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Este trabalho realiza um exercício de problematização das práticas de saúde da 
criança previstas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a partir do documento 
“Caderneta de Saúde da Criança: passaporte da cidadania” (Brasil, 2007). Este 
documento foi produzido pelo Ministério da Saúde, SUS. É utilizado como manual de 
orientação dos cuidados que devem ser dirigidos às crianças de zero a dez anos pelos 
profissionais de saúde e, principalmente, pelos pais. Muitos dos discursos produzidos 
pela Caderneta são incorporados não só pelos pais e profissionais, como também por 
pessoas que não estão diretamente envolvidas com o cuidado de crianças, mas que os 
tomam como referências do que seja uma atenção adequada para elas. A Caderneta está 
disponível no portal do Ministério da Saúde como um documento inserido nas práticas 
de saúde direcionadas à criança, mais especificamente na “Atenção à Saúde”, como uma 
ação programática estratégica – “Saúde da Criança”. 

Esta problematização parte da perspectiva de que o saber está sempre atrelado ao 
exercício de poder e de que as verdades produzidas pelos conhecimentos se manifestam 
na produção de modos de ser sujeito. Portanto, a produção de saberes sobre a saúde não 
deve ser entendida como evolução e progresso das ciências, mas a partir do 
entendimento de que saberes nunca são neutros e sempre são políticos. Os saberes estão 
amarrados em relações de poder implicadas em diferentes práticas sociais e se fundam 
de acordo com as verdades que procuram legitimar. Saber e poder constituem-se 
mutuamente, e “não há relação de poder sem a constituição de um campo de saber, 
como também, reciprocamente, todo saber constitui novas relações de poder. Todo 
ponto de exercício do poder é, ao mesmo tempo, um lugar de formação de saber” 
(Machado, 2004, p. XXI). Por isso, os saberes sobre a saúde da criança, na medida em 
que afirmam verdades sobre ela, classificam-na e delimitam-na segundo determinados 
modelos de ser e viver a saúde das crianças. 

Os domínios de saber/poder, a partir do século XIX, têm produzido a criança e as 
pessoas em geral através de mecanismos de governo biopolíticos. A biopolítica é uma 
estratégia de governo das populações e dos indivíduos. Trata-se de uma tomada do 
poder sobre a vida das pessoas como uma estatização do biológico. Neste capítulo, essa 
noção é importante porque aponta como a vida, a saúde e os modos de viver foram 
colocados como uma preocupação e alvo de investimento das práticas do Estado. A 
biopolítica abarca as técnicas de poder centradas no corpo do indivíduo como 
características de uma anátomo-política, que se ocupa do disciplinamento dos corpos. 
Esse disciplinamento consiste em procedimentos de poder que asseguram a distribuição 
espacial dos corpos individuais e a organização de um espaço de visibilidade desses 
corpos (como numa sala de aulas, por exemplo). É uma técnica que procura vigiar, 
adestrar e, eventualmente, castigar os indivíduos (Foucault, 2005). Trata-se de uma 
técnica de poder que se aplica à vida das pessoas como massa global, uma biopolítica. 
Diz respeito aos processos de conjunto específicos da vida – como o nascimento, a 
morte, a enfermidade – como fenômenos gerais relativos à vida que passarão a ser alvo 
de conhecimento e investimento do Estado para que se maximizem as forças da 
população. A biopolítica faz a gestão da vida e assegura não tanto a disciplina dos 
corpos, mas a regulação da vida. A biopolítica dá visibilidade aos processos que 
vinculam práticas de saúde e governo na produção dos sujeitos criança. Tomo as 
intervenções sobre a saúde das crianças como um conjunto de práticas que instituíram e 



instituem modos de ser sujeito, ou seja, os modos pelos quais os seres humanos se 
tornam sujeitos (Foucault, 2005). 

 Os mecanismos de governo biopolíticos, por meio de suas estratégias ligadas à 
norma e à regulamentação, criariam condições de agenciar o dispositivo do infantil, o 
infantil como uma qualidade, um estado, uma propriedade, como um modo de ser 
criança. Nessa perspectiva, o infantil passou a ser classificado, denominado, 
identificado, dito e medido pela razão, pelo discurso da verdade e pelas tecnologias do 
poder. A biopolítica, capaz de causar a vida, poderia investir na produção da 
infantilidade “por procedimentos de poder disciplinares; por fazer a anátomo-política do 
corpo infantil; e, através de intervenções e controles reguladores sobre a população, por 
realizar a biopolítica de uma população agora dividida em infantil e adulta” (Corazza, 
2000, p. 21). Assim, a criança, a infância e o infantil seriam produzidos por esse 
dispositivo que os infantiliza. O poder estaria voltado para produzir a vida e ditar as 
características desses sujeitos que, se antes eram adultos em miniatura, agora passariam 
a constituir uma etapa bastante distinta do desenvolvimento humano. 

 
Passaporte de Cidadania 

 
A problematização do documento deu-se a partir do título que possui – “Caderneta 

de Saúde da Criança: Passaporte da Cidadania”. Tal problematização poderia ter-se 
dado de diferentes maneiras. No entanto, essa foi escolhida, pois se compreendeu que o 
título poderia ser um importante disparador da discussão. Ao fragmentar-se o título em 
duas partes, tem-se “Caderneta de Saúde da Criança” e, após os dois pontos, 
“passaporte da cidadania”. O uso dos dois pontos remete à explicação, ao 
esclarecimento da ideia anunciada, ou seja, de que a Caderneta é um documento que 
leva as crianças a tornarem-se cidadãs. Passaporte é uma certidão de identidade 
internacional, válida em todo o mundo, que as pessoas usam para que possam circular 
por outros países que não os de sua nacionalidade. A Caderneta, concebida como 
passaporte, também pode ser entendida nesse sentido, pois, ao mesmo tempo em que 
confere às crianças uma identidade que lhes permite transitar pelo país, confere-lhes o 
título de cidadãs. É o que dá legitimidade para que as crianças possam sentir-se 
inseridas como habitantes da cidade e como indivíduos no gozo dos direitos do Estado, 
pelo menos no que diz respeito aos direitos concernentes à saúde, ao “cidadão da saúde” 
ou ao cidadão das políticas públicas de saúde. Isso pressupõe que os procedimentos e as 
prescrições de saúde, colocados ao longo da Caderneta, conduziriam a criança à posição 
de cidadã, podendo ser até mesmo compreendidos como uma garantia de cidadania. 

Quando um documento de saúde direcionado às crianças propõe-se a ser 
passaporte de cidadania, oferecendo um modelo para o que seria a “criança cidadã”, 
tornam-se visíveis alguns efeitos de verdade na produção da infância pelas políticas de 
saúde do SUS. Um desses efeitos de verdade seria apontar que o status de cidadania é 
algo que se consegue mediante a filiação às práticas de saúde institucionalizadas nos 
serviços de saúde do SUS. Assim sendo, não se trata de um status natural, mas inscrito 
nas práticas de cuidado da saúde das crianças prescritas na Caderneta. A criança do SUS 
conforma-se, assim, como a criança cidadã, desde que sejam seguidas as orientações da 
Caderneta, do estatuto de saúde do Estado, e desde que se aceite esse modo de governo. 

Para compreender os efeitos da afirmação de que a Caderneta produz cidadania, 
torna-se relevante problematizar, inicialmente, como as políticas públicas de saúde 
constroem uma infância de direitos. Posteriormente, problematiza-se a perspectiva de 
que a Caderneta é um acompanhamento da vida da criança; ao monitorar seu 



desenvolvimento, também produz a criança das políticas públicas de saúde, na medida 
em que funciona como um documento de identidade da criança. 

 
Uma criança de direitos 
 
Desde o lançamento da noção de saúde, em 1947, pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), foram sendo traçados os contornos que possibilitariam inscrever na 
Caderneta a realização do projeto de constituição da criança cidadã. A noção de saúde 
lançada nesse período definia saúde como estado de mais completo bem-estar físico, 
mental e social, e não apenas como a ausência de enfermidade, contrapondo-se à noção 
de saúde como ausência de doença vigente na saúde pública1 até então. Essa noção de 
saúde foi defendida na VIII Conferência Nacional de Saúde em 1986. A conferência 
aportou importantes subsídios para o texto da Constituição Federal de 1988 no que se 
refere à saúde da população. De acordo com essa Constituição, a saúde passa a ser um 
direito do cidadão e um dever do Estado, que devem ser garantidos por políticas sociais 
e econômicas que visem a um modo específico de saúde. 

A lei orgânica do SUS, por sua vez, valeu-se dos mesmos direitos garantidos por 
essa Constituição para elaborar o conceito de saúde que orienta suas práticas 
atualmente. Entretanto, é a partir da repercussão que o alargamento dos direitos 
humanos passa a exercer na saúde que se possibilita ampliar esse conceito. Essa 
ampliação do conceito de saúde é parte de um processo mais amplo que redefiniu os 
modos de compreensão e investimento do Estado na vida da população. 

Ocorre que, na primeira formulação da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1789, se compreendiam direitos humanos como direitos civis e políticos 
como formas de promoção da cidadania. Esses direitos compreendiam a tolerância 
religiosa, o direito de viver sob o amparo da lei e a luta contra a tortura. 

Naquele momento, esses direitos davam conta da necessidade de rompimento com 
o modo de governo absolutista, pois se vivia em um contexto de desenvolvimento dos 
Estados modernos e, por sua vez, do capitalismo. A construção do Estado moderno 
tornou a vida o foco dos investimentos do Estado, e não mais o território, como no 
absolutismo. A vida das pessoas deixou de ser um arbítrio do soberano para estar no 
centro das preocupações e investimentos. Nesse rumo, cria-se um campo vasto para dar 
conta do homem como sujeito de direitos: democracia representativa, cidadania e 
liberdade de expressão. Essa política da vida, como uma estratégia de biopolítica, 
tornou possível que se especifiquem, se produzam conhecimentos e se criem 
instituições para potencializar a vida humana. 

Já na Declaração dos Direitos Humanos Universais de 1947, num contexto pós-
guerra, os “Direitos Humanos” deixaram de dizer respeito apenas aos direitos civis e 
políticos, agregando também os direitos econômicos, sociais, culturais, tais como os 
direitos ao trabalho, à educação, à saúde, à habitação. Enfim, os direitos humanos 
passam a considerar os diferentes aspectos da vida humana e as condições de vida das 
pessoas. 

Isso gerou um movimento internacional que colocou as condições de vida da 
humanidade em evidência. E, nesse sentido, as discussões relativas aos direitos 
humanos opõem-se ao capitalismo e às más condições de vida decorrentes das 
desigualdades provocadas por esse sistema. Depois da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, foram realizadas várias convenções pela ONU que colocaram em 
questão as minorias. Aqui começam a configurar-se ações e políticas que se voltam 

                                                 
1 Entende-se saúde pública como as construções de saúde que antecedem o marco de construção do 
Sistema Único de Saúde. 



especificamente para a infância como um segmento diferenciado do restante da 
população e merecedor de atenção especial. Dentre esses movimentos, é importante 
salientar a Conferência sobre os direitos da criança, de 1989, que apontou as crianças 
como grupo vulnerável e como alvo de preocupação internacional (Valadares, 2008) – 
começa a constituir-se a ideia de uma criança cidadã ou, pelo menos, de uma criança 
portadora de direitos. 

O bem-estar da população passou a relacionar-se a outros fatores como forma de 
evidenciar uma complexificação do humano. Estes estariam ligados ao trabalho, à 
moradia, à escola, ao lazer, à família, assim como à alimentação, à água, ao saneamento, 
à cultura, à diversão, ao transporte, entre outras formas de tornar-se humano. Cidadania, 
nesse contexto, é poder usufruir do arsenal de práticas que garantam boas condições de 
vida. No que concerne às crianças, o bem viver passou a abarcar práticas como: 
informar-se sobre a saúde da criança; observar o peso e altura ideais; fazer o teste do 
pezinho e do APGAR (avaliação da frequência cardíaca, respiração, musculatura, 
reflexos e cor da pele); vacinar; alimentar adequadamente; amamentar com leite 
materno; criar com afeto, oferecendo um ambiente saudável; garantir o acesso à escola, 
sem agressão para aprender; higienizar. Todas essas ações e práticas são descritas na 
Caderneta. 

A Declaração dos Direitos Humanos, ao dissertar sobre os direitos da criança, teria 
afirmado a criança como humano. É na Declaração dos Direitos da Criança de 1959, 
porém, que a criança passa a ser considerada humana não apenas no âmbito geral dos 
direitos humanos, mas na especificidade da infância. A Declaração dos Direitos da 
Criança teria sido um importante instrumento na produção da criança ao criar um 
âmbito específico onde a criança seria produzida. Os direitos da criança afirmariam que 
as crianças são sujeitos de características específicas – sujeitos que, em momento 
específico da vida, precisam ter respeitados e garantidos direitos que deem conta de sua 
especificidade. Os direitos da criança funcionam, assim, como mecanismos 
subjetivadores que assujeitam as crianças e as produzem como sujeitos infantis. 

Nas políticas públicas de saúde, a especificidade do infantil produz uma política 
específica para a saúde da criança e articula a saúde como um direito da criança que 
envolve os demais direitos relativos às condições de vida. Portanto, na Caderneta, a 
saúde é um direito que vincula direitos diversos: registro civil, alimentação, exames, 
acesso à saúde, acesso à escola, vacinação, ambiente, lazer e afeto. Isso produz uma 
ruptura com o modelo de saúde que considera que a saúde da criança envolve apenas os 
aspectos relacionados com o desenvolvimento e crescimento físico da criança. A 
ampliação dos direitos humanos e a especificidade conferida pela Declaração dos 
Direitos da Criança amarram a saúde a todos os fatores que dizem respeito à existência 
e ao momento de vida que estão passando essas crianças. 

No entanto, de acordo com Deleuze, a discussão de direitos humanos teria criado 
uma falsa ilusão de que todas as pessoas teriam condições de participação e de que o 
humanismo é uma realidade no mundo capitalista. De acordo com o autor, a única coisa 
de universal no capitalismo é o mercado, portanto, é uma fábrica incessante de riquezas 
e misérias. O Estado Democrático de Direito não considera as pessoas iguais perante a 
lei porque está comprometido com a fabricação da miséria humana para ser possível 
sustentar a produção de riquezas. 

A vergonha é não termos nenhum meio seguro para preservar, e 
principalmente para alcançar devires, inclusive em nós mesmos. Como um 
grupo se transformará, como recairá na história, eis o que nos impõe um 
perpétuo “cuidado”. Já não dispomos da imagem de um proletário a quem 
bastaria tomar consciência (Deleuze, 1992, p. 213). 

 



De acordo com Coimbra (2000), os direitos humanos teriam sido erguidos sobre 
uma noção de humano como sujeito universal ligado a uma essência e, portanto, como 
um objeto natural. Isso cria uma armadilha ao fundar uma noção universalizável de 
humano que vai considerar humanos apenas aqueles que estiverem de acordo com essas 
características. 

(...) sempre estiveram fora desses direitos à vida e à dignidade os segmentos 
pauperizados e percebidos como “marginais”: os “deficientes” de todos os 
tipos, os “desviantes”, os miseráveis, dentre muitos outros. A estes, 
efetivamente, os direitos humanos sempre foram – e continuam sendo – 
negados, pois tais parcelas têm sido produzidas para serem vistas como 
“sub-humanas”, como não pertencentes ao gênero humano (Coimbra, 2000, 
p. 142). 

 
Um caminho apontado por Coimbra é compreender direitos humanos não a partir 

de uma essência humana imutável e universal, mas a partir de outras construções que 
afirmem as diferentes formas de manifestação do humano. Uma forma de afirmar 
“direitos locais, descontínuos, fragmentários, processuais, em constante movimento e 
devir, provisórios e múltiplos como as forças que se encontram no mundo” (Coimbra, 
2000, p. 142). 

 
Direitos universais e produção da criança 

A pretensão do Ministério é que a Caderneta de Saúde da Criança possa se 
constituir como um documento da criança, por isso, é identificado como 
passaporte de cidadania. Para que isso seja viabilizado, será elaborado um 
projeto de Lei para aprovação no congresso nacional (Brasil, 2008, s/p). 

 
A proposta do Ministério da Saúde de tornar a Caderneta um documento de 

identificação da criança não deve ser entendida apenas como um documento que colhe 
as informações das crianças, mas como um documento que também produz as 
informações da criança e, portanto, produz os modos de ser criança. A Caderneta 
identifica a criança trazendo desde dados como o nome, a data de nascimento, o local de 
nascimento, o nome do pai, o nome da mãe, o endereço, a unidade básica de saúde de 
referência da criança e sua raça/cor, etc. até a descrição de práticas de saúde que lhes 
são direcionadas – práticas que constituem e transformam o modo como os pais ou 
cuidadores vão cuidar das crianças, o modo de dirigir-se a elas e também como as 
demais pessoas vão interpelar e produzir a infância. Práticas como incentivo ao 
aleitamento materno, vacinação, instruções para manusear a criança nos primeiros dias 
de vida, exames, procedimentos de saúde, etc. criam um arsenal de técnicas que, ao 
longo do desenvolvimento da criança, conformarão o modo como esse sujeito se 
constituirá, se conhecerá e se cuidará. A saúde, dessa forma, organiza uma série de 
saberes que ditam os modos como os pais e os profissionais de saúde, mas também os 
adultos, de um modo geral, e as próprias crianças, devem agir entre si e em relação à 
infância. 

A saúde da criança, por meio das práticas da Caderneta, recebe o recém-nascido 
numa rede de cuidados e de atenção à saúde que aos poucos o insere nos padrões e 
regulamentos da sociedade. São elementos que vão identificando e atribuindo 
características a essas crianças recém-chegadas, tanto em relação ao que seus corpos 
evidenciam quanto no que se refere à sua inscrição em determinada família, país, cidade 
e meio social.  

É nesse sentido que a crítica de Deleuze aos direitos humanos universais pode ser 
tomada como referência para a problematização das políticas de atenção à saúde da 
criança. Problematiza-se, então, em que medida as práticas previstas na “Caderneta de 



Saúde da Criança: passaporte da cidadania” permitem articular diferentes modos de ser 
criança. 

Para responder a indagação, volta-se para as práticas descritas no documento 
analisado, de forma a evidenciar quais lógicas e entendimentos de saúde organizam a 
Caderneta, para que seja possível compreender como as políticas públicas de saúde 
produzem a criança cidadã. São descritas abaixo as práticas de saúde presentes na 
Caderneta a partir de duas linhas: uma vertical e outra horizontal, que são decorrentes 
da coexistência de práticas ligadas à noção que norteia a saúde pública e de práticas que 
norteiam a saúde coletiva2. Isso já antecipa que a resposta não pode ser dada de uma 
única forma, pois na Caderneta estão presentes diferentes lógicas, que produzem, 
portanto, diferentes modos de compreender o sujeito criança. 

 
Saúde Pública: linha vertical 
A “Caderneta de saúde da criança: passaporte da cidadania” está organizada a 

partir da classificação de práticas de atenção integral para as diferentes idades da 
criança, desde o nascimento até a idade de 10 anos. Essa lógica define, a partir dos 
padrões existentes em cada idade, que práticas são mais apropriadas e adequadas a um 
desenvolvimento saudável do infante. Esse entendimento conecta-se às classificações e 
divisões que a modernidade desenvolveu para explicar como os seres humanos se 
desenvolvem, de acordo com a idade cronológica – infância, adolescência, idade adulta 
e velhice. A partir da predominância de padrões de desempenho em cada fase, um 
padrão é alçado à condição de normalidade e, com base nele, constroem-se as 
intervenções na saúde da criança. É assim que a Caderneta organiza as ações, ou seja, de 
acordo com as necessidades consideradas predominantes em cada momento do 
desenvolvimento da criança. 

Portanto, os saberes que estão presentes na Caderneta conformam e produzem os 
modos como a criança, ao ser investida por práticas de saúde, acaba por se relacionar 
consigo e com o mundo, de acordo com as prescrições de saúde. Isso direcionará a 
criança a identificar-se pelas características de cada idade, por possuir ou não uma 
patologia, por organizar suas tarefas diárias a partir de algumas práticas de higiene e 
alimentação, como ter horários para o banho, para a higiene bucal, para as refeições. Irá 
definir, a partir dos conhecimentos cognitivos, o momento adequado para aprender a ler, 
a escrever, etc. As práticas de saúde, quando definem os parâmetros de normalidade e 
prescrevem as rotinas às crianças, criam disfunções e anormalidades no comportamento 
infantil. A criança que não estiver dentro desses parâmetros e regulamentações precisará 
de maiores investimentos para aproximar-se ao máximo da criança “normal”. Essas 
práticas são herdadas das práticas predominantes na perspectiva da saúde pública e 
denotam, portanto, uma forte influência das lógicas que organizaram a saúde antes da 
Reforma Sanitária e da institucionalização do SUS.  

As ações de saúde pública, por se fundarem em ciências positivas e por se 
pautarem em noções em que a biologia é utilizada como modelo central para explicar e 
intervir na relação entre saúde e doença, filiam-se ao modo como os sujeitos são 
explicados como espécie biológica, ou seja, como seres divididos em corpo e mente, 
produzindo os sujeitos a partir do privilégio de um modo de identificar-se com sua 
saúde. Essas noções estão presentes na organização e na lógica das práticas de saúde da 
Caderneta de Saúde da Criança. Elas funcionam como uma linha vertical que atravessa 
a construção da Caderneta, a partir de uma lógica linear e gradativa de cuidados e ações 

                                                 
2 Entende-se saúde coletiva como as construções de saúde que deram sustentação à construção do Sistema 
Único de Saúde. É um campo de conhecimento que realiza uma crítica ao entendimento de saúde como 
ausência de doença. 



de saúde que vão se investindo na criança ao longo de seu crescimento e 
desenvolvimento. 

Ainda como parte da linha vertical presente na Caderneta, estão os gráficos de 
crescimento: gráfico de altura por idade, gráfico de perímetro encefálico, gráficos de 
peso por idade. Eles avaliam o crescimento através das seguintes classificações: “ótimo, 
sua filha está com peso ideal; atenção, sua filha está um pouco abaixo do peso ideal; 
cuidado, sua filha está com peso acima do ideal; cuidado, sua filha está com o peso 
muito abaixo do ideal”. O desenho que resulta do preenchimento do gráfico indica se o 
peso está bom, em perigo ou em grande perigo. São gráficos diferentes para meninos e 
meninas, porque são construídos a partir de indicadores que consideram que o gênero 
altera a resposta de altura e de peso de acordo com a idade. Abaixo, pode ser 
visualizado um dos gráficos referidos, presente na Caderneta. 

Na mesma linha, o desenvolvimento, na Caderneta, é trabalhado através de uma 
série de instruções imperativas, direcionadas aos pais, sobre como eles devem contribuir 
no desenvolvimento de seus filhos – “desenvolver-se com afeto” e “desenvolver-se com 
segurança” –, instruindo-os diferentemente, de acordo com a idade da criança. As 
práticas de cuidado presentes na Caderneta, ao trazer essas instruções, evidenciam que a 
saúde propõe a existência de uma verdade sobre a saúde das crianças. As políticas 
públicas de saúde criam, assim, um campo de generalizações sobre o que é o afeto e a 
segurança, sobre quais são as necessidades de afeto e de segurança da criança em cada 
idade de seu desenvolvimento e sobre como os pais devem agir em função dessas 
informações.  

O desenvolvimento da criança é dividido de acordo com a idade, e em cada uma 
dessas divisões são descritos os principais fatores a que a criança estará exposta. Por 
exemplo, “Deixe que seu filho ou filha tenha contato com outras crianças e tente 
responder as suas perguntas, explicando o que ele perguntar. Nessa idade, ele está muito 
interessado no mundo e nas crianças à sua volta” (Brasil, 2007, p. 38). Entre três e seis 
anos, a criança será exposta ao contato com outras crianças; os pais devem instruir seus 
filhos e responder às suas demandas, agindo conforme o prescrito. 

O mesmo acontece com as prescrições relativas ao desenvolvimento com 
segurança: “Para atravessar a rua, a criança deve estar de mãos dadas com um adulto. 
(...) Para evitar queimaduras e ferimentos graves, nunca deixe que brinque com 
fogueiras e fogos de artifícios. (...) No carro, a criança continua andando no banco de 
trás, com assento adequado e cinto de segurança, até atingir 1,45 m de altura” (Brasil, 
2007, pp. 38-9). É a partir da definição do considerado perigoso à criança em cada fase 
do desenvolvimento que são construídos os cuidados que lhe garantirão a segurança. 
Trata-se de práticas que fundam universalismos sobre os sentimentos e necessidades de 
segurança das crianças, porque desconsideram o contexto sociocultural, que gera 
diferentes realidades e, portanto, diferentes formas de as pessoas se relacionarem com 
os sentimentos e com a segurança dos infantes. 

Esse modo de organização é herança das práticas de saúde anteriores à construção 
do SUS. Isso denota que essas práticas não se extinguiram, que continuam coexistindo 
na concepção que orienta as práticas contidas na Caderneta. O perigo é tomar tais 
orientações como parâmetros absolutos para todas as intervenções em saúde, pois essas 
generalizações sobre a vida das pessoas não consideram os fatores contingenciais 
relativos à vida em movimento e terminam por privilegiar um modo de ser humano – 
criança. 

 
Saúde Coletiva: linha horizontal 



A Caderneta é atravessada pelas lógicas que organizam e produzem as práticas de 
saúde pública. No entanto, a saúde da criança é construída também pelas lógicas e 
entendimentos da saúde coletiva. Esta, buscando dar conta da multiplicidade e 
provisoriedade, funciona como uma linha horizontal. Traz, assim, para a saúde da 
criança, condições de outros modos de produção de viver e de se relacionar consigo e 
com os outros. A saúde coletiva é fruto das reivindicações de mudança do movimento 
sanitário e, por isso, uma possibilidade de considerar que diferentes formas de ser 
criança podem ser contempladas nas práticas de saúde. Ela propõe uma crítica ao 
projeto médico-naturalista e nega que os discursos biológicos detenham o monopólio do 
campo da saúde. A problemática da saúde deve incluir as dimensões simbólica, ética e 
política, privilegiando-se diferentes modos de produção de sujeitos (Birman, 1991). As 
práticas de atenção à saúde são orientadas por um conceito de saúde que entende como 
fatores determinantes à saúde as condições físicas, psicológicas e sociais, ou seja, os 
aspectos orgânicos, comportamentais e sociais constitutivos da forma de objetivar o ser 
humano em um ser biopsicossocial. 

A integralidade, como uma das diretrizes do SUS, propõe dar conta de um 
conceito de saúde que consiga abarcar os diferentes modos de ser sujeito – portanto, não 
a possibilidade de produção de um modo de ser e viver a infância, mas de vários. 
Orientar-se pela atenção integral implica uma recusa ao reducionismo, uma recusa à 
objetivação dos sujeitos e uma abertura ao diálogo. A noção de integralidade 
acompanha a ruptura com o modelo de ciência baseado no cientificismo positivista ao 
negar a visão reducionista que o biologicismo imputa ao entendimento do problema 
vivido pelo paciente. O profissional da saúde deve estar sensibilizado para escutar o 
conjunto de necessidades de ações e serviços de saúde que um usuário traz como 
demanda (Mattos, 2001). 

Esse entendimento amplia as intervenções da atenção à saúde das crianças e cria 
uma série de intervenções sobre elas, como cuidados relativos ao ambiente em que 
vivem, à alimentação, ao afeto e à segurança. Na Caderneta, a diversidade de cuidados 
de que fala o conceito de saúde aparece na amplitude das intervenções que indicam aos 
pais e profissionais de saúde as práticas de atenção à saúde da criança, tais como: 
ambiente saudável, alimentação/amamentação saudável, saúde bucal, observação do que 
o filho ou filha já consegue fazer, desenvolvimento com afeto e segurança, de acordo 
com as exigências da idade, saúde ocular, saúde auditiva, perímetro encefálico, 
vacinação (Brasil, 2007). 

A Caderneta estimula que os pais e as crianças se entendam ao longo do 
desenvolvimento e que isso faça com que eles reconheçam as necessidades e jeitos de 
ser da criança. A infância é compreendida como uma importante etapa do 
desenvolvimento, com peculiaridades de acordo com a idade e o contexto em que se 
vive. As crianças são identificadas como sujeitos que possuem sentimentos e que 
precisam se desenvolver com afeto. “As crianças são sensíveis e, desde o nascimento, 
são capazes de diferenciar um tom de voz carinhoso de um tom agressivo” (Brasil, 
2007, p. 36). 

No entanto, para que não seja realizada uma discussão estanque dos efeitos da 
Caderneta na produção da saúde da criança, é preciso levar em conta que não se trata de 
um juízo de valor ou de uma divisão entre as práticas que pertencem à saúde coletiva e 
as que pertencem à saúde pública. Não se procura afirmar que as práticas de saúde 
pública sejam ruins e que as de saúde coletiva sejam boas. Portanto, a saúde coletiva 
não é aqui analisada como um campo capaz de “salvar” a infância das práticas de 
governo; procura-se apontar que condições a saúde coletiva pode oferecer para que 
diferentes governos do infantil possam ser engendrados – modos de governos mais 



plurais, que sejam menos prescritivos e possibilitem potencializar diferentes formas de 
as crianças e os cuidadores se relacionarem com sua saúde. Dessa maneira, a 
diversidade de práticas de saúde que a noção de integralidade traz, a partir da saúde 
coletiva, pode ser compreendida também como uma ampliação do controle exercido 
pelo governo biopolítico. Esse controle se daria pela sofisticação das práticas de saúde, 
ainda que sejam consideradas dentro de uma linha horizontal. 

Essa gama diversificada de práticas que se preocupam com a integralidade das 
ações pode ser identificada como um manual de como ser pai e de como ser filho. Além 
disso, possibilita aos profissionais de saúde ditar as formas mais adequadas de cuidar da 
saúde da criança. A Caderneta estaria seguindo a tendência de criar manuais de como 
ser pai, mãe, filho, empreendedor, ser professor ou ser qualquer coisa na sociedade 
atual. A Caderneta, quando tomada como um discurso de verdade, produz discursos 
especializados sobre a criança e coloca-se acima dos demais saberes que estão presentes 
na sociedade sobre a saúde da criança. Esse tipo de manual e, em especial, a Caderneta 
podem ser de grande ajuda para orientar os pais ou cuidadores sobre como cuidar da 
saúde da criança, mas podem desqualificar os cuidadores ao desconsiderar os 
conhecimentos e intuições que eles trazem de suas experiências. Isso estaria baseado em 
um a priori de que os pais não têm condições de cuidar dos seus filhos. 

Essa amplitude de práticas que a saúde coletiva possibilita na construção da 
Caderneta não desconsidera que as práticas de saúde da criança sejam uma estratégia de 
governo que produz os indivíduos nas relações de poder. Considera que essas 
estratégias ocorrem em um campo múltiplo que irá articular o saudável a fatores que 
antes não eram considerados como existenciais, psicológicos e/ou sociais. Isso 
possibilita uma diversificação nos modos como o poder irá produzir os sujeitos. Pode-se 
dizer, então, que a Caderneta, como possuidora de um conceito de saúde ampliado, 
possibilita que a complexidade, diversidade e amplitude da produção de vida possam ter 
maiores condições de pautar os efeitos das intervenções de saúde, de forma a não 
necessariamente privilegiar um modo de se produzir a criança, mas uma multiplicidade 
de modos. Nesse sentido, a construção do SUS pode ser uma condição de abertura à 
multiplicidade de produção de sujeitos e de saúde, embora não se veja livre de algumas 
contradições. 

A saúde coletiva, quando traz para o SUS uma nova proposta de sistema de saúde 
e, principalmente, de conceito de saúde e de política de atenção de modo geral, 
consegue fazer algumas resistências às práticas universalizantes, que acabam por fixar 
os indivíduos em determinados modos de ser e estar no mundo – o que não exclui, como 
descrito acima, que a saúde pública não esteja imersa nas práticas oficiais do SUS. A 
nova proposta de saúde do SUS traz para o campo da saúde diferentes aspectos que não 
apenas os fatores relacionados ao adoecimento. Isso a vincula a modos de percepção de 
identidades cambiantes e abertas aos diferentes movimentos que o viver coloca às 
pessoas. Do mesmo modo, está vinculada à saúde pública, que acaba conferindo às 
práticas de saúde um terreno que fixa os sujeitos em um modo de ser, de acordo com 
verdades estabelecidas. Portanto, a “Caderneta de Saúde da Criança: passaporte da 
cidadania” fixa e faz a infância circular por diferentes modos de compreensão de 
sujeitos ao mesmo tempo. 
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