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Ensinarás a voar, 

mas não voarão o teu voo. 

  Ensinarás a sonhar, 

mas não sonharão o teu sonho. 

Ensinarás a viver,  

mas não viverão a tua vida. 

Ensinarás a cantar,  

mas não cantarão a tua canção. 

Ensinarás a pensar,  

mas não pensarão como tu. 

Porém, saberás que a cada vez que voem, 

sonhem, vivam, cantem e pensem 

estará a semente do caminho  

ensinado e aprendido. 

(Madre Teresa de Calcutá) 
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RESUMO 

 

O cuidado à criança envolve a identificação e o atendimento às necessidades de modo a oferecer-

lhe atenção como pessoa em contínuo processo de crescimento e desenvolvimento. Contudo, o 

cuidado oferecido à criança que convive em instituição escolar está permeado por conflitos que 

fragilizam a relação família-escola, não sendo estimulada a articulação desses atores no que 

refere ao cuidar da criança. Diante dessa problemática, objetivou-se analisar a construção de um 

pacto do cuidar entre mães e educadoras de crianças que frequentam um Centro Municipal de 

Educação Infantil. Trata-se de um estudo qualitativo, tendo como método a pesquisa-ação. 

Envolveu doze mães e oito educadoras de uma instituição de educação infantil de Cidade Nova, 

no município de Natal, no período de abril a novembro de 2013. Os dados foram coletados 

através de entrevista grupo focal, observação participante, seminários e diário de campo. Os 

resultados foram analisados seguindo o direcionamento da análise temática de Paulo Freire. Na 

etapa do diagnóstico situacional, que investigou a realidade vivenciada pelas participantes do 

estudo, percebeu-se que as educadoras não se sentem preparadas para lidar com aspectos de 

saúde-doença da criança e recusam as ações de cuidado como desempenho de suas funções, 

interpretada como uma atitude que ultrapassa sua competência profissional. As mães, por sua 

vez, apresentaram dificuldade de entendimento e clareza da sua função e relação com a 

instituição e executam as ações de saúde sem associá-lo à promoção e prevenção. Visto a 

necessidade de mudança das ações de saúde prestadas à criança, decidiu-se conjuntamente, 

através de uma roda de conversa, realizar capacitações sobre higiene e limpeza, medidas caseiras 

no cuidado à criança e primeiros socorros. Na etapa de implementação da ação coletiva as 

participantes consideraram as atividades úteis no cuidado prestado à criança e perceberam a 

importância do cuidado compartilhado para o desenvolvimento infantil. Com o desenvolvimento 

das capacitações, as participantes sentiram a necessidade de sistematizar as atividades prestadas à 

criança nos problemas de saúde e, para tanto, foram construídos, conjuntamente, protocolos e 

procedimentos operacionais padrão para formalizar as ações. Na etapa de avaliação dos 

encontros, constatou-se que há expectativas positivas para a continuidade do cuidado em 

comunhão entre mães e educadoras, pois foram construídas novas percepções em relação ao 

cuidado da criança. Percebeu-se mudança considerável nas mães assíduas ao estudo quanto ao 

cuidado e interesse, no entanto, tornaram-se evidentes as fragilidades no processo de trabalho do 

CMEI, pois emergiram a dificuldade existente nos membros que compõe a instituição de 

educação infantil de articular o cuidado à educação. Como principal dificuldade, elenca-se o alto 

índice de mães faltosas e a dificuldade de articular com outros profissionais de saúde para as 

atividades. Considera-se que o pacto de cuidar foi iniciado, pois partilhar cuidados sugere o 

encontro de pais e educadores que podem ter aspectos divergentes sobre necessidades infantis e 

desenvolvimento, o que requer constante negociação entre as partes. Nesse sentido, constitui-se 

em um processo contínuo de aperfeiçoamento entre família e instituição de educação infantil. 

 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Creches. Cuidado da Criança. Educação em Saúde. 
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Introdução 

“Educar é impregnar de sentido o que 

fazemos a cada instante.” (Paulo Freire) 

Significado do cuidar (P. S. F, 5 anos) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cuidado diário da criança na creche/pré-escola, alicerce da promoção da saúde 

infantil, abrange ações que abarcam da mesma maneira a educação, como o acolhimento, a 

higiene, alimentação, consolo, proteção, conforto e fornecimento de ambiente lúdico e 

interativo. Essas atividades proporcionam à criança condições de aprendizagem sobre si 

mesma, as pessoas e a cultura na qual está inserida (MARANHÃO, 2005). 

Esses cuidados sugerem a interação contínua entre adultos e crianças, tanto durante a 

sistematização do processo de ensino-aprendizagem, quanto nas ações culturais de realização 

das necessidades humanas básicas. Dessa forma, o cuidado institucionalizado permeia e 

integra a saúde e a educação (MARANHÃO, 2005).   

Ao longo do tempo, o homem vem desenvolvendo relações, tecnologias e 

conhecimentos, a fim de promover a educação e cuidado infantil, além da intenção de 

conservar a saúde das pessoas que compõe a família e a comunidade. Diante disso, 

ocasionados pelas mudanças ocorridas nas organizações familiares e socioeconômicas, 

tornou-se necessário a organização de outras formas de compartilhar os cuidados diários das 

crianças, sendo a creche e pré-escolas exemplo delas (VERÍSSIMO; FONSECA, 2003). 

É válido destacar que as nomenclaturas “creche” e “pré-escola” foram 

redimensionadas para a terminologia Centro Municipais de Educação Infantil (CMEI), devido 

ao processo de municipalização das instituições infantis, concebidas a partir das Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 1996).  

 O CMEI é definido como local de ação educativa que visa oferecer a criança “o 

desenvolvimento de suas potencialidades físicas, cognitiva, ética, estética e emocional, 

ampliando suas experiências através das relações interpessoais e da inserção na sociedade, 

tendo em vista a construção e o exercício da cidadania” (NATAL, 2008, p. 1).   

Mesmo tendo passado décadas, os vestígios dos significados atribuídos aos CMEIs ao 

longo do tempo estavam presentes na concepção da sociedade e do estado. Estes restringiam 

as ações da creche ao assistencialismo por meio do atendimento às necessidades básicas ou 

então às ações educativas focando, principalmente, o aprendizado de conteúdos pedagógicos 

(VERÍSSIMO; FONSECA, 2003). 

Neste cenário, a elevada procura por creche pela família contemporânea converge para 

o interesse de reunir parceiros, a fim de concatenar os cuidados e educação dos filhos com as 

principais modificações sociais, como o trabalho materno. Dessa forma, essas instituições, 

marcadas historicamente por seu papel assistencialista, emergem reestruturadas como núcleo 
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de cuidado e educação infantil, o qual corrobora o conceito de direito universal à educação 

(MARANHÃO; SARTI, 2008; OLIVEIRA; MARINHO-ARAÚJO, 2010).  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (RCNEI) 

(BRASIL, 1998, p. 24), “cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O 

cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio, que possui uma dimensão expressiva e 

implica em procedimentos específicos”. Nesse contexto, o cuidado é parte complementar a 

educação, ainda que haja integração de conhecimentos de outras áreas que ultrapassam a 

dimensão pedagógica. Assim, a qualidade desse cuidado pode contribuir para a promoção da 

saúde e prevenção de doenças e agravos, partindo da percepção de quem cuida.  

Essa reestruturação reflete nas relações entre mães e educadoras, perpassadas por 

expectativas mútuas, pois as mudanças aparecem tanto nas creches quanto na família e, 

concomitantemente, no envolvimento entre ambas. Contudo, assim como todas as relações 

entre seres humanos que procura compartilhar ações na busca de um objetivo comum, a 

afinidade entre mães e educadoras é construída gradativamente, perpassada por ideias opostas 

e contradições, no cotidiano do cuidar e educar da criança (MARANHÃO; SARTI, 2008). 

Os regulamentos da creche referentes aos cuidados infantis podem caracterizar-se 

como fonte de conflitos com as mães que tem, em sua maioria, formas de cuidar diversas com 

base nos valores e prática divergente dos educadores da instituição. O modo como estes 

conflitos são conduzidos pelos profissionais refletem nos cuidados com a criança no âmbito 

da pré-escola e família (MARANHÃO; SILVA, 2004). 

Recentemente, um estudo realizado por Santos (2011) no local da presente pesquisa, 

apontou a existência de relações conflituosas no que tange a transferência de 

responsabilidades da família para o CMEI, atribuindo todas as ações de cuidado a este último. 

De acordo com o estudo, esse fator descaracteriza o papel sócio-educativo da instituição 

infantil, partindo da premissa de que as mães parecem ainda considerar esse espaço como 

local que deve substituir sua ausência. 

Esta problemática implica na dificuldade de estabelecer atribuições referentes à 

família e escola no que se refere ao cuidado da criança. Essa indefinição de papéis e a 

responsabilização do cuidado ao CMEI geram tensão e conflitos entre educadoras e mães, 

principalmente quando a criança adoece ou apresenta outra dificuldade. 

Esses conflitos são gerados, em sua maioria, por conceitos arraigados na mentalidade 

dos atores sociais. Embora postulado oficialmente a integração do cuidar e educar nas 

instituições infantis, ainda há pessoas na sociedade que se referem ao trabalho desenvolvido 

com as crianças de zero a cinco anos de idade como sendo, exclusivamente, assistencialista. 
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Estes apresentam uma visão de que as crianças são ‘deixadas’ nas pré-escolas apenas para 

serem cuidadas enquanto suas mães trabalham, e caracterizam esse cuidar como alimentação, 

higiene e prevenção de acidentes (PACHECO; DUPRET, 2004). 

Esta visão contribui para que as mães não considerem o CMEI como lócus de troca de 

experiências com as educadoras da instituição, mas apenas como a imposição de normas e 

exigências de um modelo educacional. Somado a isso, caso as mães tenham como referência 

do cuidar aquele prestado pela família, estes podem confundir seu papel com o do profissional 

da creche, assim como imaginar que o cuidado realizado na creche pode não ser 

continuado/necessário em sua casa, deixando de realizar as atenções básicas à criança na sua 

residência (MARANHÃO; SARTI, 2008). 

Considerando que os conflitos são intrínsecos à vida em sociedade, emerge a 

relevância de explicitar e negociar tais divergências, a fim de que os direitos das partes 

envolvidas sejam respeitados e os objetivos comuns alcançados. A busca pela compreensão 

dos conflitos permite que os conceitos prévios sejam explicitados e o relacionamento entre 

mães e educadoras fique ameno, pois “um conflito não explícito e não resolvido pode 

dificultar cada vez mais a relação” (MARANHÃO; SARTI, 2008, p.187). 

Partindo do exposto, compreende-se que a relação CMEI-família é caracterizada por 

um movimento sucessivo de culpabilização, não sendo estimulada nem evidenciada a 

responsabilização compartilhada desses atores no que refere ao cuidar da criança 

(MARANHÃO; SARTI, 2007). Desse modo, os conflitos e ambiguidades da relação entre 

educadores e família precisam ser aprofundados e trabalhados. 

Além disso, as crianças de dois a cinco anos de idade apresentam uma carência na 

atenção pelos serviços de saúde, principalmente ao entrarem na instituição infantil, por não 

receberem um acompanhamento de saúde com a mesma freqüência que menores de dois anos 

(SANTOS, 2011). Somado a esse fator, os CMEIs não são atendidos por nenhum programa 

ministerial, pois o Programa Saúde na Escola (PSE) não contempla a educação infantil.  

 Diante dessa problemática, tem-se como pressuposto: o cuidado oferecido à criança 

que convive em instituição escolar está permeado por conflitos, o que prejudica a articulação 

do cuidado entre educadoras do CMEI e mães, podendo afetar a saúde da criança. A pesquisa-

ação incidindo nesse cenário pode identificar a origem do conflito por ambos os sujeitos e 

fazer reflexões críticas acerca do cuidado.  

 As constatações expostas neste preâmbulo contribuíram para suscitar os seguintes 

questionamentos: quais são os conflitos referentes ao cuidado infantil que interferem no 
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relacionamento entre mães e educadoras do CMEI? Quais seriam os passos a serem seguidos 

para resolver os conflitos existentes entre mães e educadoras das crianças do CMEI?  

O interesse pela temática surgiu através da minha vivência como docente assistida, 

participante da equipe organizadora de um projeto de extensão no local do presente estudo, 

durante o ano de 2012, onde pude desenvolver ações no CMEI. Estas atividades estendiam-se 

às educadoras, família e crianças e, para tanto, realizava reuniões periódicas com a direção, a 

fim de evidenciar as ações que a instituição gostaria que abordasse. 

 Assim, em diversas reuniões, as educadoras abordavam a ausência do cuidado 

compartilhado como um problema que interfere na continuidade das ações prestadas no CMEI 

à criança. De forma complementar, nas reuniões os pais, estes detinham questionamentos que 

remetiam a mesma problemática, o que me instigou a questionar sobre a situação de cuidado 

da criança inserida nesse contexto.  

 Outro fator motivador é a minha vivência como docente assistida na Unidade Básica 

de Saúde da Família (UBSF) de Cidade Nova, onde convivo com a enfermeira responsável 

pela área que abrange o CMEI. Nesta ocasião, a mesma compartilhava comigo formas de 

superar esses conflitos e discutíamos as responsabilidades do enfermeiro nas ações 

intersetoriais, motivo que me fez imergir nessas atividades. 

Para além da abordagem tradicional do processo saúde-doença centrada em práticas 

curativas e higienistas, as mães e educadoras podem estar preparadas para desenvolver suas 

ações, tendo como fundamento o referencial da promoção à saúde. Para tanto, pode-se 

considerar que as crianças estão em um período de formação de hábitos pessoais que poderão 

se tornar permanentes (MARTINS; VERÍSSIMO, 2006). 

A construção de uma nova compreensão sobre o papel das educadoras e das mães 

frente à criança institucionalizada só pode ocorrer mediante um compromisso individual e 

grupal em repensar suas práticas e o que as mobiliza, de modo a criar condições essenciais 

para a efetivação da promoção à saúde (ALVES; VERÍSSIMO, 2007). 

Assim, torna-se necessário realizar ações que vislumbrem a integralidade da saúde 

infantil, considerando todo o contexto que a envolve. Tal ação supõe o desenvolvimento de 

habilidades e conhecimentos para o cuidado da criança, além de proporcionar uma reflexão 

diante das atitudes, valores e estilos de vida das pessoas envolvidas. Pois se entende que é 

relevante convidar as educadoras e mães para intervenções de promoção da saúde infantil, 

prevenção de doenças e cuidado à criança.  

Além disso, entendo que este estudo é importante para os profissionais de saúde, 

particularmente a enfermagem, porque expõe a necessidade urgente de articular o 
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conhecimento científico sobre o cuidado infantil no âmbito escolar à práxis de enfermagem. 

De modo complementar, o desenvolvimento deste estudo pode suscitar um novo modo de agir 

nos CMEIs, de modo a colaborar para que as ações de cuidar e educar sejam pensados de 

modo indissociáveis, tendo a família como importante colaborador desse processo.  

Tendo como base o conceito ministerial de cuidado, compreende-se o CMEI como 

uma instituição de direito da criança, espaço de vida, saúde, descobertas, aprendizagens, 

desenvolvimento das potencialidades e cidadania infantil. É sob esse olhar que o enfermeiro 

pode contribuir para a atenção à criança na pré-escola, realizando tanto ações pontuais de 

controle de saúde, como colaborando na construção de um possível referencial que estimule a 

atenção integral da criança nessas instituições e a capacitação dos pais e educadores. 

Acredita-se, dessa forma, estar contribuindo com subsídios relevantes para o cuidado 

infantil adequados, criando alternativas a fim de trabalhar os problemas relacionados aos 

conflitos existentes entre mães e educadoras. Espera-se ainda, que este estudo possa contribuir 

para que a equipe da UBSF adote ações intersetoriais no cuidado à criança maior de dois anos, 

trabalhando a relação de co-responsabilização das mães e educadoras no âmbito da promoção 

à saúde infantil. 
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Objetivos 

“Não há transição que não implique um 

ponto de partida, um processo e um 

ponto de chegada.” (Paulo Freire) 

Significado do cuidar (J. V. C. S, 6 anos) 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Analisar a construção de um pacto do cuidar entre mães e educadoras de crianças que 

freqüentam um Centro Municipal de Educação Infantil. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

Descrever as situações-conflito entre mães e educadoras inseridas no CMEI;  

Desenvolver ações que favoreçam o pacto de cuidar entre mães e educadoras no CMEI; 

Avaliar a experiência obtida sobre a construção/proposta do pacto do cuidar. 
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Revisão de literatura 

“Ao transformarem as formas de cuidar, os 

cuidadores também se transformam” 

(Raimunda Germano) 

Significado do cuidar (L. A. S. L, 6 anos) 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Neste capítulo, serão abordadas considerações sobre o percurso histórico das creches 

enfatizando as mudanças e contrapontos desse processo, culminando nos conceitos que 

abrangem o cuidado e a articulação com a saúde e educação. 

 

3.1 “EVOLUÇÃO” HISTÓRICA DAS CRECHES: mudanças e contrapontos.  

 

A história das creches é permeada por diversas concepções de infância, interpretadas 

de acordo com cada época. Por isso, torna-se relevante compreender as nuances que a 

envolve, mesmo sem a pretensão de um maior aprofundamento, a fim de entender algumas 

marcas que perduram na atualidade. 

A origem da primeira creche que se tem registro deu-se no século XVIII, na França. 

Tinham como objetivo atender crianças de zero a três anos durante o trabalho materno e, 

possuíam como função principal, guardar a criança e protegê-la dos agravos da época 

(SAMPAIO, 1985). Diversas creches surgiram neste período, além da França, na Inglaterra e 

Alemanha, introduzidas sob essas mesmas condições (FERRIANI; MIRANDA, 2004).    

Apenas no final do século XIX foi que surgiram as primeiras creches brasileiras. Estas 

atendiam crianças órfãs e filhas de indigentes ou mães solteiras, caracterizada pelas camadas 

mais pobres da população. O objetivo desta instituição era livrar a criança da morte, 

oferecendo abrigo, alimentação e cuidados de higiene e saúde (VERÍSSIMO; FONSECA, 

2003).   

Em meados de 1899 foi criado o Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Rio 

de Janeiro, com a finalidade de implantar creches dedicadas a crianças menores de dois anos 

durante a jornada de trabalho de sua genitora (SAMPAIO, 1985). No estado de São Paulo, as 

primeiras creches surgiram em 1909, imersas em um contexto de crescimento industrial, 

econômico e comercial dos núcleos urbanos da sociedade brasileira. Esse processo de 

urbanização gerou no país uma precária condição sanitária e de higiene, além da necessidade 

da incorporação de mulheres nas fábricas (FERRIANI; MIRANDA, 2004).  

Essa condição provocava a ausência das mulheres em casa e no provimento de 

cuidado aos filhos. Por esse motivo, os imigrantes e trabalhadores urbanos reivindicaram por 

melhores condições de trabalho e criação de creches. Para eles, essas instituições eram 

consideradas como um direito do trabalhador e garantia de melhores condições de vida para 

seus filhos (OLIVEIRA, 1992).      
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Interessados nas condições clínicas e de saúde para gerar trabalhadores saudáveis e 

assim elevar a produção, atendendo às necessidades dos grandes produtores do café, a creche 

emerge assumindo um caráter assistencialista. Dessa forma, estavam voltadas para atender as 

necessidades básicas da criança, como alimentação, higiene e cuidados de saúde, com o 

intuito de gerar pessoas higiênicas, nutridas e sem doenças, sem preocupação com o trabalho 

educacional dessas crianças (PACHECO; DUPRET, 2004). Assim, as creches adquirem um 

caráter higienista que visa reduzir a morbidade e mortalidade de acordo com a política 

sanitária da época, ditada pelo modelo sanitarista-campanhista.  

Devido a este modelo não estar mais respondendo aos interesses da economia 

industrial, emergiu-se o modelo médico assistencial privatista, consolidado em meados da 

década de 1960, o qual dava privilégio à prática médica curativa e individual, em detrimento 

da saúde coletiva. Concomitantemente, na segunda metade do século XX, houve um 

incremento significativo de mulheres no mercado de trabalho, inclusive daquelas pertencentes 

à classe média. Esse fator gerou novas discussões em relação às creches como espaço de 

cuidado para as crianças (OLIVEIRA, 1992). 

É oportuno ressaltar que com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, 

estabeleceu-se que as trabalhadoras do sexo feminino possuíssem o direito de obter um local 

apropriado para vigilância e assistência dos seus filhos, supridas por meio de creches 

conveniadas. É a partir desse momento que surgem as instituições infantis privadas 

(SANTOS, 2004).   

 Diante do exposto, é importante lembrar os diferentes contextos de creches existentes 

nesse período. O primeiro enquanto instituição privada, voltada a atender crianças de classe 

média, com ênfase na construção do conhecimento e no desenvolvimento infantil. Estas eram 

alicerçadas em estudos da psicologia, os quais consideravam o período de zero a seis anos 

abundante em possibilidade de construção do saber. O segundo, como instituição para o 

atendimento de crianças pobres, focada na garantia de cuidados necessários para a saúde e 

sobrevivência da criança, e embasados na ideia de carência e deficiência (OLIVEIRA, 1992).  

 Observa-se a divergência do atendimento à criança nesses dois contextos, pois um 

adota a creche como um espaço educacional e o outro como instituição assistencial. Esta visão 

assistencialista tirou da responsabilidade do estado de arcar com o compromisso de educar, o 

que colaborou com a idealização de creche como espaço destinado aos pobres e berçários e 

pré-escolas às pessoas com poder aquisitivo maiores (SANTOS, 2004). 

 Ao estado cabia apenas a responsabilidade de supervisão do atendimento e dar 

subsídios às instituições que atendiam crianças carentes. Dessa forma, historicamente, o 
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atendimento às crianças de zero a seis anos ficou vinculado aos ministérios da saúde, 

assistência social, previdência e justiça, ao quais não assumiam integralmente essa função por 

não se constituir em dever do estado, até 1988 (SANTOS, 2004). 

 Porém, essa realidade foi sendo modificada a partir da Conferência Internacional de 

Cuidado à Saúde, em Alma-Ata (URSS), quando houve a necessidade de se pensar em um 

novo modelo de atenção à saúde. Nessa perspectiva, esta passou a ser considerada direito 

fundamental do ser humano, com ênfase nos cuidados primários à saúde, indispensáveis ao 

desenvolvimento econômico e social e à qualidade de vida. Nesse cenário, sob a ótica da 

qualidade de vida e dos direitos humanos, as creches passaram a ser repensadas como espaços 

para a educação infantil e direito da mulher que trabalha (BRASIL, 2002).     

 No final da década de 1970, surgiu o movimento da reforma sanitária, onde 

movimentos sociais faziam emergir reivindicações quanto às ações e serviços de saúde, 

gerada pela insatisfação das camadas sociais ao modelo político-econômico da ditadura 

militar. Dentre os movimentos sociais é válido salientar o movimento feminista, que lutava 

para a sociedade ter uma responsabilidade compartilhada a partir da educação de seus filhos e 

direito a creches, justificadas pelo direito delas de ser mãe, estudar e trabalhar. Assim, nos 

anos 80, dá-se a primeira orientação para a educação de crianças em creches (MIRANDA; 

FERRIANI, 2001; FARIA, 2006). 

 A luta desses grupos sociais culminou com a VIII Conferência Nacional de Saúde, na 

qual foi discutida a situação de saúde do país e aprovado um relatório, cujas conclusões 

constituíam o projeto de reforma sanitária brasileiro. Tais conclusões fizeram parte do texto 

final da Constituição Federal de 1988 (VERDI; COELHO, 2005). 

 Na iminência da promulgação da nova Constituição Federal, o Ministério da Saúde 

aprovou a Portaria 321 de 26 de maio de 1988, onde ficaram estabelecidas as normas e 

padrões mínimos para a construção, instalação e funcionamento das creches em todo o 

território nacional. Nesta portaria, a creche foi definida como uma instituição social, 

complementar ao da família, que deve proteger e disponibilizar cuidados diurnos integrais de 

higiene, alimentação, educação e saúde, em um clima afetivo, estimulante e seguro, a crianças 

sadias de três meses a quatro anos (BRASIL, 1988a). 

 A transformação do Sistema Nacional de Saúde, graças à luta pela reforma sanitária, 

culminou na Constituição Federal de 1988, que refere à saúde como direito de todos e dever 

do estado, garantido mediante políticas públicas. Além de trazer marco importante para a 

saúde da população brasileira, a constituição aborda também elementos primordiais para a 

atenção à criança, fazendo referência a direitos que extrapolam aqueles determinados ao 
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ambiente familiar, assim como a garantia do atendimento em creches e pré-escolas como 

direito das crianças de 0 a 6 anos, caracterizando como dever do estado (BRASIL, 1988b).  

 A garantida do direito à educação infantil nas creches e pré-escolas deu-se a partir da 

Carta Magna de 1988, superando-se a função de assistir apenas as crianças filhas de mulheres 

que estavam em jornada de trabalho. É diante desse cenário que a creche assume o direito de 

cuidar e educar das crianças, de modo a promover condições ideais para seu crescimento e 

desenvolvimento saudável. No ano de 1990, é aprovada a lei 8.069 que institui o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), o qual garante, no âmbito da saúde e educação, o acesso da 

criança às ações e serviços necessários para o seu crescimento e desenvolvimento.  

É válido destacar que, na década de 1980, o termo “guarda” era largamente utilizado 

em documentos oficiais, em políticas sociais e textos acadêmicos. A partir do ECA esse 

vocábulo foi sendo substituído por cuidado e, posteriormente, em meados da década de 1990, 

o cuidar passa a ser associado ao educar (SAYÃO, 2010). 

Nesse contexto, os debates sobre as dimensões fundamentais para o trabalho 

pedagógico é endossado na década de 1990. A referência às dimensões do cuidado e educação 

como definidora das ações nas creches e pré-escolas foi mencionado pela primeira vez no ano 

de 1993, em um documento denominado “Política de Educação Infantil: proposta” (BRASIL, 

1993). Nesta, a educação infantil deveria assumir uma dupla função, que era a de cuidar e 

educar as crianças pequenas.  

 A partir disso, gerou-se uma discussão a qual se materializou, em 1996, através do 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), na LDB. Esta incorporou a educação infantil ao 

sistema educacional brasileiro, considerando-a como primeira etapa da educação básica e tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade em seus 

aspectos social, físico, intelectual e psicológico, de modo complementar às ações da família e 

comunidade (BRASIL, 1996). 

 Além disso, a LDB estimulou uma revisão de concepções e propostas para a educação 

de crianças de 0 a 6 anos e responsabilizou os sistemas municipais de educação a 

(re)organizarem suas ações para a educação infantil. As mudanças nesta área entraram em 

vigor a partir de 1997, com uma margem de 10 anos, para que fossem realizados os ajustes 

necessários nos serviços. 

 Com o propósito de orientação das secretarias municipais, o MEC e o Conselho 

Nacional de Educação (CNE) criaram documentos para direcionar a prática profissional dos 

professores. Do ponto de vista das especificidades do trabalho educacional a ser desenvolvido 

em crianças de 0 a 6 anos, quatro documentos foram importantes. 
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O primeiro, criado em 1998, foi o RCNEI, o qual norteia as implementações com 

relação ao cuidado e educação da criança na creche. Em seguida, destaca-se a publicação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), em 1999. Tais diretrizes 

eram mandatórias, com enfoque no entendimento de criança como detentora de direitos e 

atores social, concepção conservada na mais recente versão de 2010 (BRASIL, 1998). 

Posteriormente, criou-se em 2006 a Política Nacional de Educação Infantil. Esta vem 

afirmar novamente a concepção de crianças como “criadora, capaz de estabelecer múltiplas 

relações, sujeitos de direitos, um ser sócio-histórico, produtor de cultura e nela inserido” 

através da criação de diretrizes, objetivos, metas e estratégias para a área (BRASIL, 2006a, 

p.8). 

O quarto refere-se à reedição pelo MEC, no ano de 2009, dos Critérios para um 

atendimento em creches que respeitam os direitos fundamentais das crianças, inicialmente 

lançado em 1995. Esse documento não é embasado por detalhes técnicos, mas busca firmar os 

compromissos de todas as esferas do governo e dos educadores de cada CMEI com um 

atendimento de qualidade, centrado nas necessidades fundamentais da criança (CAMPOS; 

ROSEMBERG, 2009). 

Nesse sentido, observa-se um fator que ainda se encontra em debate no Brasil: a 

acepção e clareza das incumbências específicas do CMEI, que traz arraigado no seu histórico 

seu caráter puramente assistencialista em sua origem, e educativa na atualidade. A ênfase na 

sua missão educativa colabora para que diversas instituições infantis organizem suas ações em 

torno apenas das atividades pedagógicas, negligenciando a reflexão e compreensão de 

cuidado (NASCIMENTO, 2012). 

Na proposição de Sayão (2010) a substituição do termo “guarda” pelo cuidado, na 

educação infantil, passou a designar novas funções para as educadoras e um objetivo para a 

creche. Assim, empiricamente, a creche passou a apresentar alguns sentidos como a proteção 

física da criança e serviço complementar ao da família – acepções que remetem ao sentido de 

guarda, além da atenção à individualidade, concepção esta que indica a importância de atentar 

não apenas às necessidades físicas, mas todos os aspectos que envolvem o ser humano e suas 

diferenças sociais.   

É oportuno refletir que, quando a LDB instituiu a educação infantil como primeira 

etapa da educação básica, deslocando-a do campo da assistência e inserindo-a no da educação, 

na concepção de muitos educadores, a assistência seria substituída pela educação. Isso retirou 

o foco das necessidades que muitas crianças tem de receber cuidados, devido sua 
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dependência, de modo a projetar para a educação infantil um modelo escolarizante (SAYÃO, 

2010; NASCIMENTO, 2012).  

Dessa forma, educar era e até hoje é considerado uma atividade nobre, oposto aos 

cuidados básicos como trocar fraldas, dar banho (SAYÃO, 2010). Nessa concepção, a 

educação é considerada como uma forma de superar os estigmas e preconceitos causados pela 

história da creche no Brasil. 

Ao retomar as reflexões iniciais sobre as funções da educação infantil que 

predominaram ao longo da história, culminando na função proposta na contemporaneidade, 

centrado no binômio cuidar e educar, percebe-se que essas funções históricas coexistem na 

atualidade.  

Educar e cuidar são vivenciadas de forma dissociadas na prática dos CMEIs, 

compreendida a partir da visão negativa da creche como instituição que cuida de crianças 

pobres (as quais não podem desfrutar do convívio de seus pais que estão sempre ausentes do 

lar, trabalhando) e pré-escola, freqüentados por crianças ricas, a fim de que convivam com 

outras crianças de seu meio social e recebam ensinamentos morais, intelectuais e manuais 

(FARACHE, 2007).    

Essa marca pode ser compreendida primordialmente a partir de duas situações 

presentes no cotidiano. Primeiro, a desvalorização da função/ação de cuidar, a qual é levada à 

uma relação direta com a maternagem, de modo a desvalorizar os profissionais que atuam 

nessa área, distanciando-os do processo de formação. Em segundo lugar, a dicotomia entre 

cuidado e educação prejudica o trabalho realizado na medida em que trabalham, mesmo que 

implicitamente, uma educação totalmente distanciada do seu caráter emancipatório 

(FARACHE, 2007).   

Nota-se, por conseguinte, que a adoção de uma ou outra função da creche caracteriza 

em reducionismo, o que pode ocasionar a atenção parcial à criança. Dessa forma, é relevante 

considerar o cuidado e a educação como pilares essenciais e inseparáveis na atenção à criança 

no CMEI. 

 

3.2 O CUIDADO COMO ARTICULAÇÃO ENTRE A SAÚDE E A EDUCAÇÃO.  

 

Ao retomar as reflexões iniciais sobre as creches e pré-escolas e as funções que 

predominam ao longo da história, depara-se na atualidade com o novo papel proposto para 

esta modalidade de ensino na contemporaneidade: o cuidar e educar de forma indissociável. 

Contudo, observa-se que essa solução conceitual não está sendo suficiente para resolver um 
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impasse que continua presente na educação infantil: refletir e discutir cuidar e educar de 

maneira agregada (FARACHE, 2007).  

Diversos estudos afirmam que essa separação entre cuidar e educar pode ser 

compreendida pela desvalorização da ação de cuidar, a qual é relacionada à função materna, 

de modo a desqualificar os profissionais que atuam nessa área. Por outro lado, essa dicotomia 

pode gerar a ideia de escolarização precoce, como preparação da educação infantil para o 

nível posterior (FARACHE, 2007; SAYÃO, 2010; NASCIMENTO, 2012). 

Esses aspectos apontam para a urgência da superação dessa dicotomia que, conforme 

Maranhão (2000a), passa pela necessidade de se profissionalizar o cuidado e ampliar o 

conceito de educação. A partir da compreensão de que essas ações são indissociáveis, nota-se 

que elas possuem especificidades que necessitam ser apresentadas e discutidas, para que 

possam ser trabalhadas de forma integrada. Por esse motivo, deter-se-á na discussão do cuidar 

e, posteriormente, do educar para retomar a indissociabilidade desses dois termos na educação 

infantil. 

O sentido do cuidar vem do latim “cogitare” utilizada em um contexto de relações de 

amor e amizade, revelando-se como a essência do ser humano. Mediante sua própria natureza, 

o cuidado evidencia significações básicas, mas articuladas entre si, e ultrapassa a idéia de 

apenas um momento de zelo, atenção e empenho. Requer uma atitude de preocupação, 

responsabilização e envolvimento afetivo com o outro (BOFF, 1999). 

O cuidado consiste em um modo de agir que é produzido como experiência de um 

modo de vida específico e delineado por aspectos políticos, sociais, culturais e históricos. 

Segundo Pinheiro (2009), o “cuidado como ato” resulta na “prática do cuidar”, que, ao ser 

exercida por uma pessoa, reveste-se de novos sentidos, imprimindo uma identidade ou 

domínio próprio sobre um conjunto de conhecimentos voltados para o outro.  

A prática de cuidar teve seu início restrito ao espaço doméstico. Na Grécia Antiga, o 

cuidado era exercido no interior das famílias, e sua realização demandava um saber prático 

adquirido no fazer cotidiano, passando de geração a geração. Nesta época, a gestão do cuidar 

era uma tarefa feminina, pois quem cuidava da casa, dos filhos, dos escravos e dos doentes 

eram as mulheres. Outrossim, uma responsabilidade bastante repetida até os dias de hoje em 

muitos cotidianos familiares (HADDAD, 2006; SAYÃO, 2010). 

Em um determinado momento, boa parte desse saber foi concebida como profissão de 

mulheres e para mulheres. Não é ao acaso que a prática de cuidar está histórica e 

culturalmente conectada ao feminino, pois, ao longo dos anos, essa atividade esteve atrelada à 
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trajetória desenvolvida pela mulher nas sociedades ocidentais modernas (HADDAD, 2006; 

SAYÃO, 2010). 

No mundo contemporâneo, constata-se que a vida cotidiana requer uma crescente 

demanda por cuidado. Verifica-se, além disso, que esta demanda exige a atuação de diferentes 

cidadãos e profissionais, cuja pessoa a ser cuidada, requererá progressivamente atenção, 

responsabilidade, zelo e desvelo com seus desejos, aspirações e especificidades, de modo a 

incluí-lo na tomada de decisão sobre sua vida (PINHEIRO, 2009). Nesse sentido, o cuidado 

abrange desde uma perspectiva que busque relacionar as ações técnicas, aos aspectos 

humanísticos da atenção ao indivíduo (AYRES, 2011).  

Sobre isso, Zoboli (2009) discute que a ação do cuidar requer sensibilidade para a 

experiência humana e reconhecimento da realidade do outro como pessoa, que possui suas 

singularidades e diferenças. A partir disso, caracteriza o cuidado como uma proposta ética, 

renegando-o como um ato isolado de assistência ou atenção. Trata-se de uma atitude que não 

se resume à enunciação de regras, mas em uma atividade de relacionamento, de perceber e 

responder às necessidades de si e do outro. 

Nesse contexto, a ética do cuidado valoriza as relações interpessoais em um 

movimento de responsabilização pelo outro, ou seja, é assumir um modo de ser essencial no 

qual a pessoa se faz presença responsável. Sem esquecer-se, sai de si e centra-se no outro para 

potencializar as inter-relações pessoais, sociais e ambientais (BOFF, 1999; ZOBOLI, 2009).    

Essas afirmações sinalizam para o que defende Zoboli (2009), pois para ela, torna-se 

essencial a alteridade como critério ético, de modo a ser capaz de apreender o outro na 

plenitude de sua dignidade e, sobretudo, de sua diferença. Quanto menos a alteridade permear 

as relações humanas, mais espaço restará para os conflitos insolúveis.  

A propósito, as questões éticas originam-se de responsabilidades conflitantes, 

requerendo para a sua resolução a comunicação, a fim de garantir a inclusão de todos os 

envolvido através do fortalecimento de cada parte (ZOBOLI, 2009). O estabelecimento de 

uma comunicação efetiva motiva a abertura para o conhecimento da história de vida do 

cuidador e da pessoa a ser cuidada. Isso redimensiona a concepção de cuidar no sentido de 

gerar maior interação entre a pessoa que cuida e o ser cuidado (WALDOW, 2004).   

No entanto, nota-se algumas dificuldades que se interpõem na ação do cuidar, a partir 

da carga de subjetividade que a envolve, principalmente diante da pressa que caracteriza o 

mundo atual, incompatível muitas vezes com uma atitude mais cuidadosa diante das 

necessidades do outro. O cuidar é uma atitude complexa, pois requer a integração do pensar e 
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agir. Isso se dá a partir do entendimento de cuidado como valor, de modo a considerar os 

valores e princípios do ser cuidado e de si (GERMANO, 2010).  

A partir da compreensão do cuidado, torna-se necessário explicitar, ainda que de 

forma sucinta, o conceito de educar. De acordo com o RCNEI, educar significa: 

Propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma 

integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis 

de relação interpessoal, de ser e estar com os outros, em uma atitude de aceitação, 

respeito e confiança e o acesso, pelas crianças, aos conhecimentos mais amplos da 

realidade social e cultural. Neste processo, a educação poderá auxiliar o 

desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das 

potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de 

contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis (BRASIL, 1998, p. 23) 

 

Essa abrangência do conceito de educar clarifica a concepção de cuidar e educar de 

forma complementar e indissociável (FARACHE, 2007). Embora exista todo esse aparato em 

torno da nova função da educação infantil, depara-se com um paradoxo, pois mesmo definida 

e assegurada em lei, todas as funções atribuídas ao longo da história ainda se encontram 

presentes nas instituições de educação infantil de Natal e, porque não dizer, do Brasil. 

Após esse percurso que oportunizou conhecer as diversas facetas que envolvem o 

sentido do cuidar, torna-se adequado discutir a sua relação com a educação infantil no CMEI. 

Compreende-se, a partir do exposto, que o cuidar não se trata de uma ação pontual, isolada e 

descomprometida com os processos de responsabilização, produção de vínculo, que se 

ramifica em inúmeras outras ações (GONÇALVES et al, 2008; BARROS; CÉSAR, 2011). O 

objetivo principal passa a ser a criança e suas necessidades, e não as ações pontuais de higiene 

ou educação (TONETE; PARADA, 2008; SANTOS et al, 2009; SANTOS, 2011).  

Contudo, à medida que se detém nos interesses imediatamente envolvidos entre 

educador infantil e criança (como o banho, lavagem das mãos, alimentação), negligenciando 

os processos socioculturais mais amplos que os atravessam, o conceito de cuidado torna-se 

mais frágil em suas vocações práticas (ALVES; VERÍSSIMO, 2006; 2007; MARANHÃO; 

SARTI, 2008). 

O cuidado da criança no CMEI tem sido referido como uma ação que objetiva atender 

as necessidade de higiene, alimentação e prevenção de acidentes, limitando o cuidado à 

atenção com o corpo da criança. Por outro lado, entendendo esta ação com uma “atitude”, 

precisa-se perceber que, embora o cuidado seja concretizado na maioria das vezes por ações 

relativas ao corpo e ambiente físico, ele está carregado de intenções, sentimentos, significados 

que são relevantes ao seu contexto sociocultural (MARANHÃO, 2000a; VERÍSSIMO; 

REZENDE; FONSECA, 2003; MARTINS; VERÍSSIMO, 2006).  
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Nesse sentido, o cuidado constitui-se em atitudes e procedimentos destinados a atender 

às necessidades da criança no seu processo de crescimento e desenvolvimento. E, para sua 

execução, é requerida uma série de conhecimentos específicos que interrelacionam os saberes 

da saúde e da educação (MARANHÃO, 2000b; MARANHÃO, SARTI, 2007; ESTEVES et 

al, 2012). 

  Desta forma, o cuidado pode ser percebido como uma ação de saúde, ao ser capaz de 

promover, bem como prevenir danos e agravos que possam comprometer o crescimento e 

desenvolvimento infantil. No entanto, para que esse cuidado se revista de um caráter promotor 

da saúde, ele necessita ser realizado com qualidade, requerendo, para isso, que o profissional 

responsável conheça a criança no seu processo de desenvolvimento, suas características, 

vulnerabilidades e contexto social, econômico e cultural (PACHECO; DUPRET, 2004; 

REZENDE, 2004).  

A ausência da compreensão desses aspectos acaba por tornar o trabalho coletivizado, 

onde as individualidades de cada criança ficam suprimidas e as escolhas são feitas a partir do 

que é conveniente para o adulto, não respeitando as necessidades e interesses da criança em 

função da promoção do seu bem-estar e desenvolvimento (PACHECO; DUPRET, 2004; 

REZENDE, 2004). 

Sobre esse aspecto, entende-se que o cuidado cotidiano da criança, base da promoção 

de sua saúde, inclui atividades que integram igualmente em sua educação: acolher, alimentar, 

limpar, confortar, proteger, consolar e prover ambiente lúdico e interações que lhe propiciem 

situações de aprendizagem sobre si mesma, o outro e a cultura onde está inserida. Dessa 

forma, os cuidados estão alicerçados em uma constante interação entre adultos e crianças, 

tornando-se o elo que integra saúde e educação ao promover, no processo de ensino-

aprendizagem, o atendimento das necessidades humanas básicas e o aprendizado de regras 

sociais e práticas culturais (MARANHÃO, 2000b; 2005; OLIVEIRA; MARINHO-ARAÚJO, 

2010).     

O RCNEI também assinala o cuidado como atividade permanente e essencial, ao 

firmá-lo como um dos componentes da proposta curricular da educação infantil. O que se 

pretende, segundo o Referencial, não é a simples transposição do cuidado doméstico para o 

ambiente institucional, mas a construção de uma prática de atendimento cujo principio seja 

garantir as melhores oportunidades de desenvolvimento às crianças (BRASIL, 1998). 

A propósito, alguns estudos realizados sobre o cuidado à criança no CMEI assinalam 

que os pais e educadores apresentam conflitos que podem prejudicar as ações prestadas às 

crianças. Nesse sentido, Morin (2010) discute sobre as dificuldade das pessoas mudarem os 
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seus pensamentos, pois muitos educadores estão abrigados em seus hábitos e a mudança gera 

resistência. Porém, existe uma relação entre a escola e a sociedade (aqui pode-se fazer uma 

variação para o CMEI e sociedade), pois compreende-se que uma produz a outra e, por isso, 

intervir sobre um de seus termos tende a provocar modificação no outro.  

Vale ressaltar que o cuidado não é algo que se realiza empiricamente. Este exige um 

corpo de conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão pedagógica. 

Assim, para cuidar de criança, é necessário bem mais do que apenas “gostar de criança”, pois 

a capacidade para cuidar é determinada pelo aprendizado decorrente das experiências obtidas 

no cotidiano (SAYÃO, 2010). 

 Cuidar e educar são ações intrínsecas e de responsabilidade dos educadores, família e 

sociedade. Não há um ensino que não utilize uma via diferente da atenção, responsabilidade, 

zelo e promotora de saúde e autonomia da criança. Dessa forma, só se cuida educando e só se 

educa cuidando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

“O dever é uma coisa muito pessoal: 

decorre da necessidade de se entrar em 

ação e não da necessidade de insistir 

com os outros para que façam qualquer 

coisa.” (Madre Tereza de Calcutá) 

Significado do cuidar (P. M. S. F., 5 anos) 

Significado do cuidar (I. B. C. S., 9 anos) 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Na perspectiva de contemplar os objetivos propostos, optou-se por um estudo 

exploratório, descritivo, com abordagem qualitativa, tendo como método a pesquisa-ação.  

Segundo Marconi e Lakatos (2007), os estudos exploratórios possuem a intenção de 

apresentar determinado fenômeno, produzindo familiaridade na visão do pesquisador. Já o 

estudo descritivo possui o propósito de observar, descrever e explorar determinados aspectos 

do fenômeno estudado, possibilitando, dessa forma, o aperfeiçoamento da experiência do 

autor em uma determinada situação (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). 

A pesquisa qualitativa representa o estudo do ser humano inseridos em suas 

peculiaridades, considerando o modo de vida, significados, valores, motivações, aspirações e 

atitudes correspondentes ao universo que integra as relações humanas (MINAYO, 2008). 

De acordo com Thiollent (2009), a pesquisa-ação permite o planejamento, 

implementação, descrição e avaliação de uma modificação na prática, partindo de um 

problema ou situação que é vivenciada pelos participantes da pesquisa.  

 

4.1.1 Referencial teórico-metodológico: a pesquisa-ação 

 

A pesquisa-ação é uma estratégia metodológica que alia métodos e técnicas da 

pesquisa social, cuja intenção preponderante é o conhecimento e a resolução coletiva de 

determinado problema. Este parte dos fatos observados no local da pesquisa, ocasionando a 

transformação, tanto dos pesquisadores quanto dos participantes que estão envolvidos no 

contexto social (THIOLLENT, 2009).  

A utilização desse tipo de abordagem metodológica apresenta efeito relevante na 

transformação da realidade vivenciada pelos grupos envolvidos na pesquisa, uma vez que as 

pessoas tendem a mudar suas atitudes mais facilmente quando atraídos por questões grupais. 

Assim, identifica-se na pesquisa-ação uma ação dialógica crítica e reflexiva, permitindo dar 

voz, vez e oportunidade de expressão a esses sujeitos, de forma a viabilizar os objetivos 

propostos pelo estudo (SILVA et al, 2011)    

Nessa perspectiva, a pesquisa-ação tem sua aplicabilidade em problemas de interesse 

coletivo, a fim de viabilizar a resolução de determinada situação cotidiana. Assim, o 

conhecimento adquirido previamente pelo indivíduo torna-se elemento inicial para a reflexão 
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e reconstrução dessa informação coletivamente. Por basear as mudanças em fatos e não 

somente em ideologias, detém um caráter emancipatório, que acontece através do 

reconhecimento do indivíduo, com a superação de obstáculos (THIOLLENT, 2009; 

MONTEIRO et al, 2011). 

No que tange a área da saúde, esse tipo de pesquisa é utilizado especialmente nas 

ações de saúde coletiva devido à constante interação e cooperação dos atores, proporcionando 

a construção social de conhecimento. Para tanto, há uma interação horizontal entre o 

pesquisador e os participantes, permitindo o acontecimento da intervenção concomitante com 

a pesquisa (ENDERS; FERREIRA; MONTEIRO, 2010; SILVA et al, 2011). 

Devido a participação popular no desenvolvimento da pesquisa-ação, esta 

metodologia possui determinada flexibilidade metodológica, que, todavia, não exclui o 

cumprimento de certas exigências pertinentes do ideal científico. Isto serve de base para a 

significância, validade e originalidade dos procedimentos metodológicos desse tipo de 

pesquisa (THIOLLENT, 2009). 

De acordo com Thiollent (2009), o planejamento da pesquisa-ação é flexível, de 

modo a permitir que o desenvolvimento de suas etapas sejam adaptadas conforme as 

circunstâncias surgidas no decorrer da pesquisa e de acordo com a dinâmica do grupo. Porém, 

deve-se obrigatoriamente iniciar com a fase exploratória e finalizar com a divulgação dos 

resultados, intercalando-se as outras etapas do método, como o tema da pesquisa, os 

problemas, as hipóteses, os seminários, a coleta de dados, a aprendizagem e o plano de ação. 

A metodologia da pesquisa-ação pode ser aplicada em diversas situações no âmbito 

da enfermagem, podendo ser adotada na assistência direta ao cliente, nas atividades de 

educação em saúde e na prática docente. Especificamente nos estudos de ação comunicativa, a 

pesquisa-ação pode ser consolidada através da elaboração de um material didático de 

comunicação (como vídeo, cartilha, protocolo, jornal, panfleto, manuais). Dessa forma, a 

criação ou funcionamento desse tipo de material representa resultado satisfatório da 

investigação (MONTEIRO et al, 2011).   

Desse modo, a escolha metodológica da pesquisa ação emergiu do desejo deste estudo 

alcançar as mudanças propostas de forma eficaz, na busca de transformar a realidade 

vivenciada pelos trabalhadores e cuidadores das crianças que frequentam o CMEI, a partir da 

construção de um pacto do cuidar entre ambos. 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO  
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O estudo foi desenvolvido em um CMEI localizado no bairro de Cidade Nova, região 

administrativa oeste da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. O povoamento do bairro 

supracitado foi iniciado no final da década de 1960, pela migração de pessoas de baixa renda 

que almejavam instalar-se na cidade ocupando locais distantes do centro da capital. Esses 

primeiros moradores encontraram na indústria do lixo presente no bairro, um local de 

sobrevivência. Recentemente, este lugar foi desativado, sendo substituído por uma 

cooperativa de catadores de materiais recicláveis (NATAL, 2010).  

Possui cerca de 17.181 mil habitantes, formada em sua maioria, por jovens de 10 a 

24 anos, destes, 51,85% do sexo feminino. Em relação ao número de crianças, cerca de 1.414 

mil habitantes compreende a faixa etária de 0 a 4 anos, representando 8,23% da população do 

bairro. No que tange a infra-estrutura, 95% da área do bairro é drenada e pavimentada, tendo 

97% das residências com água encanada e 83% com esgotamento sanitário. A média da renda 

familiar é de, aproximadamente, 2,33 salários mínimos (NATAL, 2010).   

O bairro não possui equipamentos desportivos e de segurança pública. Como 

equipamento urbano, conta apenas com uma feira, sendo ausentes praças e quadras. Detém 

como único serviço de saúde oferecido a Unidade Básica de Saúde da Família e contempla 

quatro assentamentos precários, denominados área do Detran, Promorar, Palha e Urubu. Em 

seu território há uma zona de proteção ambiental I, importante área que garante a demanda de 

água potável da cidade (NATAL, 2010). 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (2010), a 

zona oeste do município dispõe de 20 estabelecimentos para o atendimento das situações de 

saúde, caracterizando-se como a região da cidade de menor número de locais que prestam 

esse serviço, tendo em vista o contingente que habita neste distrito. Porém, o bairro de Cidade 

Nova possui como único serviço de saúde oferecido a UBSF. 

Esta é composta por quatro equipes de Saúde da Família, cada qual com um médico, 

um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, de cinco a seis ACS, um dentista e um auxiliar de 

consultório dentário. No que tange à área materno-infantil, desenvolve as ações de 

planejamento familiar, acompanhamento pré-natal, grupo de gestantes, visita domiciliária ao 

recém-nascido e à puérpera, triagem neonatal, vacinação, acompanhamento do crescimento e 

do desenvolvimento (CD) da criança, atividades educativas em creches e escolas. 

Contudo, para a realização das ações educativas nessas instituições, é necessária a 

integração com projetos e disciplinas desenvolvidas pela UFRN. Para a enfermeira da UBSF, 

o apoio dos alunos de enfermagem da UFRN torna possível a concretização de atividades que 
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são de interesse da enfermeira, mas que na realidade do cotidiano de seu processo de trabalho 

não possuem condições de serem realizadas (SANTOS, 2011).     

No que se refere a educação infantil, contém 10 instituições de ensino, destas, quatro 

escolas (duas municipais, uma estadual e uma particular) e seis instituições de educação 

infantil, sendo três de caráter privado e três municipais. Dessas, dois CMEIs ficam situados 

em uma das quantro equipes da UBSF de Cidade Nova.  

O CMEI onde se realizou este estudo foi fundado, a princípio, em 25 de março de 

1998, sendo administrado pela SEMTAS (Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência 

Social) e ATIVA (Associação de Trabalho e Valorização Social). Dispunha de um prédio 

alugado e inadequado para o funcionamento da educação infantil, além de ter um caráter 

essencialmente assistencialista em detrimento do pedagógico (APÊNDICE A).  

Em 2008, devido à transição das creches para a Secretaria Municipal de Saúde, 

houve a necessidade de mudança do prédio e reforma do mesmo, pois a resolução 002/2008 

orientou e definiu parâmetros de qualidade para a educação infantil. Neste caso, a antiga 

creche foi transferida para o endereço atual, em um prédio alugado, onde foram realizadas 

adequações mínimas e reinaugurado em 05 de agosto de 2009 (APÊNDICE A). Conta com 

uma equipe constituída por 23 profissionais, que prestam atendimento a cerca de 86 crianças 

entre 2 e 5 anos e 11 meses de idade.  

As turmas são divididas em quatro níveis, cada um com, em média, 24 crianças, 

sendo os níveis I (crianças de 2 a 3 anos) e II (3 a 4 anos) em tempo integral e os níveis III (4 

a 5 anos) e IV (5 a 6 anos) em período parcial (manhã ou tarde). O horário de funcionamento 

dá-se das 07h às 17h e o planejamento pedagógico é realizado para cada nível de ensino, 

semanalmente tendo, como metodologia de trabalho o uso de temas de pesquisa. 

O corpo docente é formado por oito pedagogas, destas, seis são educadoras infantis e 

duas da equipe gestora, com carga horária de 30 e 20 horas semanais respectivamente, e 

quatro estagiárias que estão cursando pedagogia. Os serviços de apoio, vigilância e portaria 

são terceirizados, contando com 11 funcionários, sendo cinco Assistentes de Serviços Gerais 

(uma cozinheira, uma auxiliar de cozinha e três na função de serviços gerais), uma auxiliar de 

secretaria, uma auxiliar do setor de recursos humanos e quatro porteiros. 

A instituição possui ainda o conselho escolar, composto por dois representantes de 

cada seguimento de professores, funcionários, pais e alunos. Este último é representado por 

dois pais devido os discentes terem idade inferior a 12 anos, obedecendo as diretrizes da lei 

complementar nº 087/2008 do Município de Natal (NATAL, 2008). Além do escolar, o CMEI 

detém o conselho fiscal, o qual tem a função de fiscalizar os recursos que entram na 
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instituição via unidade executora. Tal conselho é formado pela presidente, tesoureira, 

secretária, dois educadores infantis e quatro pais.  

Quanto à rotina de atividades desenvolvidas no CMEI, contempla-se a acolhida 

inicial, refeições diárias (desjejum, almoço, lanche e jantar), atividades pedagógicas (roda de 

conversa, hora do conto e do vídeo, parque, atividades individuais e coletivas, entre outras), 

ações de higienização (escovação, banho, lavagem das mãos), repouso e preparação para a 

saída.      

Sua área física é composta por três salas amplas, uma área coberta para brincadeira 

com motoca, três banheiros, sendo um para funcionários e dois para as crianças, uma área não 

coberta para o banho coletivo das crianças, o refeitório, a cozinha, uma sala de vídeo e duas 

salas, sendo uma para a direção/coordenação e outra para os professores. Na parte externa, há 

um pátio com um espaço coberto, com caixa de areia e parque de madeira. Além disso, existe 

um corredor estreito que funciona como lavanderia. 

Diante das características descritas quanto à área física do CMEI, observa-se que, 

mesmo tendo sido adaptado para a inserção das crianças, o imóvel apresenta condições 

desfavoráveis de iluminação, ventilação e espaço. Dessa forma, as dependências internas da 

instituição não condizem com a estrutura básica preconizada pela resolução municipal 

002/2008 (NATAL, 2008). 

Esta mesma resolução descreve, no art. 17, a estrutura básica que deverá atender às 

diversas funções da instituição infantil, dentre elas: um espaço para recepção; salas ventiladas, 

com boa iluminação e visão para o ambiente externo; área coberta e descoberta compatível 

com o número de crianças atendidas (1,50 m
2 

por criança atendida); e área verde com parque 

infantil. O CMEI de estudo carece desses elementos. Na perspectiva de aprimoramento da 

qualidade do processo educacional, pode-se considerar que a instituição necessita melhorar a 

qualidade dos espaços físicos, instalações e equipamentos, adequando-os às suas finalidades.  

Para Thiollent (2009) o princípio da intencionalidade é adequado diante da pesquisa-

ação. Desse modo, a escolha do cenário do estudo deveu-se por este bairro ser referência do 

campo de prática para os alunos de graduação em Enfermagem da UFRN, no qual a 

mestranda atua como docente assistida há 2 anos.  

Outro motivo para a escolha do CMEI para o desenvolvimento desta pesquisa foi a 

instituição ser sede de ações de extensão da UFRN na qual a mestranda é colaboradora. Além 

disso, a instituição infantil é, dentre as três instituições infantis públicas do bairro que fazem 

parte do território abrangente da ESF, a que atende criança de menor faixa etária. 
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4.3 PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

Participaram do estudo, até a sua conclusão, oito educadoras que compõem a equipe 

do CMEI e 12 mães das crianças matriculadas nesta instituição. É relevante salientar que 

participaram ativamente apenas pessoas do sexo feminino e, por esse motivo, optou-se 

durante todo o estudo o uso da denominação mães e educadoras.  

Os participantes foram selecionados por amostra intencional, que segundo Thiollent 

(2009) trata-se de um número reduzido de pessoas que são escolhidas propositalmente em 

função da relevância ou representatividade social que elas apresentam em relação ao tema 

pesquisado. Essa representatividade expressiva é dada por uma avaliação da relevância 

política do grupo e das idéias que veiculam dentro de certa conjuntura.  

Assim, inicialmente as mães foram convidadas através de contato pessoal e convites 

individuais anexados na agenda da criança. Após a realização do primeiro grupo focal com as 

mães, houve a necessidade de averiguar, através de seleção intencional, a opinião daquelas 

mães que as educadoras consideravam realizar poucos cuidados com os filhos. Para tanto, a 

coordenação marcou previamente uma data e reuniram-se as mães unindo os níveis I e II em 

um dia e III e IV no outro, totalizando 24 mães. Entretanto, das 36 mães participantes do 

diagnóstico situacional, apenas 12 foram assíduas ao desenvolvimento do estudo.   

Os critérios utilizados para inclusão dos participantes foram: ser educador do CMEI 

ou ser pai/mãe que possui criança matriculada na instituição e ter disponibilidade para 

participar do estudo. 

Os critérios de exclusão foram: mães/pais e educadores que manifestaram 

espontaneamente o desejo da não participação no decorrer do estudo; mães/pais e educadores 

que não compareceram à reunião marcada; mães/pais e educadores que participaram em 

quantidade inferior a 2 encontros; e/ou aqueles que atuavam como estagiários no 

desenvolvimento de ações no CMEI, por se caracterizarem como membros temporários da 

equipe. 

Para garantir o anonimato dos participantes, optou-se por identificá-los através da 

codificação de sua função, mãe (MÃE) ou educadora (EDU), seguido por algarismo arábico 

em ordem crescente de sua realização (MÃE 1, ..., MÃE 12; EDU 1, ..., EDU 8). 

 

4.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  
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A descrição de como se desenvolveu a pesquisa-ação e, consequentemente, a forma 

que os instrumentos foram utilizados, está explícita abaixo no item 4.4.1.  

 

4.4.1 Etapas do desenvolvimento da pesquisa-ação 

 

 Serão descritos neste tópico as etapas percorridas para a realização da pesquisa-ação, 

no intuito de atender os requisitos de cientificidade no desenvolvimento do estudo e garantir o 

alcance dos objetivos propostos. Assim, contemplam-se os seguintes passos: diagnóstico 

situacional da realidade, planejamento das ações, implementação das mudanças planejadas e 

avaliação das ações pelos participantes envolvidos. 

 

4.4.1.1 O diagnóstico situacional da realidade. 

 

 No intuito de avaliar a viabilidade para a realização do estudo, em novembro de 2012, 

antes do desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas conversas informais a fim de discutir 

com as educadoras a temática a ser trabalhada e investigar a disposição destes para a 

realização do estudo. Com as mães, notou-se o interesse pela temática a partir do 

desenvolvimento das ações em um projeto de extensão no CMEI em estudo. Essas se sentiam 

incomodadas com a falta de cuidado prestado pela família da criança. 

 A partir da disposição das educadoras do CMEI e dos pais, deu-se início à fase de 

diagnóstico situacional, a qual, segundo Thiollent (2009), investiga a realidade vivenciada 

pelos participantes. Nesta fase realizou-se, em momentos distintos, entrevista grupo focal com 

as educadoras e com as mães. De acordo com a literatura, o grupo focal deve conter no 

mínimo seis e no máximo 15 participantes (POPE; MAYS, 2009).  

Segundo Pope e Mays (2009), a técnica de grupo focal compõe um tipo de entrevista 

em grupo que valoriza o diálogo entre os participantes do estudo, com o intuito de gerar 

dados. A discussão grupal é estimulada quando o entrevistador utiliza perguntas abertas, as 

quais exploram os pontos importantes a serem identificados.  

A escolha pelo procedimento de grupo focal como técnica central para o 

desenvolvimento desta etapa do estudo é justificada pela possibilidade de melhor interação 

entre pesquisador e participantes, assim como caracterizar-se como método que produz 

resultados eficientes no que se refere a opiniões e assuntos relacionados ao prisma da 

sociedade. Todas as entrevistas grupo focal foram gravadas, visando possibilitar uma maior 

riqueza de detalhes para a análise. 
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No entanto, devido à concepção de que as famílias mostram-se preocupadas em expor 

seus pensamento e sentimentos às pessoas estranhas (REMOR et al, 2009), as autoras deste 

estudo decidiram realizar a abordagem às mães por meio da linguagem lúdica artística e da 

discussão grupal. Dessa forma, o grupo supera a condição de objeto e passa a considerar-se 

sujeito do conhecimento produzido, de modo a valorizar a perspectiva coletiva e social do 

saber. 

 Para tanto, utilizou-se materiais como papel, cartolina, canetas coloridas e lápis de cor, 

a fim de que os pais desenhassem suas idéias e concepções a partir do conhecimento de 

mundo que possuíam. Posteriormente, houve a coletivização das suas produções artísticas, o 

que possibilitou aos participantes falar de si mesmo, de modo a incitar seus valores e crenças, 

além de promover a auto-reflexão a partir das ações e conhecimento das outras mães. 

 Antes de iniciar a entrevista grupo focal, aplicou-se um questionário para a coleta dos 

dados de identificação das mães e educadoras (APÊNDICE B E C). Posteriormente, 

iniciaram-se as entrevistas, que foram norteadas por um roteiro semi-estruturado contendo 

questões fechadas e abertas (APÊNDICES D e E). Os roteiros apresentam os mesmos 

questionamentos, porém a linguagem foi adaptada para o melhor entendimento das mães. As 

sessões foram gravadas em um aparelho de gravação de voz e transcritas na íntegra no 

programa Microsoft Word 2010. 

À princípio, os encontros para a realização das ações deste estudo foram realizados 

nos dias de sábado pela manhã, pois a pesquisa foi incluída no calendário escolar como as 

atividades a serem desenvolvidos nos sábados letivos. O diagnóstico situacional foi realizado 

no espaço de uma escola em frente à instituição infantil. Porém, os outros encontros 

desenvolveram-se nas dependências da instituição de estudo, acatando uma sugestão da 

coordenação do CMEI. 
 

 Para cada reunião, o espaço físico foi organizado com as cadeiras em forma de semi-

circulo para melhor interação entre os participantes, assim como o uso de dinâmicas e 

metodologias que incentivassem o conhecimento prévio dos participantes sobre cada temática, 

inserindo suas práticas na discussão das ações.  

 Partindo do pressuposto que o desenvolvimento desta etapa da pesquisa-ação tem a 

finalidade de subsidiar o planejamento e elaboração das ações planejadas, realizou-se um 

exame físico em todas as crianças do CMEI com o objetivo de averiguar a condição de saúde 

e higiene das mesmas. Para tanto, se contou com a colaboração da enfermeira da ESF e de 

duas enfermeirandas. Ressalta-se que a enfermeira da ESF participou de todos os momentos 

da pesquisa.  
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4.4.1.2 O planejamento das ações  

 

 A partir da avaliação das informações obtidas no diagnóstico situacional, realizou-se 

uma reunião com as mães e educadoras, em conjunto, a fim de debater as necessidades e 

elencar as sugestões apresentadas pelos participantes para a configuração do cuidado 

compartilhado no CMEI. 

 Esta reunião ocorreu através de uma roda de conversa em que as autoras apresentaram 

a síntese dos problemas elencados na etapa anterior, questionando-os sobre as ações a serem 

desenvolvidas. Os atores manifestavam quanto ao desejo das ações, sugerindo ou 

concordando com os temas elencados conjuntamente até chegarem a um consenso, o que 

permitiu prosseguir com a programação das intervenções. 

 Posteriormente, reuniu-se com a equipe gestora para formalizar as possíveis datas para 

a realização dos grupos educativos junto às mães e educadoras. A realização desse 

planejamento permitiu a adequação das ações aos sábados letivos do CMEI. A sistematização 

das informações ocorreu, nesta etapa, pelo registro em diário de campo das observações da 

mestranda. 

 

4.4.1.3 Implementação das ações planejadas 

 

 Durante a implementação das ações utilizou-se a roda de conversa e seminários nas 

três reuniões educativas e o grupo focal na construção dos protocolos. A roda de conversa foi 

elencada para o desenvolvimento das reuniões junto aos participantes, por ser uma técnica que 

não possui um limite de participante, além de seu caráter criador, dialógico e integrador. 

Também favorece a articulação dos processos de reflexão, discussão, análise e socialização de 

idéias (RYCKEBUSCH, 2011). Os encontros aconteceram no refeitório do CMEI em estudo e 

tiveram duração aproximada de três horas.   

Concomitantemente, utilizou-se a técnica de observação participante. Nesta o 

pesquisador acompanha sistematicamente indivíduos e rotinas, em contato direto com os 

observados, com a intenção de analisar o comportamento e relacionamentos ocorridos no 

cotidiano (POPE; MAYS, 2009).  

Para a realização desta técnica, foi preparado um roteiro de observação participante 

construído previamente para o uso dos observadores (APÊNDICE F). Estes foram alunas de 

graduação previamente treinadas, as quais também utilizaram câmera e gravador digital de 

voz, a fim de registrar as sessões com maior riqueza de detalhes. É relevante destacar que a 
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enfermeira responsável pela área da ESF que abrange o CMEI também participou como 

observadora e palestrante nas oficinas. Cada encontro contou ainda com um roteiro de 

avaliação, obedecendo a um padrão único (APÊNDICE G), que foi aplicado ao final de cada 

sessão.  

Assim, a partir da avaliação realizada ao final de cada sessão foram feitos 

planejamentos e (re) planejamentos dos encontros entre os participantes e o pesquisador, 

levando em consideração os conteúdos abordados e a metodologia de trabalho.  

 Devido às especificidades contidas em cada ação realizada, detalhar-se-á a 

metodologia educativa abordada em cada atividade. 

 

a) Ação 1 – Cuidar e prevenir: boas práticas de higiene e cuidado à saúde. 

 O primeiro encontro ocorreu no mês de maio no refeitório do CMEI, pois foi 

solicitado pela direção que os encontros ocorressem neste ambiente. Para tanto, o espaço foi 

organizado em forma de semicírculo, a fim de melhorar a interação entre os participantes, 

com uma mesa ao centro para auxiliar no desenvolvimento da dinâmica. 

 Ao chegarem, os participantes recebiam crachás, viabilizando assim a comunicação 

entre as mesmas durante a realização da ação, visto que alguns membros do grupo não se 

conheciam. Além disso, estes crachás possuíam duas cores diferentes, com o intuito de dividir 

o grupo em dois subgrupos, compostos por 12 participantes do subgrupo azul e 12 do 

amarelo, com a finalidade de melhorar a interação e o desempenho destes durante a realização 

da atividade educativa.  

Após este momento, realizou-se a apresentação da mestranda e das bolsistas que 

estavam auxiliando, assim como esclarecimentos sobre a pesquisa e a temática a ser discutida 

naquela manhã. Optamos por utilizar como estratégia educativa o jogo da memória, cujas 

figuras foram impressas da internet. Tal Jogo foi composto por oito figuras que representavam 

situações de risco para a aquisição de doenças e de prevenção das mesmas.   

 A utilização de jogos terapêuticos representa um recurso valioso nas práticas de 

educação em saúde devido minimizar a monotonia no decorrer do processo de ensino-

aprendizagem. Além disso, busca diminuir as tensões de modo a deixar os participantes livres 

para expressar conceitos, sentimentos e modificar comportamentos através de uma 

comunicação efetiva (ALVARENGA et al, 2012). 

As figuras do jogo da memória tratavam de formas de transmissão de doenças, através 

de perdigotos, mau armazenamento de lixo e ingestão de água contaminada, contato direto 

com pessoas ou objetos contaminados, uso de objetos pessoais de forma compartilhada. Além 
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disso, havia imagens que demonstravam situações preventivas, como lavagem adequada de 

frutas e verduras, higiene corporal e escovação dos dentes, lavagem das mãos, ambiente limpo 

e bem cuidado. 

Para avaliar o conhecimento prévio e se a ação foi efetiva, antes e depois da discussão, 

as participantes responderam a um instrumento contendo as mesmas figuras do jogo da 

memória (ANEXO H). Cada figura continha dois quadrados dispostos abaixo de cada 

imagem, um de cor preta e outro de cor azul. Se a figura representasse uma atitude de 

proteção, eles deveriam assinalar no quadrado de cor azul, mas caso eles a julgassem como 

um ato de risco à saúde, deveriam marcar o quadrado preto. Dessa forma, as participantes que 

tinham dificuldades em ler e/ou escrever conseguiram responder ao instrumento sem prejuízo 

de entendimento. 

 Após apreensão do conhecimento prévio das participantes, a mestranda fez um sorteio 

para saber qual grupo iria começar e, depois, iniciou-se a ação.  À medida que os pares das 

figuras eram encontrados, realizávamos uma discussão sobre o conteúdo da imagem, sempre 

associando às fases de desenvolvimento infantil e promoção à saúde. 

 

b) Ação 2 – Medidas caseiras no cuidado à saúde da criança.  

Neste encontro realizou-se uma dinâmica denominada “Barraca do conto”. Esta foi 

inspirada em um estudo realizado por Gadelha (2007), a qual criou a “Tenda do conto” na 

perspectiva de construir espaços abertos para compartilhar saberes e práticas. 

Assim, foi montada uma mesa contendo vários tipos de plantas, frutas, verduras e 

legumes, simulando uma barraca de feira livre (APÊNDICE I). Ao lado da barraca, uma 

cadeira foi colocada a fim de que cada pessoa sentasse e relatasse alguma receita com a 

medida caseira que usava para o tratamento de enfermidades ou prevenção de doenças no seu 

filho. 

Para tanto, solicitou-se que as participantes seguissem um roteiro, de forma a explanar 

sobre as seguintes questões: quem me ensinou a fazer? Pra quê serve? Como é que eu faço? 

Em quantos dias eu tomo aquele medicamento? Aconteceu alguma reação com meu filho? 

Ficou melhor em quantos dias?  Após a exposição das participantes, realizou-se um debate e 

preparo ao vivo de dois tipos de medidas caseiras, seguido de degustação. 

 

c) Ação 3 - “Ai tia, ele se machucou!”: primeiros socorros no cenário infantil.   
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A ação foi planejada de modo a abarcar os principais acidentes que ocorrem no 

período da infância, com ênfase nos aspectos do crescimento e desenvolvimento, das fases de 

infante e pré-escolar.  

Utilizou-se como metodologia simulações, quando pertinentes, e seminário, que 

versou sobre os seguintes aspectos: obstrução de vias aéreas por corpo estranho; fraturas e 

contusões; hemorragias; convulsões; quedas; intoxicações; queimadura. Os temas foram 

propostos pelos próprios participantes como pela mestranda, a fim de dar espaço às 

experiências e necessidades de cada pessoa.  

Adotou-se como material didático: travesseiros, colchonetes, lençóis, sacos com gelo e 

os próprios participantes como manequins. Dessa forma, buscou-se construir um aprendizado 

a partir das experiências e condições de cada contexto.  

Inicialmente, buscou-se apreender os conhecimentos e atitudes que as participantes 

teriam diante de algumas situações que necessitasse de primeiros socorros. Para tanto, 

mostrou-se figuras de crianças em diversas situações que poderiam ser visualizadas no 

cotidiano, como quedas, sangramentos, fraturas. À medida que as imagens iam sendo 

expostas no projetor multimídia, a facilitadora relatava o contexto que aquele evento havia 

ocorrido e indagava o que as participantes fariam ao presenciarem aquele acidente.  

 

d) Ação 4 – A sistematização do cuidar: elaboração de protocolos para a prevenção de 

doenças e o cuidado imediato da criança. 

 Para esta ação, utilizou-se grupos focais para a leitura e discussão de sinais e sintomas 

que as crianças poderão apresentar nas dependências do CMEI e as supostas ações que 

poderiam ser tomadas para amenizá-las. Assim, eram realizados, em conjunto com pais, 

educadores, enfermeiras e gestores do CMEI, leituras de livros e artigos científicos 

pesquisados no Periódico Capes. Posteriormente, foram construídos protocolos e 

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

   

4.4.1.4 Avaliação das ações pelas participantes envolvidas 

 

 Em virtude da dificuldade de reunir as mães e educadoras em conjunto para a 

realização desta etapa, foram realizadas a coleta de informações de formas distintas. Com as 

mães, realizou-se um grupo focal a fim de discutir e avaliar o desenvolvimento das ações. 

Para tanto, entrou-se em contato pessoalmente e por bilhete para as 12 mães assíduas a 

pesquisa e realizou-se um grupo focal na sala de vídeo do CMEI. 
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 Devido a falta de disponibilidade das educadoras, foram realizadas sete entrevistas 

individuais com as mesmas, pois uma delas estava em licença maternidade. Tanto para as 

educadoras quanto para as mães, utilizou-se o mesmo roteiro de entrevista semi-estruturada. 

(APÊNDICE J).     

 

4.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O processo de análise, descrição e discussão dos dados foi construído paralelamente a 

obtenção das informações, pois a pesquisa-ação requer dados concretos no seu percurso, para 

subsidiar supostos ajustes que podem surgir nos procedimentos de pesquisa para o alcancem 

dos objetivos.  

 Para a análise desses dados obtidos nas etapas do diagnóstico situacional e avaliação 

das ações, utilizou-se a análise temática por categorização proposta por Freire (2000; 2005), 

tendo como fundamento os estudos de Nicolino (2007) e Pereira (2007). 

A metodologia de Paulo Freire é utilizada, principalmente, na área educacional e parte 

da realidade dos educandos com o intuito de envolvê-los, favorecendo o processo de 

aprendizagem.  Tal método deseja a inclusão dos educandos como pessoas ativas do processo, 

visando a co-responsabilização e a valorização do diálogo e da crítica, sendo abordado pelo 

autor que 

a transitividade crítica por outro lado, a que chegaríamos com uma educação 

dialogal e ativa, voltada para a responsabilidade social e política, se caracteriza pela 

profundidade na interpretação dos problemas. Pela substituição de explicações 

mágicas por princípios causais. Por procurar testar os ‘achados’ e se dispor sempre a 

revisões. Por despir-se ao máximo de preconceitos na análise dos problemas e, na 

sua apreensão, esforçar-se por evitar deformações. Por negar a transferência da 

responsabilidade. Pela recusa a posições quietistas. Por segurança na argumentação. 

Pela prática do dialógo e não da polêmica. Pela receptividade ao novo, não apenas 

porque novo e pela não-recusa ao velho, só porque velho, mas pela aceitação de 

ambos, enquanto válidos (FREIRE, 2003, p. 69-70).  

 

Dessa forma, a metodologia de Paulo Freire parte da criação de situações-problemas 

emergidas da realidade do ambiente em estudo, que serão descodificadas pelos grupos com 

colaboração do coordenador. Isso possibilita a conscientização dos sujeitos, levando-os a 

interpretação crítica da realidade e despertando o interesse pela mudança (FREIRE, 2003; 

2005).  

Nessa perspectiva, o método de Paulo Freire pode ser aplicado em qualquer realidade 

educacional que deseje a inclusão dos educandos como sujeitos ativos desse processo; a 
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corresponsabilização dos envolvidos e a valorização do diálogo e crítica, não importando o 

tipo de público a ser alcançado (FREIRE, 2000). 

A análise temática por categorização proposta por Freire (2003; 2005) requer 

diretrizes metodológicas para o levantamento do universo temático. Este é o conjunto de 

temas geradores, cuja metodologia implica em uma metodologia dialogada e conscientizadora 

(FREIRE, 2003). Sua organização segue as seguintes fases: 

 

a) Levantamento dos temas geradores: 

Nesta etapa, buscaram-se temas significativos dos participantes do estudo a partir do 

levantamento de expressões, situações e experiências pautadas no tema a ser trabalhado. Estes 

devem ser os mais significativos da vivência das pessoas envolvidas na ação (FREIRE, 2005). 

 

b) Organização do material coletado: 

As falas foram transcritas na íntegra pela mestranda e bolsistas auxiliares do estudo. Em 

seguida, elas foram tratadas, a fim de eliminar imperfeições ortográficas e reduzir vícios de 

linguagem, seguidos da identificação das participantes com seus respectivos códigos e 

realizada leitura detalhada das respostas emitidas. Posteriormente, selecionaram-se as 

palavras, frases e expressões, de acordo com a frequência ou ênfase pelas participantes do 

estudo (FREIRE, 2003). 

 

c) Seleção e codificação de palavras e frases: 

Selecionaram-se em ordem definitiva algumas frases que puderam ser agrupadas pela 

riqueza temática, codificando os temas geradores (FREIRE, 2003). 

 

d) Síntese das palavras e frases selecionadas: 

Após serem selecionados e codificados os temas geradores, agrupam-se todos estes em 

grandes temas (FREIRE, 2005). 

 

Após esses passos, criaram-se situações típicas existentes no grupo trabalhado. Essas 

foram situações-problemas que possuem elementos que foram descodificados pelas próprias 

participantes, com a colaboração do coordenador. A discussão sobre tais situações guiou os 

grupos à conscientização para que, concomitantemente, aplicassem na realidade (FREIRE, 

2003). 
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Posteriormente, foi organizado de um relatório e discutido pelo grupo nas reuniões 

de avaliação, permitindo que todos os envolvidos partilhassem acerca da descodificação da 

realidade. Dessa forma, aproximaram-se os núcleos centrais das contradições principais e 

secundárias em que os indivíduos estão envolvidos (FREIRE, 2005). 

Em suma, os dados obtidos foram categorizados empiricamente, emergidos de acordo 

com as falas dos entrevistados e analisados conforme o referencial teórico-metodológico 

adotado, ou seja, seguindo os passos da pesquisa-ação e tendo como direcionamento as idéias 

propostas por Freire (2000; 2005), envolvendo o levantamento e codificação dos temas 

geradores.  

 

4.6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A discussão dos resultados foi fundamentada com base no referencial teórico-

metodológico do estudo e nas ideias de Paulo Freire. Além disso, adotou-se como base os 

achados literários referentes aos aspectos históricos das creches em âmbito nacional e 

municipal, assim como o cuidado articulado à saúde e a educação. 

 

4.7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS DA PESQUISA 

 

Antes de iniciar a coleta de dados, algumas medidas foram necessárias para respeitar 

as exigências éticas e legais. Inicialmente foram realizados contatos formais, através de 

ofícios, com a Secretaria de Educação do município de Natal e a coordenação do CMEI, 

obtendo-se a anuência para execução da pesquisa (ANEXO A e B). Em seguida, o projeto foi 

apreciado pelo Comitê de Ética em pesquisa da UFRN, obtendo parecer favorável nº 252.689 

(ANEXO C). 

Após a conclusão dessas etapas, realizou-se uma reunião com a equipe gestora do 

CMEI a fim de agendar as datas dos possíveis encontros e, posteriormente, entrou-se em 

contato com os participantes da pesquisa.  A primeira etapa do estudo foi realizada em uma 

escola vizinha ao CMEI devido comportar maior espaço. Porém, por solicitação da equipe 

gestora da instituição, as outras etapas foram realizadas nas dependências do local da 

pesquisa.  

Após o recrutamento dos participantes através de reuniões, explicou-se a finalidade 

da pesquisa e a relevância da participação de todos no estudo, assim como foi dado 

esclarecimentos acerca da gravação das falas e retirada de fotos, solicitando anuência dos 
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participantes (APÊNDICE K e L). Em seguida, foi realizado, com aqueles que concordaram 

participar, a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

M), o qual aborda em seu texto esclarecimentos e garantias asseguradas, como: objetivos, 

justificativa e metodologia da pesquisa; riscos mínimos à integridade da pessoa; utilização dos 

resultados para fins científicos; anonimato; sigilo das informações; direito a desistir a 

qualquer tempo, caso assim o deseje; e a garantia de esclarecimentos, antes e durante o curso 

da pesquisa através do contato com os responsáveis pela mesma.  

Posteriormente, perguntou-se sobre a existência de alguma dúvida relacionada à 

pesquisa proposta. Em caso de questionamentos, os mesmos foram esclarecidos e em seguida 

solicitado a assinatura do participante. É valido salientar que os discursos foram registrados 

através de um gravador portátil a fim de apreender as falas integralmente, evitando a 

elaboração de resultados não fidedignos com a realidade. 

Os resultados desta pesquisa serão utilizados para fins científicos e visam subsidiar 

um avanço na atenção prestada a saúde da criança de 2 a 5 anos freqüentadoras de instituições 

de educação infantil, o que repercutirá no cuidado prestado à criança, através da co-

responsabilização das mães e educadoras da instituição infantil. O resultado final desta 

pesquisa será amplamente divulgado a partir da publicação de artigos em periódicos da área, a 

fim de subsidiar o planejamento de novas ações e pesquisas com vistas à promoção da saúde 

da criança. 

Desta forma, acredita-se estar cumprindo com as condições mínimas necessárias para 

a realização de pesquisa envolvendo seres humanos atendendo aos seus preceitos éticos 

assegurados pela resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012).  
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Resultados e discussão 

“A educação autêntica, repitamos, não se faz de 

“A” para “B” ou de “A” sobre “B”, mas de “A” 

com “B”, midiatizados pelo mundo.” (Paulo Freire) 

Significado do cuidar (M. E. G., 8 anos) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo serão discutidos, conforme a literatura abordada, os resultados obtidos 

neste estudo. Dessa forma, os passos serão apresentados, iniciando-se pela caracterização dos 

participantes envolvidos, seguido pela exposição dos passos da pesquisa-ação, que abarca 

desde o diagnóstico da realidade, planejamento e realização das ações, além da avaliação da 

influência deste trabalho na concepção de mães e educadoras. 

  

5.1 CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES ENVOLVIDAS.   

 

 A fim de conhecer as participantes do estudo, solicitou-se, através de um questionário, 

informações sócio-demográficas referentes à idade, sexo, estado civil e aqueles alusivos à 

formação profissional. O quadro 1 retrata a caracterização das educadoras envolvidas: 

 

Quadro 1 – caracterização das educadoras que trabalham no CMEI participantes da pesquisa-ação. Natal, 2013 

IDADE   ESTADO CIVIL  TEMPO DE 

FORMAÇÃO (pedagogia)
 

 TEMPO DE ATUAÇÃO 

NO CMEI  

20 – 24 - Solteiro 6  Formação em curso 2 2 anos 2 

30 – 34 3 Casado 2 1 a 5 anos 2 5 anos 5 

35 – 39 3 Viúvo - 6 a 10 anos 2 6 anos 1 

40 – 45  2 Divorciado - 11 a 15 anos 2  

 

Total 

 

 

08 

51 – 55  - União Consensual -  

Total 

 

08 Total 08 Total 08 

 

SEXO  

 

 

 

 

 

 

TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA COMO 

EDUC. INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

  

Feminino 8 3 a 4 anos 2  

 

 
Masculin - 7 a 8 anos 3 

 

Total 

 

08 

Mais de 10 anos 3 

 

Total 

 

08 

 

Diante do exposto, observa-se que todas as educadoras são do sexo feminino. Essa 

predominância remete à “feminilização” do ensino infantil que, segundo Sayão (2010), ocorre 

pelo fato da profissão de educador infantil ter sido exercida por mulheres desde sua origem, 

caracterizando a educação e o cuidado infantil como um trabalho destinado, em sua essência, 

ao gênero feminino. Outros estudos também identificaram a prevalência da mulher nesse tipo 

de instituição (TONETE; PARADA, 2008; SANTOS et al, 2009).  

Em sua maioria, as educadoras são solteiras, convergindo com os resultados 

encontrados por Tonete e Parada (2008). A idade dos profissionais teve sua prevalência entre 
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30 e 39 anos, Diferindo dos dados encontrados no estudo de Santos et al (2009), o qual 

apontou uma prevalência de 40 a 49 anos.    

Quanto à educação formal, a maioria possui o ensino superior em pedagogia completo, 

porém, duas estão em processo de conclusão do curso. Esses dados condizem com os 

requisitos básicos para a atual formação dos educadores infantis, que determina para esse 

cargo a conclusão de curso do nível médio, na modalidade normal, curso normal superior ou 

curso superior de pedagogia com licenciatura plena (NATAL, 2010).  

É válido salientar que as educadoras afirmaram possuírem cursos de capacitação para 

atuar em educação infantil, os quais envolviam a formação continuada, realizada anualmente 

pela Secretaria Municipal de Educação. Além desses, possuem cursos de aperfeiçoamento e 

atualização, que envolve temáticas como valorização da leitura, matemática para a educação 

infantil, aperfeiçoamento em educação infantil e linguagem literária. Estes foram promovidos 

pelo Núcleo de Educação Infantil da UFRN ou por editoras de livros. 

O tempo de formação varia de 1 a 15 anos e grande parte das educadoras trabalha no 

local da pesquisa há mais de cinco anos, distinguindo-se dos dados da literatura que 

descrevem um elevado percentual de trabalhadoras com mais de 13 anos de atuação no CMEI 

(SANTOS et al, 2009). Porém, a associação do tempo de formação dos educadores do CMEI 

desta pesquisa com o tempo de trabalho no local pode ser considerada como ponto positivo 

para o estudo, uma vez que denota experiência profissional e conhecimento da realidade do 

bairro. 

Com relação aos pais/mães, tem-se no quadro 2 a descrição de suas principais 

características sócio-demográficas, como idade, sexo, naturalidade, local de residência, estado 

civil, número de filhos matriculados no CMEI, etnia, escolaridade e renda familiar. 

 

Quadro 2 – Caracterização dos pais/mães que possuem filhos matriculados no CMEI participantes da pesquisa-

ação. Natal, 2013 

IDADE 

(anos) 
 ESTADO CIVIL  ETNIA  ESCOLARIDADE 

20 – 24 8 Solteiro 7 Negra 2 Ens. Fund. incompleto 7 

25 – 29 11 Casado 9 Parda 31 Ens. Fund. Completo 10 

30 – 34 8 Viúvo  - Indígena - Ens. Méd. incompleto 9 

35 – 39 6 Divorciado 4 Branca 2 Ens. Méd. completo 8 

40 – 45 3 União Consensual 16 Amarela  1 Curso técnico ou superior 6 

Total 36 Total 36 Total 36 Total 36 

 

SEXO  NATURALIDADE  Nº FILHOS 

NO CMEI 

 LOCAL DE RESIDÊNCIA  

Feminino 33 Natal 21 1 filho 34 Cidade Nova 25 

Masculino 3 Interior do RN 10 2 filhos 2 Felipe Camarão 6 

 

Total 

 

36 

Outros Estados 5  

Total 

 

36 

Cidade da Esperança 5 

Total 36 Total 36 

 

RENDA    
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FAMILIAR (em 

sm) 
BOLSA FAMÍLIA  

 

 
 

 

1 – 2 31 Recebem auxílio 23 

3 – 4 5 Não recebem auxílio 13 

Total 36 Total 36 

 

Participaram do diagnóstico situacional 36 pais, sendo encontrado, conforme exposto 

no quadro 2, a predominância do sexo feminino, adultos (25 a 29 anos), habitantes do mesmo 

bairro onde é localizado o CMEI, convivendo com o companheiro em união consensual e 

ensino fundamental completo. Esses dados divergem do estudo de Araújo e Pereira (2009), 

que, ao caracterizarem 29 históricos de crianças matriculadas em uma instituição de educação 

infantil, detectou maior porcentagem de mães adolescentes e com ensino fundamental 

incompleto. 

É relevante salientar que três pais (sexo masculino) estiveram presentes em pelo 

menos um encontro, contudo, nem um participou em mais de uma atividade desenvolvida. 

Participaram apenas quando as ações foram nos dias de semana e, mesmo assim, deixavam o 

recinto no início da apresentação.
 

Desse total de pais (36), somente 12 mães participaram de mais de uma reunião 

durante o período da pesquisa-ação. Grande parte dos faltosos possuem seus filhos 

matriculados nos nível III ou IV, referentes a crianças com 3 a 4 anos e 5 anos a 5 anos e 11 

meses, respectivamente. Vale ressaltar que os pais do nível VI foram os mais ausentes, 

participando apenas um dos vinte que possuem filhos matriculados na turma.    

O fator supracitado permite inferir que os pais apresentam dificuldades em participar 

das ações educativas no espaço do CMEI, denotando que a relação entre a instituição familiar 

e a de educação infantil é limitada à procura e transmissão de informações. Isso fica 

evidenciado nas reuniões de pais, onde a pesquisadora pode participar diversas vezes. Nelas, 

há presença de mais de 50% de participação dos pais e estes não demonstram interesse no 

desenvolvimento dos filhos, mas nas atividades desenvolvidas.
 

O quadro abaixo contempla as características das mães assíduas às reuniões. 

Quadro 3 - caracterização das mães que participaram de mais de duas ações da pesquisa no CMEI. Natal, 2013 

IDADE 

(anos) 
 ESTADO CIVIL  ETNIA  ESCOLARIDADE 

20 – 24 4 Solteiro 1 Negra - 1º à 9º ano Incompleto 0 

25 – 29 3 Casado 6 Parda 11 1º à 9º ano Completo 2 

30 – 34 1 Viúvo  - Indígena - Ens. Méd.(1º, 2º, 3º) 

Incompleto 

 

5 

35 – 39 3 Divorciado 2 Branca 1 Ens. Méd. (1º, 2º, 3º) 

Completo 

 

3 

40 – 45 1 União Consensual 3 Amarela  - Curso técnico ou superior 2 

Total 12 Total 12 Total 12 Total 12 
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SEXO 

  

NATURALIDADE 

 Nº DE 

FILHOS NO 

CMEI 

  

LOCAL DE RESIDÊNCIA  

Feminino 12 Natal 8 1 filho 11 Cidade Nova 9 

Masculin - Interior do RN 4 2 filhos 1 Felipe Camarão 2 

 

Total 

 

12 

Outros Estados -  

Total 

 

12 

Cidade da Esperança 1 

Total 12 Total 12 

  

RENDA 

FAMILIAR 

(em sm) 

  

BOLSA FAMÍLIA 

 

1 – 2 11 Recebem auxílio 8 

3 – 4 1 Não recebem 

auxílio 

4 

Total 12 Total 12 

  

Nota-se que houve assiduidade maior das mães com faixa etária acima dos 25 anos, 

etnia parda, com nível educacional de ensino médio incompleto a curso técnico ou superior. 

Além disso, a maioria reside em Cidade Nova, são casadas, com renda familiar de 1 a 2 

salários mínimos e recebendo auxílio Bolsa Família. Diferente desses dados, pesquisa 

realizada com 10 mães apresentou maior número de mães adolescentes e a maior parte com 

ensino fundamental incompleto (REMOR et al, 2009).   

 Dentre essas mães, quatro participaram ativamente nas discussões geradas pelas 

atividades, de forma a proporcionar contribuições valiosas a partir de suas experiências de 

vida, de maternidade e como filha. Dessas, duas estão inseridas na faixa etária de 20 a 24 

anos, sendo uma em união consensual e escolaridade até ensino fundamental completo e a 

outra, solteira e ensino médio completo. As outras duas mães estão incluídas na faixa etária de 

35 a 39 anos, ambas com ensino fundamental incompleto, sendo uma em união consensual e 

outra casada.   

 A caracterização das mães e educadoras subsidiou a realização das ações, tendo em 

vista as peculiaridades de cada grupo, de forma a tentar garantir maior interação e troca de 

conhecimento. Assim, buscou-se a ampliação do conhecimento a partir de uma relação social 

igualitária.   

 

5.2 AÇÃO DIANTE DA REALIDADE: descrição da pesquisa-ação. 

  

5.2.1 Diagnóstico situacional na concepção de educadoras e mães.  

 

5.2.1.1 COMPREENSÃO DO CUIDADO SEGUNDO EDUCADORAS  
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 Na educação infantil, as ações de cuidado buscam compreender e atender as 

peculiaridades do ser humano em toda a sua complexidade, relacionando ao cuidado ações de 

proteção, saúde e alimentação. Além dessas, inclui-se as necessidades de estímulos, interação, 

afeto, descobertas e brincadeiras que estimulem a exploração de si mesmo e do ambiente 

(BRASIL,1998). 

Em busca de avaliar como o cuidado é visto e praticado junto às crianças no CMEI, 

buscou-se identificar, em princípio, o que as educadoras entendem em relação ao cuidado que 

realizam. Diante deste questionamento, categorizaram-se as falas de acordo com o quadro I 

adiante: 

Quadro temático I – discurso das educadoras do CMEI participantes da pesquisa-ação em resposta à questão 1: “Enquanto 

profissional do CMEI qual a sua percepção sobre o cuidado?”. Natal, 2013 

Significado do cuidado para as educadoras infantis 

“Cuidado para mim é...” 

TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Observação/percepção/ 

proteção/ prevenção 

 

“A gente está ali em todos momentos procurando, expondo nosso  olhar, em todos os 

momento que a criança pode cair, está em situações de perigo dentro da sala de aula e 

observando todos os momentos  desse cuidado, além do pedagógico, do  cuidado que a 

criança precisa. O olhar também quando a criança chega machucada”. (EDU 1) 

“É ser responsável pela vida do outro, né?! Ter o cuidado que aquela criança não sofra 

algum mal”. (EDU 2) 

“Eu acho que o cuidado é relacionado a percepção”. (EDU 3) 

“É observar, quando a criança chega né? Se ela está com alguma marca no corpo [...] ter 

sempre o cuidado para ela não está se machucando na sala de aula. O cuidado também é 

envolver quem está ao lado, que muitas vezes passa despercebida e que seja em conjunto 

[...] ver o que se passa ao redor”. (EDU 4) 

“Cuidado é como uma proteção, quem cuida protege ao mesmo tempo, né? Protege de 

acidentes, até mesmo da própria doença para que não se agrave o que já está. Eu tento ter 

atenção dobrada... principalmente na hora do banho, né? Que é realmente onde eu observo. 

Eu procuro saber o quê que ouve. Quando eu não observo, eles mesmos me dizem: ‘olha 

tia, eu me machuquei’”. (EDU 5) 

“O cuidar é acima de tudo adotar uma atitude preventiva, a gente evitar que algo mais sério 

aconteça. No momento que a gente adota essa atitude preventiva, a gente está o tempo todo 

orientando a criança a se conduzir no caminho mais adequado. Então no momento que a 

gente prepara ou arruma a criança, penteia o cabelo né? A conversa com mamãe que é 

preciso lavar sempre a meia, por que a meia precisa estar limpinha pra que a gente não 

pegue algumas doenças que podem ser transmitidas. Então assim, esse olhar desse cuidar, 

mas com orientações entendeu? Para que a criança até disseminem em casa e para as outras 

crianças”. (EDU 6) 

“Cuidado pra mim é o olhar, o prestar atenção na criança né? Como ela ficou na sala de 

aula e também prestar atenção como ela vai sair, porque os pais já chegam na gente: ‘o que 

foi isso? O que aconteceu?’”. (EDU 7) 

 

Zelo/ responsabilidade com 

o ambiente 

“Cuidado é ter zelo para que determinada coisa, ambiente não se desgaste e que ele tenha o 

melhor uso possível”. (EDU 3) 

“Tudo tem que ser observado, ter o cuidado como é que a sala está desde a preparação da 

aula até a organização da sala de aula”. (EDU 7) 

“Esse cuidar pode ser assim você preocupado como se aquele ambiente ali não oferece 

riscos a criança, né, que a criança não tem perigo de tropeçar de cair, enfim, de se 

machucar de alguma forma”. (EDU 8) 

 

Cuidado materno X 

cuidado institucional 

“Existe o cuidar materno que é o lado de amamentar, dar banho, trocar roupa, saber a hora 

que a criança vai dormir, que a criança tem que acordar, possa estudar [...] E o cuidado da 

escola, que são as coisas inerentes a sala de aula, do parque”. (EDU 3) 

 

Cuidado institucional 

relacionado as ações de 

“O cuidar é ensinar, e é primar por esse educar né?”. (EDU 2) 



55 

 

educar 

 

Atender as necessidades 

infantis 

“Cuidar é contribuir para o desenvolvimento daquela criança é fazer por onde suprir a 

necessidade ali do meio que ela necessita”. (EDU 4) 

 

 

Os depoimentos acima explicitam a dificuldade que ainda existe para se delimitar o 

cuidado no espaço da escola, especialmente na Educação Infantil. Em alguns momentos o 

cuidado revela-se como a “observação atenta” para que a criança não saia da escola com 

marcas que denuncie a “falta de cuidado”.  

É um cuidado “protetor”, atento, preventivo de acidentes ou outras situações que 

possam expor as educadoras diante dos pais para justificar a falta de atenção/cuidado para 

com as crianças. E isso envolve o cuidar também do ambiente físico para que este propicie as 

melhores oportunidades e condições para evitar acidentes e transparecer a imagem de ordem 

que o educador propõe para o processo de aprendizagem. 

Esta concepção remete à função de guarda que a creche possuiu durante décadas, na 

qual deveria proteger fisicamente a criança e compensar as carências infantis, sua miséria, 

pobreza e negligência da família. Observa-se a dualidade existente até os dias atuais: a 

concepção das missões específicas do CMEI, que traz arraigado no seu histórico seu caráter 

puramente assistencialista em sua origem e a educativa na atualidade (PACHECO; DUPRET, 

2004; SAYÃO, 2010; NASCIMENTO, 2012). 

 Nota-se também que ainda existe uma grande preocupação quanto a diferir entre o 

cuidado materno e o cuidado praticado nos espaços de educação infantil. É perceptível a 

necessidade de distanciar-se do cuidado materno, ao mesmo tempo, que deve voltar-se para 

uma relação de ensino/aprendizagem, ou seja, a educação escolar.  

Em alguns momentos esse cuidar se encontra quando elas referem-se aos aspectos 

afetivos, e aí o papel de “mãe” ou o amor “como o de mãe” parece aflorar para justificar uma 

atitude de zelo, preocupação e cuidado com o outro. 

 Em consonância com esses achados, alguns estudos tem mostrado que a compreensão 

dos educadores infantis relativos às prática de cuidado com as crianças, dá-se, sobretudo, 

relacionada à atenção dispensada às crianças através da observação e escuta na intenção de 

protegê-las de perigos reais e imaginários (MARANHÃO; SARTI, 2007).  

Porém, percebe-se que em diversos momentos o enfoque na atenção e na observação, 

por sua vez, pouco expressa a concepção de cuidar como a construção de uma prática de 

atendimento que visa assegurar oportunidades de desenvolvimento infantil. Segundo o MEC, 

cuidar significa valorizar e dar estímulo à criança com a finalidade de que esta desenvolva 
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capacidades, de modo a considerar cada etapa de desenvolvimento infantil. Assim, “O 

cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio, que possui uma dimensão expressiva e 

implica em procedimentos específicos” (BRASIL, 1998, p. 24). 

Diante do exposto, o cuidado resulta, invariavelmente, em uma percepção 

reducionista, onde se valoriza sobremaneira a higidez do corpo infantil, e pouco se detêm em 

outras dimensões que implicam no pleno crescimento e desenvolvimento, como, por exemplo, 

as capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, 

emocionais, estéticas e éticas pelas crianças. Nessa perspectiva, Sayão (2010) discute que ao 

adotar uma ou outra dimensão do cuidado, é contestar a totalidade humana.  

O cuidado percebido como o atendimento das necessidades infantis para favorecer seu 

crescimento e desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais - que 

envolvem a dimensão afetiva, os aspectos biológicos do corpo, a qualidade da alimentação e 

os cuidados com a saúde, quanto da forma como esses cuidados são oferecidos e das 

oportunidades de acesso a conhecimentos variados (BRASIL, 1998). Sendo assim, as 

atividades de cuidado no CMEI devem, em sua essência, englobar as ações educativas, de 

modo a não excluir uma ação em detrimento da outra.  

Segundo Boff (1999), a carência de cuidado revela a falta de conexão com o todo, 

inconsciência de que também participa do processo a ser realizado, o qual também possui 

responsabilidades. Nesse sentido, o cuidado é uma forma de lidar com o mundo, o que 

fundamenta as relações com todas as coisas.  

 Nessa conjuntura, fica perceptível que há uma preocupação de grande parte das 

educadoras com o risco das crianças sofrer algum dano físico. Isso fica evidenciado através do 

receio de serem culpabilizados pelos pais quando há visualização de lesões, seja na entrada da 

criança no CMEI ou durante o desenvolvimento das atividades.  

 Sobre isso, Veríssimo e Fonseca (2003) afirmam que as instituições educacionais, 

especialmente aquelas voltadas para a pequena infância, apresentam-se à sociedade e às 

famílias de qualquer classe social como responsáveis pelas crianças no período que as 

atendem. Assim, a percepção de cuidado como segurança reitera a concepção de que a criança 

só está sendo bem tratada se não tiver nenhum mal físico (não cair nem bater em algum local). 

Quando fica evidente a necessidade de distinção entre o cuidado materno e o 

institucional, observa-se uma tendência de associar o cuidado na educação infantil como 

voltado para o aprendizado escolar. De acordo com Maranhão e Sarti (2008), os educadores 

consideram o cuidado na creche diferente do familiar devido ser caracterizado como um 

cuidado profissional, fundamentado em princípios científicos e rotinas institucionais. Além 
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disso, avaliam a relação com as crianças na creche como diferente da relação pais-filhos, pois 

afirmam que “ser mãe é diferente de ser educadora”. 

A dificuldade de limitação dos espaços e das ações de cuidado entre aquele praticado 

pela família e o praticado pelas educadoras infantis parece gerar situações de conflitos que 

explicitam a dubiedade que é falar desse cuidado quando não se estabelecem os limites 

necessários. Isso pode ser demonstrado por outro estudo sobre as representações sociais destes 

sujeitos em relação ao processo de cuidar-educar, no qual as educadoras consideraram-se 

mães substitutas, representação esta que é corriqueira a esse público, as quais constroem suas 

identidades sob essa ótica. Isso demonstra a possibilidade de conflito de ordem pessoal ou 

profissional (TONETE; PARADA, 2008). 

Ultrapassando estes achados e, de acordo com o que a realidade apresenta, pode-se 

inferir que quando se trata de ações de caráter afetivo, emocional, relacional, as educadoras 

tem a tendência de aproximar-se da figura familiar, estabelecendo uma relação concreta entre 

a “forma de cuidar” de mães e a de educadoras. No entanto, quando mencionam o 

atendimento de necessidades fisiológicas e físicas, observa-se que estas tendem a afastar-se do 

cuidado materno e reportar-se com frequência a um cuidado escolar. 

Nesse aspecto, pode-se considerar que existe certo preconceito em relação ao ato de 

cuidar no sentido do atendimento das necessidades básicas das crianças, tais como limpar, 

trocar, alimentar. Estudos afirmam que esse preconceito pode ter surgido a partir do 

reconhecimento da creche como espaço educativo, o que gerou a confusão de cuidado 

relacionado com assistência ou ações higienistas. Além disso, pode ter emergido a ideia de 

que o ato de cuidar é inferior ao de educar, aumentando a dicotomia entre cuidar/educar no 

âmbito do CMEI (FARACHE, 2007; NASCIMENTO, 2012). 

A visão de cuidado como ação inferior ao educar, pode ter suas raízes no caráter 

assistencialista e na forma de organização das creches desde o seu surgimento. Criadas, 

essencialmente, para prestar ações de cuidados básicos e servir com abrigo às crianças mais 

carentes, as creches funcionavam com trabalhadores sem ou com pouca qualificação para as 

ações de cuidado (HADDAD, 2006).  

Na sua maioria, o critério relevante era gostar de crianças e/ou ser mãe. A falta de 

profissionalismo dos que a praticavam e a tradicional e histórica falta de valorização pela 

sociedade, do ato de cuidar, fez estas ações serem percebidas pelos profissionais da educação 

como algo secundário ao “aprender” e ao “ensinar” (HADDAD, 2006; SAYÃO, 2010). 

No município de Natal, existiam dois tipos de trabalhadores para desenvolver as ações 

de cuidar/educar. As primeiras eram remetidas para as trabalhadoras, chamadas de monitoras 
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de sala, que tinha por função colaborar com a educadora infantil e “assumir” as ações de 

cuidado. Desta não era exigida formação superior ou complementar, apenas o fato de gostar 

ou ter experiências com o cuidar de crianças. A outra trabalhadora era o educador infantil, que 

deveria ter formação magistério ou superior e desenvolvia suas ações pautadas nas 

concepções de desenvolvimento infantil (APÊNDICE A). 

Assim, na prática, existe a divisão de atividades: as monitoras realizavam ações de 

higiene, repouso e alimentação, enquanto que as educadoras infantis desempenhavam as 

atividades “educativas”. Tal fator denota que as educadoras não vêem sentido nas atividades 

de cuidado, pois essa tarefa é entendida como oposta à educação (APÊNDICE A). 

Com a reformulação da educação infantil, principalmente no município de Natal, a 

figura do auxiliar de sala foi extinta, e era para ter sido substituída pela figura de um segundo 

educador infantil. No entanto, devido à carência destes profissionais na rede e questões de 

ordem política e econômica, entra neste cenário o estagiário para atuar como educador 

infantil. Porém, o que tem-se percebido é que este veio a substituir a figura e o trabalho do 

auxiliar de sala (APÊNDICE A). 

Por esse motivo, para as educadoras, o cuidado não é para promover o 

desenvolvimento integral da criança, mas a educação, como se o educar não estivesse imbuído 

de cuidar. Ao cuidar, está intrínseca a prática educativa; nesse sentido, é relevante levar em 

consideração todas as ações que envolvem o cuidado da criança, para que sejam aliadas ao 

trabalho educativo (GONÇALVES et al, 2008). Quando essa integração não acontece, há uma 

redução, parcialização ou negligência do cuidado frente à estrutura educacional, culminando 

na atenção à criança de forma restrita (NASCIMENTO, 2012). 

Por outro lado, o discurso de apenas uma educadora (EDU 8) foi o que mais se 

aproximou ao preconizado pelos órgãos oficiais, citando o cuidado como uma ação ligada ao 

atendimento das necessidades da criança. Essa idéia mostra-se coerente com o RCNEI, o qual 

ressalta que o fundamento do cuidado humano é a compreensão de como ajudar o outro a se 

desenvolver, a partir do atendimento de suas necessidades, pois o desenvolvimento integral 

está subordinado aos cuidados relacionais, afetivos e biológicos (BRASIL, 1998). 

Porém, o atendimento às necessidades infantis não se restringem apenas às básicas, 

como alimentação, repouso, proteção e as formas de identificá-las, valorizá-las e atendê-las 

são construídas socialmente. Estão implícitos no ato de cuidar atitudes amplas, como a 

afetividade, o modo de fazer no ambiente do CMEI e a relação educador, criança e família. 

Assim, entendemos que “Cuidar da criança é, sobretudo, dar atenção a ela como pessoa que 
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está num contínuo crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, 

identificando e respondendo às suas necessidades.” (BRASIL, 1998, p. 25). 

No contexto das creches ou da família, os cuidados prestados à criança são 

perpassados pelo significado que os atores sociais atribuem às práticas de cuidado, os quais 

revelam também os sentidos que dão à saúde e higiene. Dessa forma, o ato de cuidar expressa 

as práticas sociais de promoção da saúde e de educação das crianças, fator preponderante para 

a não dissociação da saúde com as atividades educativas (MARANHÃO, 2000a). 

 No decorrer do estudo, a pesquisadora observou que diversos outros cuidados são 

oferecidos pelas educadoras, seja de promoção à saúde ou de preparação para a convivência 

social. Porém, as ações realizadas não são reconhecidas como de cuidado pelos atores em 

questão. Infere-se que há probabilidade de os mesmos não conseguirem dissociar o cuidar do 

educar ou ainda não adotarem um conceito de cuidado pertinente que embase a prática. 

 Diante do exposto, corroboramos com Alves e Veríssimo (2007), no sentido de que 

existe uma lacuna na sistematização do cuidado no CMEI, de modo a gerar dificuldades no 

seu planejamento, estratégias, implementação e avaliação. Por esse motivo, acredita-se que as 

educadoras compreendem o cuidar como um ato de proteção e prevenção de acidentes e 

apresentam dificuldades em distinguir o cuidado materno do institucional, de forma a 

deliberar para este a função apenas educativa. 

 Nesse sentido, Freire (1979) afirma que somente o homem pode se distanciar de sua 

realidade para refletir sobre ela. Na aproximação espontânea que ele faz do mundo, a posição 

normal fundamental não é uma posição crítica, mas ingênua, que o faz ter a tomada de 

consciência de sua realidade. Assim, a partir do momento que os educadores pensam sobre a 

sua concepção de cuidado, concomitantemente, refletem a sua prática profissional.     

 Para melhor compreender a atuação das educadoras, observamos como o cuidado era 

realizado no espaço da educação infantil, demonstrado nas falas resumidas no quadro 

temático II. 

Quadro temático II – discurso das educadoras do CMEI participantes da pesquisa-ação em resposta à questão 2: “Como 

você coloca em prática esse cuidado ?”. Natal, 2013 

Como acontece o cuidado no espaço da educação infantil 

“Eu cuido fazendo o/a...” 

TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Cuidar do processo de 

adoecimento 

“[...] Quando eu vejo que a criança está com febre eu entro em pânico porque para mim a 

febre é uma coisa perigosa de repente pegar uma convulsão ali quem vai responder é a 

professora e de repente vou a direção para ligar para os pais e isso é de imediato porque eu 

não sei o que pode vir a acarretar com essa criança!” (EDU 3) 

“Constantemente eu peço que ela vá assuar o nariz, quando ela esta com aquela secreção”. 

(EDU 5) 

“[...] Quando a criança tem sintomas de febre e a gente vem pede para verificar a 

temperatura e a criança ainda não está com aquele grau muito elevado, mas a gente entende 

que a tendência é a temperatura aumentar... A gente é orientada a dar um banho na criança 
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e a criança passa o dia em observação [...]”. (EDU 6) 

“[...] Antes a criança que tinha ferimento, podia usar o iodo, hoje não se usa mais nada, é 

proibido, só lava e pronto. Não se usa mais nada agora, só usa soro, se tiver, né? Uma 

gazezinha, algodão, lavar e pronto”. (EDU 8) 

 

Comunicação com a 

mãe/coordenação sobre o 

estado de doença da criança 

“A gente vai pela primeira alternativa, chamar a mãe, porque essa alternativa do posto, não 

nos garante que vai ter o posto... nós achamos mais confiável chamar a mãe, que vai fazer 

todo esse cuidado, né? Maternal, com a criança”. (EDU 1) 

“[...] Aí eu sinto [que a criança está doente] então no final do dia quando [o pai/mãe] vem 

buscar, eu digo: ‘olhe, seu filho passou o dia tossindo, espirrando’. Ou se está muito 

ruinzinho mesmo eu encaminho pra coordenação [a criança], para direção, para que 

verifique a temperatura. Então na verdade o que  a gente pode fazer é isso”. (EDU 2) 

“E a gente assim: mãe leve essa criança pro médico, mãe olhe ele está tendo dificuldade 

pra dormir, pra respirar, a gente sempre orientando”. (EDU 3) 

 

Agir de forma a evitar a 

transmissão de agentes 

infecciosos ou parasitários. 

“[...] Separar um pouco uns dos outros, mas é porque a gente nem sabe o que fazer, né? 

Porque tem muita doença que a gente desconhece, como é a forma de contagio e como 

proceder [...]”. (EDU 2) 

“Tem que separar toalha, ta sempre lavando as mãos, passar álcool gel, porque nem toda 

hora a gente tem tempo de lavar as mãos, então a gente tem o álcool gel, que coloca no 

armário”. (EDU 7) 

 

Organização do ambiente – 

visando prevenção de 

acidentes 

“[...] na minha sala de aula, que é um ambiente que eu tenho controle sobre ele, eu tenho 

que prepará-lo, tenho que deixá-lo organizado para que não ofereça riscos de se machucar, 

de se cortar [...]”. (EDU 9) 

 

 

Apreende-se a partir do exposto que as educadoras citam ações de cuidado 

direcionadas à criança doente ou ferida, restringindo-o ao atendimento dos sinais e sintomas 

físicos, preocupação com seu agravamento e a comunicação para a família. Esse episódio 

mostra a prevalência do modelo médico curativista arraigado ao pensamento dos educadores, 

pois o que visualizamos é a fragmentação e valorização das ações curativas em detrimento das 

de prevenção e promoção da saúde.    

No tocante a esse aspecto, Maranhão (2000b) afirma que os cuidados com a saúde são 

compreendidos pelos educadores como ações especiais que visam o controle e o tratamento 

das doenças e restritos à dimensão biológica. Dessa forma, compreende-se que associar o 

cuidado ao assistencialismo retrocede, mais uma vez, a concepção dada no início da história 

das creches. 

Além disso, as educadoras relatam um número mínimo de ações de cuidado direto à 

criança, enfatizam o controle da febre, que, para elas, é uma grande preocupação, e realizam a 

avaliação do estado de saúde a partir do comportamento e sintomas da criança, permitindo 

inferir que as educadoras não se sentem preparadas para lidar com aspectos de saúde-doença. 

Observa-se também que as realizações de cuidados com os sinais e sintomas são feitos de 

maneira empírica, baseadas em suas experiências no cotidiano.  

Os achados deste estudo inerentes ao despreparo com o processo saúde-doença e ações 

embasadas no senso comum não diferem dos resultados de outras pesquisas que apontam o 
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pouco conhecimento, pelos educadores, das causas, medidas gerais de controle, sinais e 

sintomas que requerem intervenção e cuidados adequados para prevenção de doenças. Além 

disso, os conhecimentos e práticas são baseados em suas experiências como mãe e de cuidado 

a outras crianças no CMEI, sem nenhum respaldo científico para a sistematização do 

atendimento (MARANHÃO, 2000a; ALVES; VERÍSSIMO, 2007; TONETE; PARADA, 

2008; GABANI; MAEBARA; FERRARI, 2010; SANTOS, 2011). 

Isto pode representar a carência de conhecimento acerca da importância dos cuidados 

ou ainda a falta de valorização às ações de cuidado como desempenho de suas funções, 

interpretada como uma atitude que ultrapassa sua competência profissional. Nessas 

circunstâncias, Martins e Veríssimo (2006) discutem que o pouco conhecimento dos sinais e 

sintomas indicativos de gravidade pode acarretar problemas distintos, como: elevada demanda 

de encaminhamentos para unidade de saúde, ocasionado pela inquietação com todo tipo de 

sinais; ou a demora para o atendimento especializado dos casos graves. Para essas autoras:     

 

No primeiro caso, pode-se pensar que não seria um problema, pois é “melhor prevenir do que 

remediar”. Entretanto, isto gera sobrecarga para as famílias e desconforto para a criança, 

devido às alterações em sua rotina e submissão ao processo de consulta de urgência, em 

ambiente estranho e tempo de espera em filas. (MARTINS; VERÍSSIMO, 2006, p. 24) 

 

O desconhecimento de medidas de controle das enfermidades, ao ponto de não 

realizarem tais ações, significa o despreparo das educadoras para o auxílio na formação de 

hábitos saudáveis infantis. Esse fator é de extrema relevância, pois as crianças encontram-se 

em um período de formação de hábitos pessoais que poderão tornar-se permanente 

(MARTINS; VERÍSSIMO, 2006; TONETE; PARADA, 2008). 

Ainda em relação aos cuidados desenvolvidos no CMEI, observa-se que nenhuma 

situação de prevenção de doenças foi citada, apenas de precaução para o contágio, como 

lavagem das mãos, uso de álcool gel, manutenção das crianças afastadas no momento do 

repouso. Foi mencionada também a atenção no ambiente da sala de aula da criança, mas no 

sentido de prevenir acidentes.   

É sabido que, nos CMEIs, alguns aspectos são considerados muito relevantes, como a 

ocorrência de doenças infecciosas, cuja incidência é agravada pela idade, imunidade, tamanho 

do grupo, hábitos de higiene e grau de contato íntimo entre crianças e pessoas que prestam 

cuidados (GABANI; MAEBARA; FERRIANI, 2010). Porém, ações de promoção da saúde e 

prevenção de doenças são importantes para o incremento de possibilidades geradoras de 

mudanças pessoais e sociais, promovendo a autonomia dos sujeitos. 
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Pensar na lógica da promoção à saúde é agir além da abordagem tradicional do 

processo saúde-doença, embasada nas práticas higienistas. Para tanto, as educadoras podem 

estar preparadas para desenvolver ações de cuidado fundamentado no referencial de promoção 

à saúde, tendo em vista a formação de hábitos pela criança (MARANHÃO; SARTI, 2007; 

TONETE; PARADA, 2008). 

Outro ponto importante é a concepção de uma das educadoras de que o cuidado 

materno é mais eficiente do que aquele desenvolvido no CMEI e o dialogo com o responsável 

sobre a melhor maneira de evitar o agravamento. Além disso, existe o estímulo ao contato 

imediato com os pais, principalmente em relação à febre. Esses achados condizem com os 

resultados encontrados na pesquisa de Martins e Veríssimo (2006), onde detectaram que os 

educadores da rede municipal referiram como principal ação realizadas para a criança com 

sintomas gripais, entrar em contato com a mãe, devido não saber o que fazer. 

Neste sentido, indaga-se: o contato imediato com os pais é um reflexo da preocupação 

exagerada e da falta de preparo dos educadores ou é uma forma de manter um número 

reduzido de crianças na sala, dispensando menor trabalho para a educadora? 

Estudo de Santos (2011) constatou que em um CMEI de Natal/RN, a postura dos 

educadores frente a criança que apresenta algum problema de saúde é o retorno desta criança 

para sua residência. Isto é, identificado o problema aparentemente sério pelas educadoras, os 

pais da criança são chamados e entregue de volta os seus filhos. Essa ação, para a equipe 

gestora do CMEI, é interpretada como motivo para permanecer com uma quantidade menor 

de crianças em sala.  

Sobre esse aspecto, Gabani, Maebara e Ferriani (2010) afirmam que os pais são 

frequentemente demitidos de seus empregos devido a ausência repetida no trabalho para 

cuidar do filho doente ou ir atender ao chamado do CMEI no caso de alguma “urgência” com 

seu filho. Isso requer a reflexão se há a real necessidade de deslocamento dos pais para o 

CMEI diante da sintomatologia da criança.  

Observa-se, pois, a necessidade do desenvolvimento de atividade de educação em 

saúde para as educadoras, visto que realizam o cuidado à saúde de maneira empírica e 

sentem-se receosas quando uma criança apresenta algum sinal ou sintoma no âmbito do 

CMEI. Seguindo as idéias de Freire (2005), é importante desenvolver atividades tendo como 

fundamento a educação problematizadora, a qual parte da experiência do educando, o qual é 

considerado como pessoa integrada a uma comunidade. Assim, essa concepção se propõe 

trabalhar não somente com a questão intelectual, mas o desenvolvimento como cidadão, de 

forma a instigar, criticar, refletir e transformar a realidade a partir de sua vivência cotidiana.    
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Diante das considerações, nota-se que as educadoras não compreendem o cuidado 

como inerente às suas funções e atribuem essa ação apenas à criança doente. Percebe-se que 

as educadoras tem dificuldade de auto-avaliar suas atividades no CMEI. É importante 

promover a inclusão dos pais, familiares e educadores no cuidado á criança, pois se acredita 

que no momento que esses atores interagem com a criança, eles estão educando (FREIRE, 

2003). 

Nesse sentido, demonstrar-se-á no próximo quadro temático como as educadoras do 

CMEI percebem o cuidado realizado pelos pais e os problemas relacionados à execução 

desses atos pelos familiares. Vale salientar que as questões 3 e 4 do instrumento de coleta de 

dados foram agregadas devido as respostas dos participantes da pesquisa serem repetitivas. 

Por isso, considera-se didático apresentar ambas as questões aglutinadas em quadro temático 

único. 

Quadro temático III – discurso das educadoras do CMEI participantes da pesquisa-ação em resposta à questão 3 e 4: “O que 

você acha que os pais devem fazer no cuidado das crianças? Na sua opinião, existe algum problema relacionado ao cuidado 

realizado pelos pais?”. Natal, 2013 

Percepção das educadoras sobre o cuidado das mães à criança 

“Na minha opinião, há...” 

TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Negligência das mães 

relacionada à preguiça, 

descaso para com a criança. 

“Eu observo muitas crianças que chegam ali que não foi passado nenhum pente no cabelo”. 

(EDU 1) 

“Eu tenho percebido a falta de cuidados dos pais com a higiene dessa criança quando essa 

criança chega na escola com a fralda que dormiu, mal cheirosa, muitas vezes é uma 

realidade que a gente vê [...] a criança troca a roupa no CMEI quando vai para casa e volta 

com a mesma roupa de quando foi para casa, então ela não tomou o banho”. (EDU 3) 

“[...] a maioria [das mães] é assim sabe, falta de compromisso, de educar a criança, de 

ensinar a higienização [...]”. (EDU 5) 

“Ano passado tivemos um caso de uma criança com escabiose, nós conversamos com a 

mãe e a diretora conversou e a cada uma de nós ela contou uma versão diferente da história 

e assim a gente não podia fazer nada, ninguém mandava essa criança para casa, chamava a 

mãe dessa criança [...]”. (EDU 7) 

“E também eu vejo a questão da alimentação também porque eles se confiam que a criança 

tem café da manhã, almoço, lanche e janta, mas eles não vêem que a criança janta de 4 

horas da tarde, então no dia seguinte chegam várias reclamações ‘meu filho não comeu 

não? Porque ele chegou em casa dizendo que queria jantar, queria comer’. Isso é um 

absurdo, sabe?”(EDU 8) 

 

Inversão de papéis – mães 

veem as educadoras infantis 

como babás e não como 

educadoras. 

 

 

 

 

 

 

“Porque nós não estamos ali para ensinar a trabalhar conteúdo, eles não têm uma visão 

pedagógica de nós e sim de babá, a babá do meu filho”. (EDU 2) 

“Eu observo que os pais estão jogando toda a responsabilidade para os educadores, 

entende? [...] Eles não estão tendo a visão de educador e sim de babá”. (EDU 4) 

“Outro dia chegou a mãe ‘professora, por favor, troque a fralda de fulaninho porque não 

deu tempo que eu vou para uma entrevista de emprego’ (a educadora respondeu) 

‘Mãezinha, está certo, mas a Srª se organize para trocar as fraldas do seu filho’”. (EDU 6) 

“A maioria, não generalizo todos [os pais], ao chegarem na creche deposita tudo para nós”. 

(EDU 8) 

 

Negligência das mães em 

relação à afetividade e 

cuidado com os filhos 

“[...] mas se você optou em ter uma criança você sabe que você vai acordar cedo para no 

mínimo mandar essa criança escovar os dentes e lavar o rosto e eu estou falando aqui de 

realidades de pessoas carentes e não carentes”. (EDU 1) 

“[...] quando o pai tiver cuidado com a higiene da criança depois que ela chega em casa ao 

meu ver isso já diminuiria bastante ele se acometer com uma doença [...] mesmo a gente 

sabendo que as crianças pequenas adoecem bastante e o pai pegando na criança, vendo 

qualquer sinal de dor, não mandar para escola realmente”. (EDU 5) 
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“Você que é pai, você que é mãe, a sua criança que passou o dia fora de casa você não ter o 

prazer de sentar a mesa com sua criança... A criança muitas vezes sente até saudades”. 

(EDU 6) 

 

Ausência de parcerias no 

estabelecimento do cuidado 

entre mães e educadoras. 

“As mães exigem um cuidado excessivo de nós professoras, mas elas mesmas não têm um 

cuidado básico”. (EDU 2) 

 

Necessidade de 

cuidados/atenção  
“Então os pais devem ter essa percepção de que se a criança apresentou algum sintoma de 

doença que você as vezes nem conhece a causa nem sabe o que é ainda eu acho que deve 

procurar uma unidade de saúde, um médico para saber o que é”. (EDU 8) 

 

 

A partir das falas contidas no quadro III, observa-se a existência de relações 

conflituosas entre mães e educadoras, expressas pela compreensão destes últimos de formas 

de negligência por parte das mães no que tange o cuidado à criança. Para as educadoras, as 

mães atribuem todas as ações de cuidado ao CMEI, seja quando a criança apresenta algum 

problema de saúde ou quando direciona as ações de higiene à instituição.  

Nos discursos, as participantes mostraram-se preocupadas quanto às condições 

higiênicas e de saúde das crianças. Referiram que muitas delas, ao retornarem de seus lares 

para o CMEI, apresentam indícios de ausência de banho observados pelo desmazelo com as 

roupas, fraldas encharcadas e odor desagradável da criança. 

Com relação às mães, estas são avaliadas pelas educadoras tanto pela aparência da 

criança, quanto pela forma como se comportam e se apresentam na creche, apesar de um 

perceptível cuidado no sentido de não parecerem preconceituosas aos olhos da mestranda. 

Nesse sentido, corrobora-se com Maranhão e Sarti (2007) quando afirmam que, através da 

observação do corpo da criança, os educadores avaliam e criticam as famílias que consideram 

negligentes. 

Além disso, há casos perceptíveis de negligência que atingem o direito das crianças e 

demandam um trabalho com a família, no sentido de refletir com eles sobre o significado do 

cuidado no processo de construção da identidade infantil (SOUZA et al, 2012). Porém, o que 

é visto como “negligência” pode expressar uma forma diferente de cuidar (MARANHÃO, 

2000b). 

Compreende-se que, entre as necessidades primordiais do ser humano, encontra-se a 

de higiene. No tocante à criança, os cuidados higiênicos são relevantes porque as protegem de 

doenças e geram bem-estar. De forma complementar, as condições higiênico-sanitárias da 

moradia e dos ambientes de convívio coletivo, podem cooperar significativamente para 

prevalência de problemas de saúde (ESTEVES et al, 2012).
 

Nesse sentido, a adesão aos valores da instituição, considerada positiva na perspectiva 

dos profissionais, pode não o ser, necessariamente, para a família. Para esta e, em 
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conseqüência, para a criança, pode implicar um enfrentamento com seus valores e costumes, 

difícil de trabalhar. Algumas mães podem contrastar, mesmo que não propositalmente, 

mantendo suas práticas, numa tentativa de manter sua identidade social e cultural 

(MARANHÃO; SARTI, 2007).
 

As educadoras demonstram pouco entendimento para diferenciar a carência de 

recursos para a manutenção das necessidades infantis, da deficiência de cuidados ou 

negligência paterna para com os filhos. Esses elementos podem ser proporcionados através do 

relacionamento e criação de vínculo com os pais (SANTOS et al, 2009). É necessário 

compreender que, ainda que efetivado através de procedimentos com o corpo e ambiente, o 

cuidado expressa significados, intenções e sentimentos intrínsecos ao contexto sociocultural 

(MARANHÃO, 2000a).  

As instituições de educação infantil na atualidade respondem como uma necessidade 

social e suas funções devem ser assimiladas como complementares às da família. Os 

educadores podem distinguir os cuidados que devem ser prestados por eles e pela família, na 

busca de compreender seu papel em parceria com os pais (TONETE; PARADA, 2008). 

Todavia, as participantes mencionaram inversão de papéis das mães para o CMEI, 

depositando todas as responsabilidades com a criança para a instituição. A transferência de 

responsabilidades das mães para o CMEI sugere a idéia de que aquelas ainda consideram a 

instituição de educação infantil como um espaço que deve substituí-las em sua ausência. Esse 

pensamento descaracteriza o papel sócio-educativo do CMEI e expressa implicações 

relevantes no que tange o estabelecimento de limites e atribuições das mães e da instituição 

quanto ao cuidado infantil. 

Dessa forma, a percepção das mães de que o trabalho que as educadoras realizam não 

correspondem ao de professor ou educador é outro ponto de conflito, uma vez que as 

educadoras desejam ser reconhecidos pela sua competência profissional. Essa concepção 

converge com o pensamento de Veríssimo, Rezende e Fonseca (2003) os quais afirmam que, 

para as mães, na ausência do cuidado materno, há necessidade de cuidado do mesmo tipo, ou 

seja, ações que substituem as mães enquanto estas não as podem oferecer. Essa percepção é 

bastante difundida na realidade atual e reforça a visão tradicional da creche como substituta 

materna.  

 Esta indefinição de papéis e a responsabilização do CMEI frente ao cuidado à criança 

têm sido causa de relação tensionada e conflituosa entre mães e educadoras no que se refere 

aos direitos, deveres e responsabilidades, sejam quando a criança adoece ou nas atividades 

cotidianas de higiene, alimentação e educação. Estudo realizado por Gabani, Maebara, 
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Ferriani (2010) confirma esses dados, sendo notado frequentemente, pelas educadoras, a 

transferência de responsabilidades da família para a escola em relação aos cuidados infantis.  

 Esses achados revelam que a relação CMEI-mãe está permeada por um movimento 

contínuo de culpabilização de um para com o outro. Isto dificulta a evidência e o estímulo à 

responsabilização compartilhada entre pais e educadores no que se refere ao cuidado infantil 

(OLIVEIRA; MARINHO-ARAÚJO, 2010). 

 Segundo Santos (2011), a maioria dos problemas suscitados pelo envolvimento das 

mães com a instituição de educação infantil está na ausência de distinção entre os papéis e 

funções da família e do CMEI na vida e no cuidado à criança. Tal fator evidencia a 

necessidade urgente de aprofundamento teórico e trabalhos educativos no que se refere aos 

conflitos e ambigüidades existentes na relação CMEI-mãe. 

 Esses conflitos podem ser gerados pelas divergências de valores entre as duas 

instituições (MARTINS; VERÍSSIMO, 2006; GABANI; MAEBARA; FERRIANI, 2010). 

Esse fator é observado nas falas das educadoras quando exprimem uma postura crítica frente a 

atitude das mães por julgá-las omissas; entendimento do CMEI como unidade pedagógica; e 

percepção de que as mães são as principais responsáveis pela educação e cuidado da criança. 

 Diante desse cenário, um fator torna-se preocupante: as divergências entre mães e 

CMEI podem ficar limitadas aos conflitos relacionados às responsabilidades que findam por 

ocasionar dificuldades na identificação e forma de trabalhar com os problemas apresentados 

pelas crianças. Esse aspecto pode refletir em atitudes negligentes tanto pelas mães quanto pela 

instituição de educação infantil (SANTOS et al, 2009).  

 Além do comportamento das mães, há também o comportamento das educadoras que 

pode dificultar a relação, ainda que não seja percebido por elas. Segundo Veríssimo, Rezende 

e Fonseca (2003) é válido refletir a questão da escassez de “complementariedade” entre 

creche e família, pois “complementaridade implica necessariamente em assunção de papéis 

simétricos inclusive em potencialidade de decisão” (VERÍSSIMO; REZENDE; FONSECA, 

2003, p. 42). Além disso há a necessidade de ser flexível no cotidiano, não no sentido de 

abandonar as rotina, mas reafirmá-las. 

Na concepção das educadoras, as mães demonstram pouca afetividade para com os 

filhos.  Para as educadoras, a interação e relacionamento com a criança é uma forma de 

cuidado. Esse pensamento está de acordo com o que preconiza o MEC, afirmando que o 

desenvolvimento infantil dependente de cuidados relacionais, que englobam dimensão afetiva 

e cuidados corporais. Estes estão associados com a qualidade da nutrição, cuidados com a 
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saúde, modo que os cuidados são ofertados e oportunidade de acesso aos diversos 

conhecimentos (BRASIL, 1998). 

No entanto, as educadoras referiram a dificuldade que as mães possuem em lidar com 

os cuidados relacionais à criança, evidenciado pela ausência de carinho, proteção e cuidado. 

De acordo com Maranhão e Sarti (2007), uma característica do desenvolvimento humano é a 

grande dependência da criança pelos adultos que a cercam. Nesse sentido, para um 

crescimento e desenvolvimento saudável, a criança necessita dos mais variados estímulos, 

como o olhar, o acariciar, o abraço, o brincar, o aconchego, a atenção, os atos de alimentar e 

de orientar nas questões de higiene. É importante aproveitar todas as oportunidades para esta 

estimulação, tanto no âmbito familiar como no institucional. 

Dessa forma, corrobora-se com Esteves et al (2012) na perspectiva de que uma criança 

com pais afetivos e um lar bem-estruturado, no qual existe conforto e proteção, pode 

desenvolver sentimentos de segurança e de confiança em si mesma e em relação àqueles que 

convivem com ela. De outra forma, se uma criança cresce afastada da vida familiar, sua base 

de segurança tende a reduzir, o que pode prejudicar suas relações com os outros e acarretar 

possíveis prejuízos nas demais funções de seu desenvolvimento. 

De fato, a família possui papel fundamental no processo de socialização, afetividade e 

cuidados psicossociais da criança. Porém, é válido ressaltar que a instituição familiar não é o 

único contexto que a criança tem a oportunidade de socializar e aumentar a aprendizagem; o 

CMEI também possui sua parcela de contribuição no desenvolvimento infantil. 

Para tanto, as educadoras vêem a necessidade de contar com a família na educação da 

criança, mas admitem dificuldades na execução, pois as famílias não compreendem os direitos 

e deveres de serem parceiras do CMEI. A complexidade da relação entre educadoras e família 

foi comprovada a partir das evidências de que por ela existem questões peculiares como 

gênero, direitos sociais, organização e integração de serviços para a infância, desigualdade 

socioeconômica, diversidade cultural dos usuários, formação dos profissionais de educação 

infantil e de saúde (MARANHÃO; SARTI, 2008).
 

Quanto a necessidade de atenção das mães à situação de doença do filho, as 

educadoras exprimem os problemas de saúde como de responsabilidade única das mães, as 

quais devem procurar de imediato um profissional de saúde. Isto demonstra o modelo de 

atenção à saúde centrada nos processos curativos que, ainda hoje, está arraigado nas mentes 

dos usuários, neste caso, das educadoras. 

 Frente ao exposto, Santos (2011) discute que o avanço da criança do processo de 

crescer e desenvolver é proporcional ao interesse e preocupação das mães com a saúde desta. 
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Desse modo, à medida que é inserida nos espaços sociais da comunidade, como o CMEI, as 

mães dão prioridade à freqüência na instituição de educação infantil deixando em segundo 

plano a assistência à saúde, no caso as consultas de crescimento e desenvolvimento. 

 Pode-se inferir que a prioridade dada pelas mães em deixar os filhos no CMEI, 

independente que as crianças estejam bem de saúde ou não, pode estar relacionada à questão 

social inerente ao bairro e às características socioeconômicas das mães. Observa-se que a 

freqüência na instituição educacional está relacionada à complementação à renda familiar das 

mães devido às refeições oferecidas no CMEI que, para grande parte das crianças 

matriculadas, são sua alimentação diária, de modo a auxiliar na complementação 

orçamentária.  

Outro aspecto importante reside na compreensão das educadoras em atribuir o 

adoecimento das crianças a fatores externos à instituição, não citando os riscos existentes na 

convivência conjunta com outras crianças e/ou os cuidados no processo de adaptação no 

CEMEI, que poderia contribuir para reduzir estes agravos. Ao estudar a concepção das 

educadoras sobre o cuidado que prestam às crianças, Maranhão (2000b) relata que há certa 

resistência das equipes do CMEI em avaliarem o seu próprio trabalho e o serviço prestado aos 

usuários. 

Compreende-se que existem conflitos latentes que interferem na relação entre mães e 

educadoras do CMEI. Porém, a compreensão do processo de mudança só é possível quando 

há o reconhecimento das formas de superação e entraves existentes que dificultam a solução 

ou minimização de conflitos.  

As relações escola-família podem ser vistas na perspectiva de colaboração mais 

profunda, parceria e não em termos de competência. O envolvimento das mães converte-se, 

assim, numa variável importante na melhoria da qualidade do cuidado, a partir da 

manifestação dos seus desejos e opiniões. Caso contrário, elas ficam apenas recebendo 

informações sobre seu filho e sobre os acontecimentos existentes no espaço, mas não se 

envolvem de modo a trabalhar em parceria com as professoras, para que o bem-estar da 

criança seja alcançado. 

Em consonância com os princípios de Paulo Freire, considera-se que a educação 

transformadora implica em uma reeducação que envolve valores e comportamentos, visto que 

o cuidado faz parte de um terreno híbrido entre o pessoal e o social, mostrando um caminho 

grandioso e sublime, porém exigente de reflexão e coragem de despir-se de preconceitos, 

dogmas e tabus diante da complexa dimensão da vivência humana (FREIRE, 2010). 
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 Nota-se, por conseguinte, que as educadoras não se sentem preparadas para lidar com 

aspectos de saúde-doença da criança e recusam as ações de cuidado como desempenho de 

suas funções, interpretada como uma atitude que ultrapassa sua competência profissional. 

Além disso, não compreendem bem as suas funções e o conceito de cuidado no âmbito do 

CMEI e apresentam dificuldades em considerar as carências de recursos financeiros dessas 

mães. Em suma, o diagnóstico situacional dos educadores evidencia que os principais 

conflitos estão relacionados à concepção de cuidar dos educadores, à higiene infantil e ações 

padronizadas frente aos aspectos de saúde-doença. 

 

5.2.1.2 COMPREENSÃO DO CUIDADO SEGUNDO AS MÃES. 

 

 As famílias percebem e avaliam as circunstâncias que influenciam a saúde e o 

desenvolvimento dos filhos com base nos conhecimentos adquiridos através da cultura, 

sociedade e valores intergeracionais (REMOR, 2009). Esses fatores interferem no 

desenvolvimento da criança e na relação CMEI-família. Nesse sentido, de modo a conhecer os 

conceitos embutidos no pensamento das mães, buscou-se avaliar a concepção de cuidado para 

esta população, expressa no quadro abaixo.  

Quadro temático IV - Discurso das mães participantes da pesquisa-ação em resposta à questão 1: “O que é cuidado para 

você?”. Natal, 2013. 
Concepção de cuidado para as mães 

“Cuidado para mim é...” 

TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Respeitar a criança e 

participar da sua vida, 

ensinando-lhe o que precisa 

para viver 

 

“Pra mim o cuidar é sempre ouvir a criança, ver como ela é, como ela está agindo, educar 

quando for preciso [...] é estar sempre presente”. (MÃE 5) 

“Estar atenta ao filho, o que eles pensam”. (MÃE 7) 

“É fundamental a mãe chegar no seu filho e perguntar o que aprendeu, se alimentou bem, 

se brincou com os coleguinhas. Cuidar é dar o melhor possível para que a criança possa 

viver de maneira digna, fazer o correto e de maneira adequada, ensinar a criança respeitar 

os mais velhos, como se comportar em ambientes diferentes”. (MÃE 8) 

“[...]vê se está tudo bem no comportamento e na alimentação”. (MÃE 10) 

“Cuidar também é educar, né? Você ensinando a criança o que é certo e errado também é 

cuidar”. (MÃE 11) 

“Cuidar é procurar dar para criança o melhor que tem. Eu não tenho muitas condições 

assim, de dar coisa boa, de qualidade, mas o que eu tenho de melhor eu dou”. (MÃE 12) 

 

Relacionado á dimensão 

afetiva 

“Ser paciente, carinhoso”. (MÃE 1) 

“É primeiramente amar, educar, limpar, Divertir e respeitar”. (MÃE 2) 

“Toda criança deve ter: carinho, amor, proteção, saúde, educação, lazer”. (MÃE 4) 

“É ser carinhoso, fazer coisas com amor”. (MÃE 6) 

“E dar muito amor, carinho e atenção”. (MÃE 7) 

 

Associar ao tratamento/ 

observação de doença  

“[...] cuidar dos problemas, prestar atenção no que a criança apresenta”. (MÃE 1) 

“É sempre que ele sentir alguma coisa diferente levar ao médico, porque o médico examina 

e passa um remédio e ele fica bom logo”. (MÃE 7) 

“[...] sempre levar ao médico, prestar atenção [...] ter cuidado para não piorar da doença”. 

(MÃE 10) 

 

Acompanhar o “Ter cuidado de levar a escola, que onde ajuda a ensinar”. (MÃE 3) 
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desenvolvimento escolar da 

criança 

“É não esquecer das suas obrigações, toda reunião que tem eu to lá presente pra saber como 

ela está. Estar mais na escola [...]”. (MÃE 6) 

“Ir mais na escola, reunião, ir buscar e perguntar a professora o que ele fez de certo e o que 

fez de errado”. (MÃE 9) 

 

Garantir uma convivência 

familiar adequada 

 

 

 

 

 

 

“Principalmente, ter uma família estruturada, porque já tive criança sem pai e sei como é 

difícil cuidar de criança sem o pai”. (MÃE 4) 

“A criança é o espelho dos pais. Meu filho é super carinhoso, sentido com as coisas... ele 

não gosta de violência. Tudo mexe com o psicológico da criança”. (MÃE 11) 

“Tenho família de quatro membros, tenho uma estrutura boa [...] E sou de uma religião que 

preza o amor. Saímos com os filhos pra jantar fora. Cuidar é muito amor, compartilhar dias 

com a família toda junta”. (MÃE 2) 

 

Proporcionar ações de 

higiene 

“Não deixar a criança ficar toda descuidada. Tem mãe que deixa a criança com bicho, 

piolhenta [...] então, tem que ter o cuidado de não deixar!” (MÃE 3) 

“Dar banho, limpar[...]”. (MÃE 12) 

 

 As mães responderam esse questionamento através de desenhos em forma de coração; 

bonecos com mãos dadas permeados de coração e flores; uma família dentro de uma casa 

rodeada com jardim; ou a mãe passeando com a criança, fazendo carinho no filho e 

desenvolvendo ações como banho, pentear cabelo. É válido salientar que todas, além do 

desenho, escreveram voluntariamente suas concepções sobre o conceito do cuidado (ANEXO 

D).  

 Observa-se que as mães compreendem o cuidado à criança de forma ampla, 

relacionado ao atendimento das necessidades básicas nos aspectos biológicos, sociais e 

psicológicos, assim como no seu desenvolvimento. Para as mães, o respeito à criança 

atendendo às necessidades que precisa para viver, associado aos cuidados com o corpo e 

mente, abarca a concepção de cuidar. 

 Nessa perspectiva, Zoboli (2009) discute que cuidar é uma ação integral, com sentidos 

e significados que compreendem a saúde como um “direito de ser”, ir ao encontro do outro 

para acompanhá-lo, de modo a provocar e promover uma mudança no modo de ser das 

pessoas. É uma atitude de preocupação, responsabilização, sensibilidade e reconhecimento 

das peculiaridades do outro. 

 Assim, quando as mães citam o cuidado como dar atenção à criança, de forma a 

perceber como elas estão interagindo com o mundo, nota-se que existe preocupação com o 

desenvolvimento da cidadania e o respeito pelas particularidades que envolvem esse processo. 

O ato de cuidar está vulnerável à capacidade daquele que cuida em interagir com o outro, na 

identificação das suas necessidades, competências adquiridas culturalmente e através das 

aprendizagens de conceitos e habilidades que englobam o processo de desenvolvimento e 

cuidado humano (MARANHÃO, 2000a). 
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 Além das questões de respeito e participação ativa na vida da criança, as mães também 

relacionam o cuidado com a afetividade e citam o carinho, amor, proteção e paciência como 

elementos fundamentais para a concretização desse ato. Zoboli (2009) corrobora com essa 

concepção e afirma que o cuidado inclui ainda o papel das emoções e do afeto, constituindo-

se em uma atividade de relacionamento, de perceber e responder às necessidades do outro, 

integrando seus direitos e responsabilidades. Assim, o cuidado implica na contribuição efetiva 

em defesa da saúde e da vida sem negligenciar as interfaces afetivas. 

É válido ressaltar a divergência existente quando se compara as falas das educadoras 

com as das mães. No diagnóstico situacional das educadoras, as mesmas referem que as mães 

apresentam pouca afetividade no cuidado à criança, enquanto as falas das mães mostram que a 

relação da família com a criança é permeada por afeto. Pode-se inferir que isso ocorreu 

devido às questões relacionadas ao cuidado serem delicadas, referentes á vida íntima da 

família e com implicações culturais e sociais relevantes. 

 Outra possível explicação para essa divergência pode ser o “efeito Hawthorne”, no 

qual “a consciência de participar de um estudo e o interesse e atenção do pesquisador podem 

despertar nos sujeitos o desejo de agradá-lo, respondendo às questões conforme entendem que 

sejam suas expectativas” (LEE apud REMOR et al, 2009, p. 791).   

 Outra concepção velada nas falas das mães está na observação de sinais e sintomas das 

doenças e o tratamento imediato dos mesmos. Percebe-se que as atitudes maternas estão 

relacionadas à resolução dos problemas apresentados pela criança e o cuidado para não 

agravamento dos mesmos, sem citar, em momento algum desse questionamento, à prevenção. 

As falas sugerem também a atenção à saúde centrada na figura do médico e alusão ao uso de 

medicamentos para cura da doença acometida pela criança. 

 Esses pensamentos estão relacionados ao modelo de atenção à saúde centrada nos 

processos curativos que até a atualidade seguem enraizados nas mentes e nas atitudes das 

pessoas, o que dificulta o desenvolvimento de práticas preventivas e promocionais. Sobre essa 

perspectiva, Santos (2011) reflete a idéia de que os serviços de saúde continuam a trabalhar 

pautados em mecanismos compensatórios e modelo de atenção curativa, o que dificulta a 

adoção pelo usuário de outra forma de agir em saúde.  

 É válido reiterar que não se julga como atitude errônea a busca por serviços médicos 

em caso de adoecimento, mas estimula-se a direção das atitudes familiares a um 

comportamento de prevenção de agravos e promoção da saúde. Compreende-se que o cuidado 

prestado pelos pais deve favorecer o crescimento e desenvolvimento sadio da criança, de 

forma a entender os múltiplos fatores que interferem nesse processo. 
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 Dentre esses fatores, insere-se o contato com as educadoras da instituição de educação 

infantil para avaliação do desenvolvimento da criança, como citado pelas mães. Os 

depoimentos explicitam que estas compreendem o CMEI como espaço que colabora para o 

desenvolvimento infantil em conjunto com a família, educando para o futuro das crianças.  

 Nesse cenário, a concepção de participação das mães é a de co-construtor do projeto 

de educação e cuidado infantil, pela definição conjunta de ponto de vista, normas e regras. 

Implica, ainda, a abertura aos conhecimentos “não científicos”, que iluminam as práticas 

familiares, constituindo, também, formas de saber (MARANHÃO; SARTI, 2007). 

Porém, a partir da vivência das autoras no cotidiano do CMEI, foi possível perceber 

que o contato das mães com os educadores da creche são escassos, o que interfere na 

quantidade e qualidade das informações recebidas sobre a criança. Estudo realizado por 

Gabani, Maebara e Ferriani (2010) também constatou a ocorrência do contato diminuído e 

acrescenta que, para as mães, elas são responsáveis pela iniciativa de comunicação com o 

CMEI e, segundo as participantes, essa atitude está ligada ao interesse da mãe pela criança.  

Desse modo, pode-se inferir que há dificuldade de entendimento e clareza, por parte 

das mães, da sua função e relação com o CMEI e da importância de entender o estreitamento 

das relações com as educadoras, como a garantia de direito da criança. Esse processo 

contribuiria para uma comunicação efetiva, de forma a incentivar a criação de vínculo entre 

CMEI e família e permitir a criação de ações condizentes com as necessidades infantis. 

Outro aspecto relevante para o cuidado, de acordo com as mães, é a convivência 

harmoniosa entre a família. As mães relatam a importância de um parceiro masculino na 

criação e compartilhamento do cuidar e educar os filhos, citando a dificuldade de realizar 

essas ações sem a presença do pai da criança. 

Diante disto, entende-se que os cuidados realizados pela família fazem parte de uma 

realidade a qual não pode ser mistificada e que as concepções de cultura e gênero estão 

conectadas e colaboram para conformar os cuidados familiares. Diferentes estudos referiram a 

relação homem e mulher como componente organizador essencial das relações familiares. 

Porém, ao tratar das atividades de cuidado neste cenário, a figura da mulher/mãe aparece 

como principal cuidadora (PINHEIRO; GALIZA; FONTOURA, 2009; GUTIERREZ; 

MINAYO, 2010; KLEIN, 2012;).  

A competência da mulher de cuidar dos filhos está subordinada a um apoio a ser 

desempenhado pelos pais ou companheiros. Estudo alude também a modelar figura do "pai 

ausente", de modo a indicar que, quando a função paterna não está presente, a mãe exerce o 

cuidado de forma frágil e precária (GUTIERREZ; MINAYO, 2010).  
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Essa diferença de gênero é acentuada na socialização de homens e mulheres. Estudo 

com pessoas do sexo masculino referiu que os homens sentem-se no papel de provedor da 

família, porém, a pesquisa aponta a fragilidade destes em relação à paternidade. Ratificam-se 

as marcas sociais de gênero nos moldes tradicionais, com destaque para a ausência dos papéis 

relativos ao cuidado de si e dos filhos (KRMPOTIC; DE IESO, 2010). 

Na concepção das mães, a estrutura tradicional da família, modelo hegemônico que 

possui em sua conformação um casal heterossexual com filhos, é a configuração familiar 

determinante para gerar cuidado infantil, de modo a promover uma relação família/criança 

harmoniosa. De fato, bons hábitos e interações entre os familiares influenciam na formação 

emocional e social da criança. 

 No que tange os hábitos, duas mães citaram as ações de higiene como importantes 

ações de cuidado. Para elas, manter a criança limpa e bem tratada demonstra que a mesma 

está sendo cuidada. Assim, subtendem-se nas falas dois fatores: a mãe é vislumbrada como 

cuidadora principal da criança e culpabilizada quando a forma de cuidar não se ajusta com o 

que é preconizado socialmente.  

 Ao considerar esses aspectos, Remor et al (2009) discutem que a aparência de 

descuido de uma criança em decorrência da falta de higiene pode ser julgada como uma falha 

no cumprimento do papel socialmente esperado de uma mãe. Assim, na percepção das mães 

participantes, a higiene é fundamental para a vida saudável de seus filhos.  

 Perante as constatações evidenciadas neste quadro temático, Freire (1979) afirma que 

é no processo de intercomunicação que o pensamento de um educando ganha autenticidade. 

Em outras palavras, é através do diálogo, da escuta da experiência do outro, que se legitima 

um pensamento, levando à reflexão automática da ação. Assim, o pensar não pode ser 

realizado no isolamento, mas na e pela comunicação, em torno de uma realidade. 

 Diante do exposto compreende-se que as mães possuem uma concepção de cuidar 

embasada nas necessidades da criança de modo global. Quando se referem à doenças, 

percebe-se que se prendem ao modelo médico-curativista. Referem a interação com a família 

como elemento importante para o desenvolvimento infantil. 

É relevante compreender que múltiplos fatores interferem nas escolhas maternas para a 

prestação de cuidados. Nesse sentido, para conhecer como são realizadas essas ações pelas 

mães, observamos como são desenvolvidas as ações de cuidado no domicílio, conforme é 

demonstrado nas falas que compõe o quadro temático V.  

Quadro temático V - Discurso das mães participantes da pesquisa-ação em resposta à questão 2: “Como você faz esse 

cuidado em casa?”. Natal, 2013. 
Desenvolvimento do cuidado no âmbito familiar 
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“Eu cuido fazendo o/a...” 

TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Ofícios/ações do cotidiano 

 

“Dia a dia corrido né? A gente ajeita criança, às vezes é bem rápido. O banho é de 12h, ai 

eu vou mandando: lave o cabelo, as outras partes, passe sabonete [...] mais o cuidado em 

geral, né?” (MÃE 2)  

“Acordo ele, dou banho e deixo na creche. Meu filho é bem agitado. Ele não fala bem, e 

tem dois anos. Ele querendo me contar o que aconteceu, mas as vezes eu não entendo nada. 

Ai a gente brinca [...] Tenho mais tempo livre pra ele no final de semana. É simples, é 

aquela rotina do dia-a-dia como toda mãe faz”. (MÃE 3) 

“Eu coloco uma na banheira, depois dou banho nele e no outro, e só depois eu tomo banho. 

Eu dou alimentação de 3/3 horas. Ele toma muito suco, feijão.” (MÃE 4) 

“Acorda de manhã cedo. Dou banho nela cedinho, deixo na escola. Pego e pergunto como 

foi. Ai na hora de almoçar, eu ajeito, almoço com ela, sento com ela. Brincamos e 

conversamos”. (MÃE 5) 

“Um come bem, o outro eu tenho que tá sempre perto empurrando comida na boca porque 

se não ela não come e joga a comida na lixeira. De 11 horas eu tenho que ficar do lado, e 

esperando ela comer. Por isso que ela é dessa finurinha. O outro come tudo, depois que 

começou a estudar no CMEI. Ela não!” (MÃE 6) 

“Eu levo ele pra escola de manhã cedinho, ai quando ele chega da escola ele toma banho, 

almoça novamente. Almoça na escola, mas come em casa de novo. Ai dorme de tarde, 

quando acorda lancha e vai pra vizinha. Porque na casa da vizinha tem TV a cabo, ai fica lá 

assistindo. Ai ele volta pra casa e pede pra tomar banho pra jantar. Ele dorme cedo, porque 

sabe que de manhã cedinho já vai pra escola”. (MÃE 7) 

“A minha come verdura, pelo menos isso. Eu não gosto muito de feijão, mas a ela eu dou. 

E é feijão novo. Mas verdura, ela adora. Cenoura, batatinha, chuchu, ela come!” (MÃE 8) 

“Eu lavo o cabelo dela 3x na semana, sempre passo pente fino. Tiro lêndea morta. Tenho 

cuidado com a unha dela. Ela sempre vai pra creche tomada banho, porque eu conheço 

criança que vai do jeito que acorda. Minha filha tem horário pra assistir, tem horário de 

dormir, alimentar, almoçar. Tudo na hora certa!” (MÃE 12) 

 

Cuidado associado a 

prevenção e tratamento de 

doenças*15 

“Eu morava em um quarto bem menor do que essa sala aqui, ai ele vivia gripado. Eu me 

mudei e ele já adoece menos. Eu fui ao médico, ai contei onde eu morava, ai o médico 

disse que podia ser por causa do ambiente. Mas agora eu já percebi, faz três meses que 

mudei, e ele já melhorou mais”. (MÃE 9) 

“Não deixo pegar em água quente, não deixo ir para o quintal. Quando é de tarde a gente 

sai, eu tenho que arrumar ele e sair. [quando] ele tem uma gripezinha básica faço lambedor. 

E em questão de médico, eu to até sem pediatra porque meu marido não pode pagar mais. 

Toda vida ele vai pro CD, faço questão dele faltar na escola pra ir”. (MÃE 10) 

“Mas criança, a gente coloca calçado, quando olha ele já tem tirado. Ai eu digo ‘pegue a 

sandália, Samuel!’ Ai ele pega. Quando eu penso, ele esta descalço de novo”. (MÃE 11) 

 

Limpeza do ambiente “Cuidar tem que lembrar muito da questão do ambiente, né? Assim, da limpeza [...] Então, 

eu moro onde passa ônibus. Eu tenho o cuidado de não varrer. Eu jogo água, porque se eu 

varrer a casa né? Lavo, passo pano.  E a questão também de manter pés calçados. Então, 

temos que ter o cuidado com o ambiente também. Ambiente limpo, bem cuidado”. (MÃE 

2) 

“A minha tem asma, é muito fácil pegar pneumonia. Ai lá onde eu moro é muita poeira. 

Procuro não varrer a casa com ela em casa, não deixar ela no sol, depois de meio dia não 

dar banho.É uma luta só, mas não tenho como evitar. Lá é muita poeira. Passo pano, mas 

ela sempre está tossindo”. (MÃE 5) 

 

Embora quando indagadas sobre a concepção de cuidado as mães não mencionarem 

ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, quando explanaram as tarefas realizadas 

na prática cotidiana, essas ações foram citadas. Os discursos revelam que as principais 

atividades de cuidado citadas pelas mães foram: higiene, alimentação, comunicação com a 

criança e observação das condições de saúde-doença. Depreende-se, a partir do exposto, que 

existe uma preocupação latente ao atendimento das necessidades básicas infantis e prevenção 

de doenças.  
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Ao considerar esses aspectos, Maranhão (2000a) aponta que os cuidados com a 

higiene são diretamente associados à promoção da saúde, podendo ou não ser valorizados 

segundo a forma como a ação está organizada com a criança e as concepções dos pais. Nesse 

sentido, é importante que as mães percebam e incentivem os movimentos de independência 

do filho nos cuidados com a higiene, na medida em que tomam iniciativas e obedecem a 

ordens, de modo a possibilitar maior destreza intelectual e cognitiva da criança. 

De modo complementar, a comunicação e as brincadeiras junto com as crianças 

também influenciam no desenvolvimento cognitivo e intelectual, pois colabora para a 

ampliação da capacidade simbólica da criança. Estudo realizado por Lopes et al (2009) 

discorre que é através desse tipo de cuidado para com o filho que a mãe expressa seus 

sentimentos e seu interesse. Além disso, elas consideram como um passo importante para o 

desenvolvimento da criança, pois percebem que seus filhos estão amadurecendo e adquirindo 

habilidades. 

Outro fator que merece destaque é a preocupação das mães com fatores que interferem 

no processo saúde-doença da criança, como a limpeza do ambiente, manter a criança calçada 

e apreensão com elementos estruturais que podem gerar doença. Isso pode ter respaldo no 

diálogo estabelecido entre as enfermeiras da ESF e os alunos de graduação com os pais nas 

consultas individuais e coletivas do crescimento e desenvolvimento infantil.  

Este momento é permeado por um diálogo que favorece o desenvolvimento de ações 

de promoção e educação em saúde. Tais fatores foram comprovados no estudo de Roecker e 

Marcon (2011), os quais concluíram que as ações de educação em saúde conduzidas às mães, 

em sua maioria, são desempenhadas pelos enfermeiros nas consultas de crescimento e 

desenvolvimento infantil. 

Depreende-se que a família é a base desse processo de aquisição e troca de saberes 

para a criança, o que demonstra o papel fundamental da família no momento do ensino 

(LOPES et al, 2009). Nessa conjuntura, as questões culturais são transmitidas para as 

gerações futuras de uma mesma família, o que influencia a prática dos cuidados prestados.  

Esse fator é evidenciado nas falas das participantes, pois cada mãe apresenta uma 

forma particular de cuidar e concepções diversas quanto essas ações. A higiene desempenha 

um papel social integrador. Cada comunidade tem a capacidade de modificar seus hábitos a 

partir de uma nova cultura, onde haja o objetivo do desenvolvimento e o progresso da 

sociedade (BOEHS et al, 2011). 

Isso é representado quando algumas mães afirmam que dão banho antes da criança ir 

para o CMEI e outras fazem esta ação após a chegada da criança em casa. Esses fatores 
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podem ser interpretados de diversas formas, como discutido por uma das mães (MÃE 12), a 

qual critica as mães que levam filhos sem tomar banho para o CMEI. 

Essa concepção está vinculada à gratificação pelo que é socialmente aceito, pois 

historicamente, uma pessoa bem tratada é sinônimo de um ser humano limpo (SAYÃO, 

2010). Ao atribuir este sentido, visa-se a realização pessoal, no intuito de ser reconhecida 

como uma mãe que cuida bem do filho, e inserção na sociedade, pois comunga da idéia de 

que cuidando bem, não será excluída.   

Diante desse contexto, entende-se que a convivência e o vínculo estabelecido com 

outras pessoas fazem com que hábitos sejam apreendidos e repassados de forma natural 

(LOPES et al, 2009). Todavia, as instituições de educação infantil também contribuem para o 

desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis das crianças, estendendo-os à sua rede familiar, 

conforme expressa uma das mães, quando afirmou que seu filho se alimenta melhor depois de 

freqüentar o CMEI. Diversos estudos corroboram com a idéia de que a mãe considera a 

convivência coletiva como um fator positivo para a ampliação do repertório alimentar da 

criança (MARANHÃO; SARTI, 2007; GABANI; MAEBARA; FERRIANI, 2010; LONGO-

SILVA et al, 2013).   

Diante dos aspectos expostos e ao considerar o princípio freireano, nota-se que é 

relevante que qualquer intervenção às mães integre projetos considerando as potencialidades, 

necessidades e peculiaridades. Dessa forma, pode-se propor ações que contemplem a 

formação pessoal com vistas a interação com a sociedade, num complexo de relações plurais e 

não excludentes de afetos, cooperação e harmonia, de integralidade e de desconstruções e 

construções conjuntas, dinâmicas, participativas e passiveis de respeito, solidariedade, 

reflexão crítica e ação transformadora (FREIRE, 2000). 

Assim, as ações de cuidado realizadas pelas mães envolvem a promoção de saúde e 

prevenção de doenças, a interação através da conversa e brincadeira. Cada participante possui 

uma forma particular de realizar as ações de cuidado, principalmente aquelas relacionadas às 

ações de higiene. Além disso, as mães consideram o CMEI importante para a aquisição pelas 

crianças de hábitos saudáveis.    

A partir do exposto, buscou-se saber das mães o que elas consideram que a instituição 

de educação infantil deve realizar para a prestação de cuidados à criança. 

Quadro temático VI - Discurso das mães participantes da pesquisa-ação em resposta à questão 3: “O que você acha que os 

professores do CMEI devem fazer para o cuidado da sua criança?”. Natal, 2013. 
Percepção das mães sobre o cuidado a ser desenvolvido pelo CMEI à sua criança 

“Na minha opinião, deve realizar...” 

TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Avaliação positiva do 

cuidado no CMEI 

“[A educadora ] trata como filhos, chama pelo nome, trabalha justamente com o cuidar!” 

(MÃE 2) 
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“Dão atenção, cuidam bem, chamam pelo nome. Quando levei ele, me disseram pra não 

levar pra creche porque muita gente judeia. Ele chorou e eu fiquei brexando, e vi que elas 

são muito pacientes e ele adorou. Eu já fui de creche e fiquei com aquele trauma, mas eu vi 

que aqui é bem diferente”. (MÃE 3) 

“Elas cuidam bem. Dão atenção, carinho, apoio”. (MÃE 5) 

“As meninas daqui são maravilhosas, até agora me tratam muito bem!” (MÃE 10) 

“É muito bom o tratamento que elas dão aqui, são muito atenciosas!” (MÃE 12) 

Formação escolar e, não 

necessariamente, 

educacional. Cuidado 

associado ao aprendizado 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

“Eu acho que aqui eles tem que aprender a ler e escrever”. (MÃE 1) 

“A minha é do primeiro nível, mas ela é muito esperta. Ela já sabe as cores, o azul e 

amarelo ela já conhece. Pega as letrinhas do nome... Elas são bem interessadas que a 

criança aprenda”. (MÃE 5) 

“O meu filho não conhecia as cores, letras, nem números... Em 3 meses, já sabe se vestir 

só, números, letras. Quando ele chega da escola ele tira o tênis e guarda suas coisas no 

lugar. Então, já sabe o suficiente. Acho que até mais do que uma criança na idade deveria 

saber”. (MÃE 6) 

“Aqui eles tem que ensinar”. (MÃE 10) 

 

Caráter educacional do 

cuidado 

“É interessante, a criança saber se vestir, limpeza pessoal. A questão da oralidade também. 

Meu filho é muito tímido, e ele desenvolveu muito essa questão da oralidade e autonomia”. 

(MÃE 2) 

“O meu não sabia falar quase nada. Hoje, já está até cantando. E era muito arengueiro, mas 

não está mais. Depois que ele está na creche, ele está calmo, brinca direitinho, sem 

arengar”. (MÃE 3) 

“Pedagogia é muito boa. Eu digo pelo meu filho. Eu sei que ela conta historia, porque ele 

diz e ainda conta ela todinha para mim”. (MÃE 4) 

 

O cuidado na creche como 

mais adequado ou igual ao 

que é realizado em casa. 

(Ausência de quem pode 

ficar com a criança, 

“insegurança” de cuidar) 

 

“[o CMEI deve fazer] as mesmas coisas que a gente faz em casa, aqueles mesmos cuidados 

que eu disse”. (MÃE 7) 

“Ele é muito bem cuidado, toma banho, come direitinho... não chora, gosta de brincar com 

os coleguinhas [...] ele aqui é mais bem cuidado porque se ele ficasse em casa não tinha 

com quem ele ficar”. (MÃE 11) 

“O de sempre, a higienização, organização, alimentação na hora certa... aqui tem coisas que 

em casa eles não tem. Eu sinto mais segurança de deixar ela aqui do que em casa”. (MÃE 

12) 

 

Prevenção de doenças e 

estímulo à autonomia 

“Eles brincam no parque, mas depois elas mandam eles lavarem as mãos, enxugar as 

mãos... E só depois que pega na comida.  Tudo isso eles fazem!  O meu, termina de comer 

e qualquer ele já quer que eu vá no banheiro com ele pra lavar as mãos. Manda eu cortar a 

unha porque a professora disse que tem bichinhos na minha unha.. Simplesmente, o CMEI 

ensinou ele a cuidar dele mesmo também”. (MÃE 6) 

“Cuidar para que a criança não adoeça também, porque a limpeza, higiene também evita 

que a criança adoeça”. (MÃE 9) 

 

Os depoimentos das mães revelam que elas avaliam positivamente as atividades 

desenvolvidas no CMEI e citam a atenção, paciência, carinho e apoio à criança e às próprias 

mães como fatores essenciais para essa avaliação. Além disso, há, por parte das mães, o 

reconhecimento de alguns aspectos favoráveis ao desenvolvimento das crianças no espaço da 

instituição de educação infantil, como o foco nas ações educacionais (vestir-se sozinho, 

oralidade, higiene pessoal e estímulo à autonomia) e o interesse para que as crianças 

aprendam letras, cores e números. 

Ocorrências similares foram apontadas nos estudos de Gabani, Maebara e Ferriani 

(2010) e Casanova e Ferreira (2011) quando as autoras discutem que, para os pais, o CMEI 

continua sendo um lugar seguro que oferece o suprimento das necessidades básicas da 
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criança. Além disso, as mães revelam que não possui queixas quanto ao atendimento prestado 

à sua criança, que as educadoras cuidam bem das mesmas, considerando-as excelentes. 

Verifica-se nos depoimentos das mães a valorização das dimensões cuidado, higiene e 

educação, de modo que esses três pontos tornam-se referência para análise das ações 

desenvolvidas no CMEI. Pressupõe-se que esses aspectos são reconhecidos pelas mães devido 

fazer parte do seu cotidiano com a criança, o que permite elucidar a relevância da discussão e 

identificação de outros pontos referentes ao cuidado desenvolvido no CMEI.  

Isto se justifica pelo fato do trabalho desenvolvido na instituição de educação infantil 

não poder restringir-se ao fazer materno. Outrossim, estudo de Casanova e Ferreira (2011) 

corrobora com esses achados e discute que essa concepção de creche concebe sua função 

como cuidar/educar mediante regras de convivência social e conteúdos expressivos para cada 

grupo de mães.  

Esses achados conferem com os deste estudo, pois as mães identificam o 

desenvolvimento e aprendizagem que medeiam o convívio social e familiar, interpretando as 

atividades desenvolvidas como naturais, puramente práticas. Percebe-se que, de forma 

positiva, as mães elencaram algumas ações desenvolvidas pelas educadoras, porém não tem a 

ciência da finalidade nem de como essas ações são efetuadas.  

Outros relatos de mães participantes deste estudo aludiram ao desenvolvimento 

infantil de modo a interpretar as atividades do CMEI como um local para aprender e 

compreendem este processo por meio da interação com o filho no ambiente familiar. A partir 

da vivência da mestranda na rotina do CMEI, onde foi sendo realizado este estudo, observou-

se que as tarefas de casa e reuniões trimestrais para explanar o desenvolvimento pedagógico 

também são meios para a percepção desse processo de desenvolvimento infantil. 

 Cabe aqui destacar que, nestas reuniões, as mães saem com um conhecimento 

superficial do que acontece com suas crianças que, às vezes, tentam ser supridos em 

conversas rápidas com os educadores no momento de entrada e saída das crianças. Para 

Casanova e Ferreira (2011), o sinal de que as famílias estão acompanhando as vivencias e 

produções das crianças só será obtido quando as mães conseguirem verbalizar, além do que 

acontece na instituição, como e porque acontece. 
 

Diante do exposto, observamos que as mães são instigadas a edificar hábitos mediante 

as atividades desenvolvidas no CMEI, porém, não é valorizado a difusão de conhecimentos 

entre elas e educadoras. Assim, denota-se que compreender como se dá a colaboração e troca 

de saberes entre educadoras e família seria importante para conhecer como são determinadas 

as relações no espaço do CMEI.     
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A partir dessa vivência nas reuniões e diálogo entre educadoras e mães, observou-se 

que nessa relação, o que é comunicado é um trabalho desenvolvido, uma experiência e não 

um saber. Deste fato nasce a percepção que as educadoras tem das mães, afirmando que estas 

as entendem como babás. Isso é notório, pois, quando as mães observam as educadoras 

atuando junto a seus filhos, vêem como algo mecânico e não como um conhecimento que está 

sendo colocado em prática.    

Outro aspecto que merece ser elucidado é que, mesmo considerando o CMEI como 

espaço adequado para o desenvolvimento infantil, uma das mães demonstrou insegurança em 

compartilhar com a instituição o vigoroso exercício de educar e cuidar de seus filhos. Tais 

achados também foram encontrados em diversos estudos, os quais afirmam que a mãe analisa 

as ações dos professores com seu filho, com o coletivo, assim como o comportamento da 

criança no ambiente, pois se sentem ansiosas ao compartilhar responsabilidades 

(MARANHÃO; SARTI, 2008; CASANOVA; FERREIRA, 2011).  

Para os pais, é difícil deixar os filhos com pessoas ou em uma instituição que não 

conhece bem o trabalho que é desenvolvido. Quando encontram apoio e orientação por parte 

do CMEI, conseguem superar ou minimizar o sentimento de ansiedade. Essa ambivalência de 

sentimentos – insegurança na partilha do cuidado versus alívio por poder contar com 

profissionais preparados, explicita a co-existência implícita dos dois sentidos do CMEI 

(espaço assistencial que está sendo ressignificado como espaço educativo) (MARANHÃO; 

SARTI, 2008; GABANI; MAEBARA; FERRIANI, 2010). 

Por outro lado, as mães configuram o cuidado institucional como semelhante ao 

doméstico e considera as ações desenvolvidas no CMEI mais adequadas do que aquelas 

prestadas em casa, pois sentem insegurança em deixar a criança sob os cuidados de pessoas 

descohecidas. Alem disso, relatam também que o CMEI apresenta estruturas e atividades para 

desenvolver esta ação que em casa não tem. 

Infere-se que, na visão das mães, a idéia de educadora está associada à de “mãe”, 

contudo, esta associação refere ao papel educativo que ambas exercem à criança. A referência 

sendo sempre a família, a mãe pode confundir o seu papel com o da educadora, e pensar que o 

cuidado realizado no CMEI é igual ao realizado em sua residência (MARANHÃO; SARTI, 

2008). 

 Assim, as mães podem associar o trabalho de cuidado/educação das educadoras como 

aquele que terá maior fidedignidade em relação ao cuidado desempenhado por elas. Porém, 

em comparação ao quadro anterior, as atividades realizadas pelo educador no CMEI não 
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substitui a função materna na educação das crianças, o que permite sugerir que as mães têm 

noção sobre o papel de complementaridade das duas instituições. 

 Mediante a discussão dos pontos elencados, corroboramos com Esteves et al (2012) as 

quais afirmam que as mães identificam a instituição de ensino como fundamental para 

colaborar no bem-estar da criança. No entanto, é importante salientar o vínculo existente entre 

os pais e educadores, que, em sua maioria, está permeado por conflitos.     

 A compreensão das mães sobre os problemas existentes no cuidado prestado ao seu 

filho contribui para a percepção de determinantes que influenciam na criação de estratégias 

para a busca de qualidade nos serviços prestados no CMEI. Nesse sentido, demonstraremos 

no próximo quadro temático os problemas elencados pelas mães sobre o cuidado prestado 

pelo CMEI à criança. 

Quadro temático VII - Discurso das mães participantes da pesquisa-ação em resposta à questão 4: “Na sua opinião, existe 

algum problema relacionado aos cuidados realizados pelos professores à suas crianças?”. Natal, 2013. 
Observando problemas no cuidado ofertado pelo CMEI à criança 

“Os problemas/desafios/dificuldades que eu percebo estão relacionados à...” 

TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Educadora infantil não 

deve cuidar de criança 

doente. 

“As professoras não tem que catar piolho na cabeça de menino não. Isso é a mãe que tem 

que fazer. Elas nem tempo de fazer isso tem, porque tem que ensinar, colocar para comer. 

Ai não da mesmo. A gente é quem tem que fazer isso em casa”. (MÃE 1) 

“Eu acho que professor não tem que cuidar disso não [criança doente], só a gente [mãe] que 

tem”. (MÃE 8) 

“As professoras já tem muito serviço. Ai eu acho que a mãe trazendo a criança doente pra 

cá vai tomar o tempo dela”. (MÃE 11) 

“Ai fica difícil [cuidar no CMEI]. Porque uma criança quando adoece a gente tem que dar 

muita atenção a ela”. (MÃE 12) 

 

Dificuldade em lidar com o 

contexto coletivo 

 “Eu acho que a mãe tem que tratar em casa, né? Porque não adianta uma mãe tratar em 

casa ai chega aqui outra criança tem ai não adianta nada, vai pegar tudo de novo”. (MÃE 2) 

 “Quando toca na parte de limpeza tem gente que recua, porque sabe que está errado. Isso é 

um problema muito grande”. (MÃE 5) 

“É muito difícil, porque tem gente como eu que trata direitinho da criança, dá banho, 

cuida... ai tem pessoas que não cuida direito, traz a criança de todo jeito pra cá e acaba 

passando a doença pro meu filho. Eu acho muito difícil isso, sabe. Porque nem todo mundo 

tem consciência das coisas”. (MÃE 10) 

“Por exemplo, todo dia eu passo o pente fino na cabeça da minha filha, mas as outras mães 

não fazem isso e, muitas vezes, eu já achei piolho na minha filha”. (MÃE 11) 

 

Necessidade de cuidado 

especializado na 

enfermidade da criança – 

presença do profissional de 

saúde 

 

“Só acho que deveria ter alguém que ajudasse no cuidado assim [...] como posso dizer [...] 

da saúde mesmo, ter uma pessoa que soubesse cuidar dela doente. Porque atrapalha um 

pouco a gente sair do trabalho e ter que vim buscar, ou dar um remédio, porque aqui elas 

não dão remédio, a gente que tem que dar”. (MÃE 3) 

“Meu filho um dia caiu e bateu a cabeça. Elas ligaram para mim e avisaram. Disseram que 

estava passando gelo, mas veja, se tivesse um enfermeiro pra poder ta olhando pra ele não 

seria melhor? Não atrapalhava as tarefas delas (professoras), seria menos uma 

preocupação”. (MÃE 4) 

“Elas não tem obrigação de dar, né [medicação]. As creches deveriam ter um enfermeiro, 

pelo menos pra dar um remédio, um xarope!” (MÃE 6) 

“Eu até entendo que elas não podem ficar dando remédio para os meninos, mas para a 

gente que trabalha e que depende desse emprego para sustentar a família é muito difícil [...] 

uma vez ele teve pneumonia e teve que ficar duas semanas em casa para poder tomar o 

antibiótico, porque aqui não dá. Ai foi uma agonia, não tinha com quem deixar porque eu 

sou do interior, não tenho parente aqui. Tivemos que ficar trocando, um dia eu e outro meu 

marido pra poder dar conta. Dessa vez quase que se foi meu emprego, viu?” (MÃE 9) 

 

Precárias condições de “É muito pequeno aqui, as crianças não tem muito espaço para brincar, para estudar 
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trabalho melhor. Tinha que ser maior aqui”. (MÃE 1) 

“Eu acho que tem pouca professora. Muito aluno pra uma pessoa só. Ela não dá conta! A 

secretaria poderia mandar mais”. (MÃE 3) 

“Falta mais espaço pra brincar. Porque aquele espaço do CMEI é muito pequeno. Só tem o 

balanço e a casinha. Podia ter mais espaço, um jogo, a brincadeira de menino [...] e a parte 

de boneca pras meninas”. (MÃE 6) 

 

Diálogo entre educador e 

mães/maior 

responsabilização das mães 

“Elas pedem pra gente sempre atualizar os números de celular pra qualquer ocorrência elas 

ligarem. E se não puder ir pegar, mandar um responsável com a carteirinha... mas tem mãe 

que não faz isso, né? Quando acontecer alguma coisa com sua criança como é que ela 

[professora] vai entrar em contato?” (MÃE 7) 

“Eu acho que o professor tem que chegar para o pai da criança e conversar, que aquilo pode 

passar e todo mundo da turma pegar, pra ele tratar em casa, né? Não é só o piolho não, mas 

qualquer doença que passa de gente em gente”. (MÃE 12) 

 

 

Segundo o quadro acima, as participantes relacionam os principais problemas às outras 

mães, criticando aquelas que levam os filhos doentes para o CMEI ou que transfere as 

responsabilidades consideradas maternas para as educadoras. Quanto a isso, afirmam que não 

é função destas cuidar de crianças com enfermidades e consideram as educadoras 

sobrecarregadas no que tange a quantidade de crianças por sala. 

No tocante às funções destinadas ao educador infantil, a Lei complementar nº 114, de 

17 de junho de 2010 regulamenta no seu artigo 4, inciso VII que é atribuição desse realizar 

ações de cuidado (higiene, alimentação, repouso dentre outras) de modo a observar e orientar 

as necessidades da criança para que sejam atendidas adequadamente (NATAL, 2010). Essa 

linha de pensamento condiz com aquela preconizada pelo RCNEI, o qual considera o cuidar 

como sinônimo de auxiliar no desenvolvimento de capacidades associado ao respeito do 

princípio de promoção à saúde (BRASIL, 1998). 

A partir do exposto, observamos que os documentos oficiais não explicitam 

claramente como os educadores e família devem lidar com a criança em processo de 

adoecimento. Esse fator pode gerar conflitos de valores, de modo a permitir que os 

educadores tomem decisões severas, sem participação da família nesse processo, de forma a 

considerar apenas as experiências e necessidades próprias.  

Diante desta afirmação, uma questão torna-se pertinente: as falas remetem realmente 

ao que as mães pensam ou já é um raciocínio incutido nas mesmas pelas educadoras, nas 

reuniões e conversas individuais? Sobre esse aspecto, Macarini, Martins e Vieira (2009) 

observaram em seu estudo que os professores e coordenação ocupavam, na relação com os 

pais, um lugar de “detentores do conhecimento”. 

Isto acontece devido os professores colocarem-se como conhecedores das formas de 

cuidado e educação infantis e também responsáveis por suprir grande parte das necessidades 

orgânicas essenciais para a sobrevivência das crianças, por meio de práticas de alimentação, 
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higiene e segurança, por exemplo. Por outro lado, as famílias, frente à postura das professoras, 

atribuíam a elas a função e o saber de cuidado e educação de seus próprios filhos 

(MACARINI; MARTINS, VIEIRA, 2009). 

Estudo realizado por Maranhão e Sarti (2008) também encontrou os mesmos achados 

e observou que as mães modificam seu modo de pensar e agir a partir da reflexão sobre os 

cuidados infantis, embasados no ponto de vista dos professores, os quais compartilham os 

cuidados e educação de seus filhos. Nesse aspecto, é válido ressaltar a importância da 

inclusão das mães no processo de tomada de decisão das ações a serem realizadas no âmbito 

do CMEI. 

Nesse sentido, os conhecimentos e práticas da creche podem ser compartilhados com 

as mães, porém, o saber delas também pode ser considerado ao se tratar do cuidado da criança 

(VERÍSSIMO; REZENDE; FONSECA, 2003). No entanto, a vivência das autoras no CMEI 

as fizeram perceber que as educadoras pouco realizam essa troca de saberes, e, quando o saber 

da família não é levado em consideração, está suscitando menor valor à cultura dela.  

Assim, a comunicação diretiva, com imposição de normas, desconsidera a percepção 

do conhecimento como um processo coletivo e valorização dos saberes populares. Dessa 

forma, é urgente a adoção da comunicação participativa, embasada no diálogo e interação 

entre as pessoas. Por isso, o passo primordial para promover a autonomia dos sujeitos é a 

disponibilidade de informação de maneira adequada, permitindo que façam suas escolhas com 

autonomia (CARVALHO; VERÍSSIMO, 2011). 

Frente ao exposto, entende-se que as famílias apresentam diferentes condições 

socioculturais, as quais refletem na forma de cuidar da criança. Sobre esse aspecto, os 

discursos das mães mostram que elas observam outras mães e discutem as impressões que 

emergem deste ato. Diante disso, Maranhão e Sarti (2008) discorrem que um comentário ou 

atitude de outra mãe pode levantar dúvidas e pensamentos que fazem surgir uma desconfiança 

latente. 

Neste estudo, percebe-se que as mães realizam discursos referentes a não priorização, 

de algumas famílias, quanto à higiene e cuidados com a doença dos filhos. Percebe-se ainda 

que elas não compreendem o cuidado prestado pela instituição como espaço promotor de 

saúde, pois culpam o descuido das mães pelo adoecimento das outras crianças. Ocorrência 

similar foi apontada no estudo de Santos et al (2009), quando as autoras observaram que, por 

diversas vezes, foi atribuído aos pais a responsabilidade pelos problemas de saúde ou outros 

apresentados por suas crianças. 
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Depreende-se com o exposto que algumas mães possuem dificuldades em seguir 

regras de funcionamento no âmbito do CMEI, já outros entendem a necessidade e praticam 

sem questionar. Essa dificuldade foi apontada pelo estudo de Maranhão e Sarti (2008), as 

quais afirmam que, no que concerne à aceitação das normas, cada família apresenta uma 

postura diferente com os profissionais da instituição. Tal fator revela a dificuldade da família 

em lidar com o contexto coletivo. 

Segundo Maranhão (2000a), o cuidado é atribuído como próprio do âmbito familiar, 

passando a ser institucionalizado quando a família está tendo dificuldades em cumprir o seu 

papel por diversas razões. Essas contradições criam conflitos entre família e creche, que 

dividem no seu cotidiano o cuidado e educação das crianças, todavia, não possuem as mesmas 

concepções de saúde, educação e desenvolvimento infantil. 

 Isso ocorre porque, além das questões culturais como já mencionado, as mulheres na 

atualidade tem dificuldades em conciliar o trabalho doméstico e/ou remunerado com os 

cuidados dos filhos. A criança fica sob responsabilidade de toda a família em uma 

organização conjunta em que todos participam. Neste cenário, o CMEI aparece como apoio 

para esta família, de modo a auxiliar no cuidado da criança e, nesse processo, pode surgir 

conflitos (ESTEVES et al, 2012). 

Outros problemas identificados pelas mães foram o espaço físico reduzido do CMEI 

para o desenvolvimento de atividades e número diminuído de educadores por sala de aula. 

Para as participantes, as crianças não possuem espaço adequado para brincar e desenvolver as 

atividades escolares, além de perceberem os educadores sobrecarregados em suas funções. 

De fato, como descrito na caracterização do CMEI, este possui condições precárias 

para o atendimento à necessidades infantis, o que compromete o desenvolvimento do trabalho 

cotidiano. Estudo realizado por Santos et al (2009) também destacaram problemas na infra-

estrutura do Centro Educacional e sugerem a manutenção da estrutura física e recursos 

materiais da creche, de modo a fornecer condições adequadas para atuação dos educadores. 

De modo complementar, estudo realizado em 16 CMEIs na Cidade de Natal (RN) 

observou que todas as instituições apresentavam infraestrutura deficitária, carentes de 

recursos humanos e materiais para uso das crianças nas rotinas de cuidados diários (SANTOS 

et al, 2011). Este tipo de estrutura reflete maior vulnerabilidade das crianças a situações 

geradoras de problemas de saúde. Assim, torna-se oportuno o direcionamento da atenção para 

este público, através de ações de articulação com os serviços de saúde, os quais podem atuar 

no planejamento, execução e avaliação destes serviços.  
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 Quanto a atuação dos educadores e a quantidade deles por turma, a resolução 

002/2008, no artigo 7º, descreve a relação professor por criança de acordo com a faixa etária 

desta e o nível que estão alocadas, transcrita no quadro abaixo (NATAL, 2008): 

 

Quadro 4 – Organização das turmas no CMEI – relação professor/criança. 

Nível Faixa etária Nº de crianças Nº de Professor 

Nível I 02 a 03 anos Até 12 01 professor 

Nível II 03 a 04 anos Até 15 01 professor 

Nível III 4 a 5 anos Até 25 01 professor 

Nível IV 5 a 5 anos e 11 meses Até 25 01 professor 

Fonte: Resolução 002 de 20 de maio de 2008, Diário Oficial, Natal, RN, Brasil. 

 

De forma complementar, o projeto de lei nº 504/2011 alterou o parágrafo único do art. 

25 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação para estabelecer o número máximo de alunos por 

turma na pré-escola, ensino fundamental e médio. No que tange a pré-escola, preconizou-se 

que esta deveria possuir 25 alunos, no máximo (BRASIL, 2011). 

Observando a rotina do CMEI, as autoras perceberam que este obedece às normas 

preconizadas pelo governo municipal e federal, inclusive mantendo números reduzidos de 

alunos em sala, pois alguns desistem no decorrer do ano letivo. Além disso, as turmas dos 

níveis I e II possuem estagiárias, as quais auxiliam as professoras em suas atividades. 

Com essa questão, ratifica-se o que foi discutido no quadro anterior, de modo a 

perceber que as mães não sabem a rotina e os recursos humanos que fazem parte do cuidado 

na instituição de educação infantil. Pode-se considerar também que as mesmas não 

compreendem o processo de desenvolvimento em cada fase da criança, o que poderia 

contribuir para melhor entendimento da relação de número entre professor/criança.   

A carência do conhecimento sobre as fases de desenvolvimento da criança pode estar 

vinculada à precariedade das informações dadas às mães nas consultas de crescimento e 

desenvolvimento (CD) infantil, ou ainda na pouca assiduidade das mães às consultas de CD, 

onde poderiam obter informações pertinentes sobre a evolução neuropsicomotora do filho. 

Sobre isso, Reichert et al (2012) discutem que as falhas nas ações de alguns enfermeiros que 

atuam na UBSF ainda existem, principalmente no que tange ao atendimento integral à criança 

e nas orientações às mães, tornando necessárias mudanças na dinâmica dos serviços de saúde 

e ênfase nas ações educativas.     

Somado a todos os problemas citados, ainda existe outra situação que preocupa as 

mães: a ausência de um profissional de saúde na instituição. Os relatos esclarecem que a 

presença de, mais especificamente, um enfermeiro no CMEI diminuiria a preocupação das 
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educadoras com as crianças que viessem a adoecer e reduziriam a ausência no trabalho para 

administrar medicação na criança.    

Apesar da Resolução 321/1988 prever a existência de um auxiliar de enfermagem na 

instituição de educação infantil, na realidade, a atenção às crianças no CMEI, independente 

das situações de saúde e doença, fica a cargo dos educadores infantis (BRASIL, 1988a). 

Assim, na realidade do CMEI, cabe aos educadores lidar com os aspectos inerentes à criança 

enferma e o contato com o serviço de saúde em busca de orientações e atendimento. 

Ao analisar esses fatores e devido a elevada demanda das mães para a administração 

de medicamentos às crianças doentes na escola, além da ausência um profissional de saúde no 

CMEI para realizar esta atividade, o conselho da instituição de educação deliberou que essa 

prática não seria realizada dentro do CMEI. Desta forma, nenhum tipo de medicamento é 

administrado pelas educadoras à criança no interior da pré-escola, mesmo com prescrição 

médica.    

Porém, a equipe gestora não considera pertinente o afastamento da criança para 

tratamento de saúde e recomenda aos pais a mudança de horário das medicações para um 

horário que não seja o de aula. Para elas, essa atitude possibilita que a criança frequente o 

CMEI normalmente em período integral. Todavia, nos casos de antibióticos, a criança fica 

afastada durante todo o período de tratamento e os pais ficam responsáveis de pegar as tarefas 

para que os filhos desenvolvam em casa e não fiquem atrasados em relação à turma. 

Mesmo tendo sido deliberado por um conselho em que há representação de pais, os 

depoimentos das participantes expõem a preocupação das mesmas em se ausentarem do 

trabalho para administrar a medicação na criança. Para elas, este fator gera angustia devido o 

medo de perder o emprego e a necessidade de dar maior atenção ao filho.   

Diante do exposto, torna-se pertinente refletir sobre uma questão: as educadoras 

sentem-se carentes de informação e conhecimento sobre como lidar com os problemas de 

saúde na infância ou este é um motivo encontrado pelas educadoras para permanecer com 

uma quantidade de criança menor em sala? Entendemos que as educadoras são capazes de 

administrar medicamentos, porém as leis e resoluções não consideram como sua função. 

Além disso, esta ação teria que ser sistematizada, de modo a não prejudicar o tratamento nem 

o cuidado com as demais crianças. 

Diante dessas concepções, evidenciou-se, em suma, que o contato das mães com as 

educadoras do CMEI são escassos, o que interfere na qualidade das informações cedidas 

sobre a criança e a forma como ocorre esse diálogo. Além disso, dificuldade de entendimento 

e clareza, por parte das mães, da sua função e relação com o CMEI e da importância de 
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entender o estreitamento das relações com as educadoras como a garantia de direito da 

criança. 

Somado a esses fatores, observou-se que as mães elencam as atividades que são 

desenvolvidas para o cuidado da criança tanto no domicílio como na instituição de educação 

infantil e as consideram importante para o desenvolvimento da criança. Porém, pouco 

associam às ações de prevenção e promoção da saúde. Isso pode sinalizar uma falha das 

orientações dadas pelos profissionais de saúde da USF, os quais, em suas consultas, pouco 

tem utilizado a tecnologia relacional de protagonismo para que os pais passem a lidar com a 

prevenção de doenças e promoção da saúde. Além disso, as mães não possuem ciência das 

finalidades das ações desenvolvidas no CMEI e de como elas são efetuadas. 

Além dessas considerações, pode-se afirmar que o ambiente da coleta de dados pode 

ter influenciado nas respostas das mães, pois elas podem ter se sentidas intimidadas devido 

necessitar daquele serviço ou ainda querer agradar com suas respostas os integrantes do 

CMEI.  

  Diante das considerações expostas nesta etapa de diagnóstico situacional, 

compreende-se a necessidade do desenvolvimento de ações voltadas à educação em saúde, no 

intuito de concatenar saberes e, a partir da compreensão do outro, formar pessoas conscientes 

e ativas na sociedade. Assim, haverá o cuidado com a própria vida, a do outro e a de todos, 

em suas complicações constantes e variáveis no tempo e no espaço. É aprender a ser solidário, 

cooperativo, responsável e ter consciência crítica e transformadora da realidade vivenciada. 

Dessa forma, o olhar para trás não pode ser uma forma nostálgica de querer voltar, mas um 

modo de melhor conhecer o que está sendo, para melhor construir o futuro (FREIRE, 2011). 

  

5.2.2 Definição e planejamento da ação coletiva. 

 

Diante da inquietação das mães e educadoras referente às ações de cuidado prestadas a 

criança inserida no CMEI, iniciou-se um momento de discussão, almejando apreender a razão 

de ser do cuidado e assim gerar conhecimento (FREIRE, 2000). O primeiro passo para este 

momento foi a análise dos discursos obtidos através dos grupos focais para elencar os nós 

críticos a serem discutidos com os participantes.  

Segundo as falas dos mesmos, existem os seguintes conflitos entre família e CMEI: 

dificuldade de negociação, em detrimento de uma atitude normativa de crenças, valores, 

conhecimentos e hábitos distintos que atingem o cuidado da criança e refletem na construção 

da identidade infantil; culpabilização advindo das educadoras quanto a incumbência dos pais 
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e famílias nesse cuidado; carência de conhecimentos sobre o processo saúde-doença e as 

práticas de cuidado com a saúde da criança.   

Em seguida, realizou-se a avaliação do estado de saúde das crianças matriculadas no 

CMEI através do exame físico e observação do cartão de vacina. Esta etapa foi relevante para 

averiguar a realidade existente na instituição, frente à saúde da criança e contou com a 

participação da enfermeira da UBSF de Cidade Nova e duas enfermeirandas, as quais já 

desenvolviam trabalhos na instituição.  

O exame físico demonstrou que há problemas relacionados à falta de higiene, cárie 

dentária, assim como algumas doenças infectocontagiosas, principalmente pediculose e 

gripe/resfriado. Observou-se que o nível I apresentou número elevado de atraso no calendário 

vacinal (reforço da tríplice viral), os níveis II e III apresentaram maior quantidade de 

problemas relacionados à higiene e nos níveis III e IV houve o predomínio de crianças 

apresentando dentes com cáries em estágio avançado de comprometimento.  

Após esse processo, realizou-se uma reunião, a fim de dialogar sobre as prováveis 

ações e temáticas a serem abordadas. O encontro ocorreu na escola em frente ao CMEI e 

contou com a presença de 10 mães e oito educadoras. Iniciou-se com a explanação pela 

mestranda da importância do trabalho conjunto entre educadoras e mães, seguido da 

apresentação dos achados em relação ao exame físico das crianças e do diagnóstico 

situacional.  

Este momento gerou inquietação das participantes, os quais se mostraram surpresas 

com as conclusões emergidas das próprias concepções e da realidade de saúde e higiene das 

crianças.  

Nas discussões em torno dessa problemática, foi decidido, conjuntamente, que era 

necessário modificar a realidade, a partir de ações de educação em saúde, articulando os 

diversos saberes e intervenções. Sobre isso, Campos (2003) afirma que as discussões na área 

da saúde coletiva deve ser embasada em um tema ou situação-problema de interesse coletivo. 

Corroborando a sistemática da pesquisa-ação, que considera os participantes como sujeitos de 

mudança, envolvendo-os em todas as etapas empreendidas da pesquisa e da ação 

(THIOLLENT, 2009).    

 Assim, como afirma Freire (2010), os rumos são possíveis projetos e, desse modo, a 

conscientização não é apenas conhecimento, mas opção, decisão e compromisso. Com a 

finalização dos achados, as educadoras e mães foram questionadas sobre o que elas 

acreditavam que seria necessário para que os conflitos existentes naquele cenário fossem 

amenizados. As falas a seguir expressam as supostas ações a seres desenvolvidas: 
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Acho que a gente precisa aprender mais sobre as doenças e como prevenir o 

contágio para outras crianças. Mas isso não tem que ser só para os professores não, 

tem que ser para os pais também (EDU 3). 

 

Sobre como evitar para que os meninos não adoeçam, peguem gripe, catapora, 

piolho, essas coisas. (MÃE 5) 

 

É o seguinte, a questão de trabalhar com os pais tem que ser muito sobre a 

conscientização também. (EDU 8) 

 

O esclarecimento sobre essas doenças, o tratamento, o remédio caseiro. Porque 

muitas vezes a gente tem as plantas em casa e não sabe como fazer... (MÃE 12) 

 

Sobre primeiros socorros, né? Porque criança gosta de colocar as coisas dentro do 

nariz, ouvido, se engasga, cai... (MÃE 7) 

 

Poderia fazer um treinamento com primeiros socorros mesmo. Seria muito bom! 

(EDU 2) 

 

As práticas de educação em saúde foram percebidas pelas participantes como 

detentora de um potencial transformador para a qualidade de cuidado da criança no CMEI e 

na família. Os atores deste estudo destacaram a importância dessa prática para a promoção da 

saúde da criança. 

Em seguida, elencaram-se todas as propostas de ações a serem realizadas, as quais 

foram dispostas em dois quadros: um com as sugestões das educadoras e outro com as das 

mães. Discutiu-se que naquele momento era necessário que as participantes entrassem em 

acordo de modo a ter atividades acatadas por todo o público. Além disso, os temas poderiam 

ser modificados e que sugestões adicionais seriam aceitas para definição dos facilitadores das 

ações. Diante do discutido, ficaram definidas as seguintes ações: higiene e saúde da criança, 

uso de plantas medicinais nas doenças prevalentes na infância e primeiros socorros no cenário 

infantil. 

 Além das atividades citadas, ficou acordado a construção de uma cartilha que 

contemplasse todos os temas abordados nas ações. Os educadores verbalizaram a importância 

de ter as atividades descritas, alegando a relevância de informar aos pais sobre a temática, 

assim como, ter em mãos um respaldo técnico para possível atualização no futuro: 

 

Seria uma forma da gente instrumentalizar os pais que não vão estar presentes, 

porque a gente tem mais contato, consegue reunir. (EDU 11) 

 

Porque as coisas vão começando aos poucos. À medida que forem tendo reuniões 

com esse tipo de assunto, as coisas vão se desenvolvendo. Precisamos de alguma 

coisa em mãos, pois não teremos vocês por aqui sempre. (EDU 2)  
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No decorrer do desenvolvimento das atividades, e após diversas reuniões com a 

coordenação, observou-se a necessidade da construção de protocolos referentes à abordagem 

primária nos principais sinais e sintomas da doença, assim como na prevenção de contágio 

para os componentes escolares. Isso ocorreu devido às educadoras e mães verbalizarem a 

dificuldade de sistematizar as ações prestadas quando os sinais aparecessem ou enquanto as 

mães não chegam à instituição, além da necessidade de possuir no CMEI documentos 

construídos e aprovados por todos os participantes da comunidade escolar, desde os vigias até 

a direção.  

 Em relação ao local onde aconteceriam as reuniões, todos comungaram a ideia de 

continuar na escola vizinha, alocando as crianças no próprio CMEI, devido às mesmas 

reconhecerem o território de convivência. As crianças ficavam com a equipe de apoio 

pedagógico e seriam realizadas atividades com fantoches, pintura, teatro e brincadeira do faz-

de-conta com fantasias, sempre utilizando temáticas de promoção da saúde. 

 Porém, após reunião com a direção do CMEI, as coordenadoras decidiram realizar as 

ações conjuntas entre educadoras e mães no próprio espaço da instituição. Isso ocorreu devido 

às diretoras não poderem participar das atividades na escola vizinha, pois se sentiam na 

obrigação de observar as crianças no momento das atividades. 

 É válido destacar a dificuldade das autoras deste estudo em realizar as ações nas datas 

previstas, pois houve greve municipal no âmbito da educação, assim como períodos chuvosos, 

os quais prejudicavam a ida das mães para o local de realização das atividades. Outra 

dificuldade foi reunir as mães nos sábados letivos, o que tentou ser superado com reuniões 

durante a semana, sendo estas divididas por agrupamento dos níveis I e II, em um momento, e 

níveis III e IV, em outro. 

 As autoras, no decorrer das ações, puderam perceber a criação de vínculo com os 

componentes do CMEI, desde os vigias, até os pais. Isso foi fundamental para a abertura de 

espaços, diálogo sem gerar pudores e conhecimento das rotinas e pensamentos que 

permeavam a instituição.   

 Concorda-se com Freire (2000) quando afirma que o processo de transformação da 

prática inicia-se a partir da apresentação da realidade atual e anúncio da realidade diferente a 

emergir da mudança dessa situação. 

 

5.2.3 Implementação das ações planejadas: motivando a mudança nos cuidados       

prestados à criança. 
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5.2.3.1 Ação 1 – Cuidar e prevenir: boas práticas de higiene e cuidado à saúde. 

 

A primeira ação contou com a participação de 16 mães e oito educadoras. Realizou-se 

a dinâmica do Jogo da memória e, para tanto, dividiu-se os grupos de participantes em dois 

subgrupos. Além disso, foi feita a avaliação antes a após a atividade, através do uso de um 

instrumento contendo as mesmas figuras do jogo. 

 As mães e educadoras comentavam se achavam que a ação evidenciada na figura 

deixava a criança susceptível ou não à aquisição de doenças e refletiam a respeito das 

imagens, fazendo colocações de acordo com seu conhecimento prévio. As explanações 

giravam em torno dos conceitos expostos pelos participantes, de modo a discutir sua 

viabilidade ou reforçando-os e, quando necessário, acrescentando novas informações que 

fossem aplicáveis ao cotidiano.  

No entanto, em vários momentos houve predominância das falas da facilitadora, o que 

significa dificuldades em lidar com os princípios Freireanos. Neste fato está implícito a idéia 

de que o profissional detém o conhecimento certo e precisa ser transmitido à pessoas, 

inserindo-as em uma posição passiva de mero recebedor das informações.  

Sobre isso, Freire (1979) destaca que o facilitador da ação será capaz de realmente 

fazer educação quando se converter a uma atitude dialógica junto aos seus educandos. Corre- 

se o risco de, dominados pelo método da transferência de conhecimentos no qual se foi 

educado, não incentivar e até não saber atuar a partir do diálogo.  

Então, a facilitadora buscou se policiar quanto à escuta e incentivo ao diálogo. Dessa 

forma, corroboramos com o discurso de Freire (2005), pois é por meio do diálogo que se dá a 

verdadeira comunicação e um processo educativo eficaz, sendo a comunicação necessária 

para a produção de conhecimento, numa relação social igualitária. 

Assim, no decorrer da ação, buscou-se dialogar sobre importância da promoção e 

prevenção, como os agentes infecciosos penetram no corpo, higiene e cuidado na 

manipulação dos alimentos e limpeza dos ambientes. Discutiu-se sobre a diferença de limpeza 

e desinfecção, mostrando formas corretas de diluição dos agentes químicos e diversas ações 

de promoção à saúde. 

Com relação às imagens, as participantes mostraram-se convictas ao explicar o motivo 

pelo qual decidiram que uma figura promovia a saúde ou pelo qual a atitude relacionava-se 

com o adoecimento das crianças, conforme as falas a seguir:  

Essa figura mostra uma criança lavando as mãos. Isso previne que ela pegue doença, 

porque criança passa a mão em todo canto ai tem que ensinar a lavar. (EDU 10) 
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A gente tem que cortar as unhas, né? Porque junta sujeira e tem bactérias. É ai que 

passa a doença. (MÃE 6) 

 

Quando a gente espirra sai as gotinhas que tem germes e passa doença. Né só gripe 

não, tem muitas outras. (MÃE 12) 

 Nesse sentido, nota-se que elas possuem um conhecimento que deve ser considerado, 

ao se tratar do cuidado da criança. As mães são elementos chave para a construção de hábitos 

de vida e saúde, o que interfere de forma direta no desenvolvimento infantil. Assim, promover 

saúde, para a família, inclui as atividades de cuidado como prover interações, higiene e 

conforto. 

No decorrer da discussão, as participantes explanavam a forma que realizavam as 

ações de prevenção e promoção à saúde no cotidiano do domicílio. Isso gerou discussões 

sobre a melhor prática a ser realizada: 

Não varrer, principalmente quando a criança estiver gripada, pois a poeira sobe e 

depois fica no mesmo lugar. (MÃE 5) 

 

Eu varro, ai depois limpo os móveis e depois passo pano com querosene ou água 

sanitária. (MÃE 10) 

 

Eu coloco [as frutas e verduras] em uma bacia com vinagre e depois lavo. (MÃE 7) 

 

Eu não confio no vinagre não. Misturo com água sanitária [a água], deixo lá por um 

tempo e depois lavo. (MÃE 16) 

 

Gabani, Maebara e Ferrari (2010) retratam que as práticas desenvolvidas geralmente 

são embasadas no senso comum, sem respaldo teórico. Porém, é válido destacar que o 

reconhecimento pelas mães de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças realizadas 

na rotina diária de casa foi unânime. Elas descrevem ações e atitudes que são realizadas no 

cotidiano e as reconhecem como costumes de promoção da saúde: 

 

E a questão também de manter pés calçados. Então, temos que ter o cuidado com o 

ambiente também. Ambiente limpo, bem cuidado. (MÃE 2) 

 

Limpar a casa é importante para tirar a sujeira, os bichos e evitar que a criança 

adoeça e a gente também, né? (MÃE 10) 

 

Nós temos que ter cuidado em tudo que a criança vai fazer, porque como ela disse, 

ela vive em um mundo de faz de conta, ai pensa que tudo é como mostra no 

desenho. Tem que ter cuidado quando ela for lavar as mãos para não comer o 

sabonete, quando for tomar banho para não escorregar e cair e até com o copo, 

porque criança só quer ser adulto e tomar as coisas no copo de vidro. (MÃE 14) 

 

O conhecimento do senso comum pode ser aliado às ações de educação em saúde, com 

o intuito de concatenar as ações cotidianas realizadas pelo saber cultural, com o conhecimento 

científico. Essas ações potencializam os sujeitos como agentes ativos do processo saúde-
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doença, visto a influência dos aspectos sociais sobre a saúde (REZENDE, 2004; GERMANO, 

2010).  

No que concerne às atividades desenvolvidas pelas mães na residência, observa-se que 

estas são realizadas de forma empírica, mas muitos relatam que aprenderam em consultas com 

os profissionais de saúde e através da mídia. Percebe-se nas falas que todos sabem e 

compreendem a importância dessas ações – lavagem de mãos, vacinas, cuidados com objetos 

pessoais, limpeza dos alimentos:  

Lá em casa é assim, cada um tem até seu sabonete! Os copos de todo mundo tem 

nome. Porque tem uns que tem herpes e a enfermeira disse que passa para os outros 

(MÃE 4) 

 

A vacina é muito importante porque evita que a criança pegue determinada doença. 

Eu não deixo de vacinar minhas filhas, mas tem mãe que não entende isso. A 

Enfermeira me disse que tem que dar no tempo certo para que a ação dos bichinhos 

lá seja boa. Se atrasar é uma complicação grande (MÃE 8) 

 

Mas tem gente que vê a lixeira na rua e faz questão de jogar no chão. Ai fica 

enchendo o bueiro e fica reclamando que não tem limpeza na cidade. É o que mais a 

gente vê, saco de pipoca, garrafa de água, ai o pessoal usa, tem uma lixeira bem 

pertinho e faz questão de jogar tudo no chão (MÃE 15). 

 

As falas denotam a importância da educação em saúde realizada pelo profissional que 

atende a criança nas consultas individuais ou em grupos, nas unidades de saúde. Isso 

simboliza que as mães absorvem os diálogos existentes, principalmente quando este considera 

o contexto em que vive. 

Percebe-se que é imprescindível a atenção dos profissionais de saúde a fim de 

identificar as necessidades da população e as oportunidades para desenvolver ações pautadas 

na vigilância da saúde da criança, através de atividades de educação em saúde em conjunto 

com a família (ROECKER, 2011; REICHERT et al, 2012). Nesse cenário, o profissional pode 

reconhecer o contexto social, econômico e cultural em que vive cada pessoa e respeitá-lo 

modo que vive cada indivíduo, de forma a aceitar os valores e crenças deles (PACHECO; 

DUPRET, 2004; ZOBOLI, 2009) 

Outro aspecto importante velado nos relatos reside na interferência da mídia nas 

atitudes e decisões maternas no cuidado da criança.  

O médico disse que o cachorro pode passar sarna. Ai não pode ter cachorro dentro 

de casa, nem gato [...] bicho nenhum, né? A gente vê na televisão como isso é 

importante (MÃE 11) 

 

Mas eu já vi na televisão que não pode usar toalha porque o germe fica nela o tempo 

todo ai passa a doença. A mesma coisa é lavar a mão, tem que lavar direito porque 

se não o germe fica. Tudo isso mostra nos programas na televisão (MÃE 3) 
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As mãos passam muitas doenças. Você vê na televisão que sempre passa para a 

pessoa lavar as mãos. Isso é muito importante (MÃE 1). 

 

Não se pode negar que os meios de comunicação orientam os costumes e hábitos 

humanos, de forma a agregar valores e motivar a mudança de atitudes, sobretudo os de saúde. 

Porém, torna-se relevante observar como a mensagem é interpretada pelas pessoas, se a 

informação passada é fidedigna e até onde é benéfico a adoção daquela prática de saúde 

publicada pela mídia. Nesse sentido, a equipe de saúde pode aproveitar os momentos de 

educação em saúde com a família e/ou mães, assim como nas instituições de educação 

infantil, a fim de informar e dialogar sobre a veracidade de algumas informações difundidas 

nos meios de comunicação.  

Dentro do panorama de promoção a saúde da criança, percebe-se que as mães 

entendem e valorizam seu papel de sujeito ativo na construção de hábitos saudáveis e de 

higiene no cotidiano da criança em casa e na escola.  

Eu ensino isso pro meu filho, mas criança é muito difícil de ensinar as coisas. (MÃE 

3) 

 

Minha filha me imita em tudo. Se eu calço a sandália, ela calça também. Se eu varro 

a casa, ela quer varrer também. (MÃE 5) 

 

Meus filhos já sabem que, antes de dormir, tem que tomar banho e escovar os 

dentes. Eu mesma faço isso para eles verem, porque o exemplo também vem dos 

pais. (MÃE 14) 

 

Neste momento, a facilitadora dialogou com as mães e educadoras sobre a importância 

da saúde e higiene dos mesmos. Dentre os assuntos destacam-se: atualização do cartão de 

vacina, lavagem das mãos, cobertura ferimentos quando tiver cortes, unhas, higiene pessoal. 

Além disso, reiteramos que a criança imita a ação dos pais e a partir disso desenvolve-a na 

sociedade, apreendendo-a para sua vida.  

Pode-se inferir que de modo subjetivo a criança reproduz no ambiente escolar as 

rotinas, ações e hábitos que são praticados dentro do espaço familiar e que o contrário 

também ocorre. Assim, cabe aos pais a co-responsabilização na manutenção da saúde de sua 

criança de modo que esta entenda e internalize a importância de rotinas de saúde que são 

praticados em seu ambiente familiar, estendendo esse comportamento a escola/creche. 

Estas observações foram encaradas de maneira positiva pelos facilitadores da 

atividade, pois com isso podemos constatar que, muitas vezes, as mães preocupam-se com 

outros fatores relacionados ao bem-estar da criança. Assim, verifica-se que as mães possuem 

uma visão geral quanto ao cuidado dos filhos, reforçando a idéia de que se precisa estar 

atentos à opinião destes em atividades de saúde que visem o bem-estar das crianças. 
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Nesse contexto, observou-se que as mães compreendem o CMEI como um ambiente 

promotor de saúde da criança, evidenciado pelas falas abaixo: 

Meu filho tem mania de lavar a mão, mas eu acho isso bom, sabe? Ele aprendeu aqui 

na escola. (MÃE 3) 

 

Tem muita coisa que a escola ensina mesmo. E eles aprendem mesmo as questões de 

saúde, de como deve fazer para não pegar doença e se proteger! (MÃE 4) 

 

A dinâmica do discurso sobre aspectos de saúde dentro do espaço escolar visa uma 

mudança no enfoque do processo saúde-doença. Tal fator prioriza as ações de proteção e 

promoção à saúde da criança de forma integral e contínua, além de fomentar o protagonismo 

dos pais e responsáveis na manutenção da saúde da criança. 

Nota-se que as educadoras pouco se pronunciavam a respeito das ações de prevenção. 

Porém, quando as imagens que surgiam para discussão eram relativas ao risco de transmissão, 

as educadoras explanavam suas concepções, sempre pautadas no receio de adquirir a doença 

ou lidar com a criança enferma. 

 

A gente não tem como fazer esse controle, porque as crianças de 2 a 3 anos são 

muito pequenas, estão o tempo todo se tocando, compartilhando brinquedos, 

trocando lápis [...] coloca o objeto na boca, ai troca com o colega que coloca na boca 

também [...] é impossível cuidar assim. (EDU 1) 

 

Aqui é um ambiente coletivo, certo? Vamos supor que a gente tenha duas crianças 

na sala gripadas. E as outras? E a professora? (EDU 2) 

 

Tem uma criança aqui no CMEI que tem herpes. Ai eu coloquei essa criança no colo 

e quando foi na semana seguinte apareceu umas bolhinhas no meu lábio e eu não 

sabia o que era. Ai eu fiquei encucada. Acho que essas questões tem que ser 

discutidas aqui, agora, porque eu acho que nessas situações a mãe não deve expor 

seus filhos. (EDU 7) 

 

 Observa-se que as educadoras possuem uma preocupação latente com as ações de 

prevenção de doenças, porém demonstram insegurança para realizar tais ações. Isso remete a 

ideia de que elas possuem conhecimento limitado quanto às ações a serem desenvolvidas, pois 

não são preparadas para isso e não é da competência delas.  

Santos et al (2009) consideram que os professores atribuem aos pais a 

responsabilidade pelos problemas de saúde ou outros apresentados pela criança. Porém, não 

consideram que a transmissão de doenças nas creches também sofre influência da conduta 

diante da criança doente e da intensificação das rotinas de limpeza, principalmente dos 

brinquedos.  

 Diante disso, a facilitadora iniciou um discurso que reiterava a função das educadoras 

e das mães na instituição de educação infantil, afirmando o CMEI como um ambiente que tem 
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a função de promover o desenvolvimento saudável da criança. Dentro das ações para auxiliar 

no desenvolvimento infantil, estavam as de promoção à saúde e prevenção de doenças. Foi 

reiterada a inserção da família nas atividades do CMEI, de modo a articular as ações 

realizadas em domicilio, com as da instituição.    

Segundo Santos (2011) é importante a realização de trabalhos que estimulem o 

reconhecimento dos papéis destas duas instituições na vida da criança. Isso porque, a principal 

dificuldade para atuar no âmbito da promoção à saúde no CMEI encontra-se na relação com a 

família.  

Após essa discussão, algumas mães e educadoras expuseram dúvidas sobre a 

transmissão de algumas doenças e formas de prevenção, de modo a realizarem essas ações 

conjuntamente. Desse modo, a discussão apontou muitos aspectos importantes que antes não 

se havia suscitado nos encontros. As participantes foram revendo conceitos e enxergando 

novas possibilidades de desenvolver ações de promoção à saúde no CMEI e em domicílio. 

Essas percepções fizeram com que elas compreendessem a necessidade de capacitação para 

entender o processo saúde-doença e discutir, em conjunto, formas de superação, como é 

apontado nas falas a seguir: 

Eu só ficava um pouco insegura porque as vezes chegava criança aqui e eu não sabia 

o que era e ficava com medo de pegar. Hoje eu vejo que não é tão complicado assim. 

Além disso, percebo que é importante isso, conversas com as mães em grupo, 

sabendo qual a função de cada uma. E esse tipo de capacitação é bom porque faz 

com que a gente fique instrumentalizados para levar para outras mães (EDU 2)  

 

Eu como mãe, acho muito legal essa iniciativa de juntar o professor com a gente. 

Assim, a gente conhece um pouco do que eles pensam e passam em sala. 

Aprendendo o que fazer para que a criança não adoeça, é importante tanto para a 

gente quanto para eles. Mas a gente também tem que aprofundar mais no que fazer 

se a criança adoecer, porque infelizmente isso acontece (MÃE 5) 

 

Essa necessidade de mudança tem sido uma preocupação crescente no cotidiano das 

instituições. O estudo de Santos et al (2009) que discute a inserção de projetos educativos nos 

CMEIs reitera que cada vez mais se configura a necessidade de mudança nas atividades 

cotidianas atuais, tanto dos pais como dos educadores, percebidas por meio da reflexão quanto 

à prática, da necessidade de mudanças e aquisição de novos conhecimentos. 

Posteriormente, as participantes exprimiram sua opinião acerca da ação, que foi 

considerado por elas como uma estratégia divertida e envolvente, que contribuiu para a 

reflexão dos atos realizados e aumentou a aprendizagem, conforme as falas a seguir: “A gente 

sai bem informado! Hoje mesmo aprendi muita coisa aqui que eu achava que sabia.” (MÃE 

6). “A gente está aprendendo a toda hora e hoje eu vi que as coisas vão mudando com o 



96 

 

tempo.” (MÃE 10). “Bom mesmo é aprender com concepções diferentes, ver pessoas que 

apresentam jeito diferente de cuidar e aprender com elas.” (EDU 4). 

Com relação ao instrumento de avaliação, cada participante avaliou oito figuras, em 

dois momentos distintos. No primeiro momento, antes da atividade educativa as participantes 

obtiveram 90% de acertos em relação às situações evidenciadas nas figuras. Após a referida 

atividade, verificou-se que 98% das mães e educadoras relacionaram corretamente as atitudes 

de risco e prevenção para aquisição de doenças.  

Assim, pode-se inferir, pelo elevado índice de acertos no primeiro momento, que as 

mães e educadoras possuíam uma noção prévia a respeito da temática abordada. O 

conhecimento das participantes manteve-se elevado após a aplicação do instrumento no final 

da ação.  

Com isso, pode-se concluir que esta estratégia educativa mostrou-se efetiva para o 

ensino/aprendizagem das pessoas comprovado pelo fato de que as atividades de educação em 

saúde são de grande importância para a produção de conhecimento. Visto que unem as 

experiências anteriores dos participantes ao conteúdo abordado, de modo a proporcionar a 

aquisição de novas informações e a solução de dúvidas (FREIRE, 2010). 

Nas falas das participantes tornaram-se evidentes que, para as mães, a prática de 

educação em saúde desenvolvida com linguagem adequada à realidade de seus atores torna-se 

mais importante que o próprio atendimento individualizado aos problemas de saúde. Esse 

fator representa um progresso em relação às concepções que permeiam o modelo de atenção 

de produção a saúde. Já as educadoras mostraram-se presas a uma cultura assistencialista, 

visto que se preocupam mais com a criança doente do que com as ações de promoção à saúde 

e prevenção de doenças.  

 

5.2.3.2 Ação 2 – Medidas caseiras no cuidado à saúde da criança. 

  

Este encontro ocorreu em um sábado letivo e contou com a presença de oito mães e 

oito educadoras. A mestranda iniciou agradecendo a presença de todos que estavam no recinto 

e reafirmou a importância da participação de todos na discussão. Após este momento, 

apresentou-se a facilitadora da ação, a qual é enfermeira, especializada na área de saúde da 

criança e adota o uso de plantas medicinais na prevenção e tratamento de doenças. 

A facilitadora iniciou sua exposição afirmando que o que seria realizado era uma 

conversa informal, na qual haveria a troca de experiências. Além disso, reiterou que adoecer 
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na sociedade é algo normal, pois mesmo desenvolvendo ações de prevenção, não é possível 

evitar o adoecimento em algumas situações.  

Após um momento de discussão, e para estimular o envolvimento de todas as 

participantes, iniciou-se a dinâmica denominada “Barraca do conto”. A princípio, as 

participantes ficaram envergonhadas, mas à medida que ouviam os exemplos uma das outras, 

sentiam-se instigadas a relatar suas experiências e, assim, participar da dinâmica. Com isso, 

houve a participação de todos os envolvidos, inclusive da enfermeira da ESF. 

A partir dos discursos relatados na “Barraca do conto” observou-se que as 

participantes referiram ter adquirido o conhecimento sobre medidas caseiras em maior 

frequência com a família, predominantemente com avós, mães e/ou tias. De acordo com 

Ceolin et al (2011), a prevalência do sexo feminino demonstra a relevância das mulheres na 

difusão do conhecimento entre gerações e a responsabilidade pelo cuidado em saúde da sua 

família.  

Percebe-se que o conhecimento sobre medidas caseiras, as propriedades dos 

elementos, forma de preparo e uso, é genuinamente popular e de tradição familiar, mas 

também socializado entre a vizinhança. Nesse sentido, duas participantes citaram conversas 

entre vizinhos como divulgadora de métodos naturais e três participantes relataram os 

profissionais de saúde – médico e enfermeira, como orientadores para adoção dessas medidas, 

como exposto nas falas abaixo: 

Aprendi, quando conversei com uma colega minha, que o repolho era bom para 

retirar o tumor. (EDU 6) 

 

Minha vizinha disse que eu poderia dar para minha filha chá de corama para curar a 

infecção urinária dela. (EDU 4) 

 

Foi a senhora, lembra [apontou para a facilitadora]? Que me ensinou a passar a casca 

de chuchu na minha menina, quando ela teve molusco? Foi muito bom, ela sofria 

muito com a médica espremendo, ai a senhora viu um dia e passou o chuchu. Deu 

certo, expulsou tudinho e minha filha nem sofreu mais. (MÃE 3) 

    

A senhora [apontou para a facilitadora] ensinou também semente de jerimum para 

meus meninos. É bom para tratar verme e também para diarréia, só que sem a casca. 

(MÃE 8) 

 

Minha filha desde que nasceu vivia internada com problema de cálcio nos ossos. Ai 

conheci um médico lá no Varela Santiago que me ensinou a usar a casca do ovo. É 

um trabalho de paciência mesmo para preparar, mas valeu muito à pena. Minha filha 

ficou curada. (MÃE 5)     

  

 A utilização de medidas caseiras no cuidado à saúde é uma prática que está sendo 

estimulada pelo Ministério da Saúde através da Política Nacional de Prática Integrativas e 

Complementares no SUS (BRASIL, 2006). À nível estadual, criou-se a portaria 274/2011, a 
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qual aprova a política estadual de práticas integrativas e complementares e tem como 

princípio básico a abordagem à atenção integral à saúde dos usuários do SUS. Dessa forma, os 

profissionais de saúde podem qualificar-se e promover a troca de informações entre usuários e 

equipe, de modo a possibilitar a elaboração de novas atitudes. 

No entanto, nota-se que a difusão do conhecimento tem predomínio no saber popular, 

de modo que os profissionais de saúde são pouco citados. Esta concepção também foi 

verificada no estudo de Ceolin et al (2011), as quais afirmam que, provavelmente, os 

profissionais de saúde sentem-se despreparados e/ou são descrentes quanto a prática popular 

de cuidado à saúde.  

No tocante à opção pelo uso das medidas caseiras, observou-se que as participantes 

utilizam as plantas medicinais como prática de cuidado para o tratamento de doenças, de 

modo a evitar o uso de medicamentos farmacológicos no início da doença. Quinze 

participantes relataram uso de plantas medicinais para o alívio ou cura dos sintomas iniciais e 

afirmaram realizar inicialmente o tratamento com a planta, para depois procurar auxílio de um 

serviço de saúde.  

Porém uma mãe afirmou que, no caso de febre, prefere administrar medicamentos, 

pois tem medo de agravar. A facilitadora concordou com a participante, mas alertou 

informando que, dependendo do grau da febre e do estado geral da criança, não é necessário 

iniciar com a medicação. Outro fato citado por uma educadora foi a administração de 

lambedor de abacaxi com mel à uma criança de 7 meses, o que gerou alergia. A professora 

convidada falou do potencial alergênico do abacaxi e da contra-indicação do uso de mel a 

crianças menores de 1 ano. 

Quando indicado um fármaco industrializado, estes são administrados 

concomitantemente com as plantas medicinais, como explícito nas falas a seguir: “Quando o 

médico diz que meu filho está com verme, eu dou o remédio que ele manda, mas também dou 

a semente de jerimum.” (EDU 2); “O eucalipto é bom para quem tá com febre, mas se tiver 

muito alta eu dou o remédio e também o chá para minhas filhas.” (MÃE 1) 

No que se refere aos tipos e indicações, foram citadas 24 tipos de medidas caseiras, 

como primeiros cuidados utilizados pelas mães, como exposto no quadro abaixo: 

 
Quadro 5 – Tipos e indicações populares e científicas das medidas caseiras citadas pelas mães e educadoras. 

Natal, 2013. 

Nome popular Parte utilizada Indicações populares Indicação científica 

Melão São Caetano Folha Escabiose Escabiose, furúnculos e 

tumores*. 

Chuchu Substância da 

Casca 

Molusco contagioso Diurético, anti-hipertensivo**. 
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Alho Dente Inflamação; verminose Antibiótico, antiviral, anti-

espasmódico*. 

Jerimum Polpa/ semente Câimbra; verminose Anti-diarréica; anti-

espasmódico, combate 

verminoses *. 

Maçã  Fruto Náusea; vômito Protetor gástrico, anti-

espasmódico **. 

Banana Fruto Câimbra Antiinflamatória, 

vasoconstritora*.  

Gengibre  Casca Inflamação na garganta Anti-inflamatório, antiséptico, 

bacteriostático*. 

Cebola Verdura  Resfriado  Antiinflamatória, 

expectorante*. 

Cenoura Verdura Resfriado Vitamina A (restauradora das 

mucosas, principalmente 

respiratória) ** 

Abacaxi  Fruto Resfriado  Bromexina (facilita a remoção 

das secreções pulmonares) ** 

Erva cidreira Folha Insônia Sonífera**. 

Laranja  Folha Insônia  Sedativa, sonífera**. 

Goiaba Broto Diarréia  Anti-diarréico, anti-

disintérico, antiinflamatório 

**. 

Pitanga Folha Diarréia Antiinflamatória, 

antiestomáquico** 

Camomila  Folha Calmante Sedativa, sonífera *. 

Erva doce  Semente  Calmante  Estomáquico, anti-diarréico**. 

Capim santo Folha  Calmante  Calmante **. 

Limão Fruto Resfriado Vitamina C (eficaz em 

doenças infecciosas)** 

Mastruz Folha Verminose e cicatrizante Vermífugo, antimicrobiana **. 

Ovo Casca Fonte de cálcio Cálcio ** 

Repolho  Folha Tumores Glutamina e polifenois 

(antiinflamatório) ** 

Babosa Folha Pano branco Dermatites *.  

Eucalipto Folha Febre; infecção respiratória Espectorante, antiinflamatório, 

descongestionante**. 

Acerola  Fruto Resfriado  Vit. C (eficaz em doenças 

infecciosas) ** 

Informações segundo: * (CARRICONDE, 2002); ** (BOTSARIS, 2006). 

  

Das 23 medidas citadas e utilizadas pelos participantes da ação, 20 delas apresentam 

indicação de tratamento popular semelhante aos encontrados na literatura científica. A 

compreensão do saber popular semelhante ao científico também foi comprovada no estudo de 

Badke et al (2011), onde das 17 plantas mencionadas, 15 convergiram com indicação 

científica.  

 No que tange ao modo de utilização das medidas caseiras, o mais citado foi na forma 

de chá (8), seguida das utilizações de modo in natura (7), xarope ou lambedor (5), cataplasma 

(2) e pó (1). Os relatos para chá incluem o uso da planta na forma de decocção – consiste no 

cozimento da erva de cinco a trinta minutos a depender da planta usada. De modo geral é 

utilizado para cozer raízes e ervas secas, quanto na forma de infusão, que consiste na fervura 
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prévia da água, a qual é adicionada posteriormente em uma vasilha contendo a erva, 

deixando-a repousar por aproximadamente 10 a 15 minutos. Geralmente são utilizadas folhas 

frescas (CARRICONDE, 2002). 

 Baseados em Freire (1979), permitiu-se que as participantes aprendessem uma com a 

outra. É válido ressaltar que a medida em que os discursos foram sendo realizados, as 

participantes que estavam ouvindo, afirmavam o uso de determinada planta e/ou sentiam-se 

interessadas em aprender sobre o uso de alguma planta desconhecida. Isso gerou satisfação de 

todas as participantes, as quais solicitaram que o encontro estendesse seu tempo. 

 Após a finalização da dinâmica, a facilitadora convidada iniciou um discurso 

parabenizando as participantes e reiterando a importância do saber popular para a saúde da 

criança. Seguiu dialogando sobre o momento certo de coleta das plantas, higienização das 

mesmas e modo de extrair os princípios ativos das principais plantas citadas. 

Além disso, explanou sobre o modo de conservação da planta seca e dos fitoterápicos, 

além da forma de preparo e toxicidade. Posteriormente, a mestranda e a convidada, com o 

auxílio da enfermeira da ESF, prepararam duas receitas para observação das participantes, 

assim como degustação. Este momento gerou euforia das participantes e aprovação das 

receitas preparadas.    

Ao final do encontro, foi expressa pela fala de uma mãe a importância do 

envolvimento dos pais no CMEI, de modo a contribuir com estratégias naturais para a 

prevenção de doenças. A enfermeira da ESF concordou com a fala da mãe e sugeriu que as 

mesmas combinassem de trazer materiais como semente de jerimum e acerola para que fosse 

administrado às crianças no momento das refeições e isso foi concordado por todos.  

Na avaliação da prática educativa, as participantes relataram de forma unânime que o 

assunto abordado retirou muitas dúvidas, aumentou seus conhecimentos e reforçaram que 

serão úteis no cuidado prestado à criança. Uma educadora e uma mãe expressaram a 

satisfação em participar desta atividade, como exposto nas falas a seguir: 

Hoje para mim foi ótimo porque eu aprendi muito, pois foi falado aqui coisas 

práticas do dia-a-dia da gente. Eu me senti lá no sítio da minha avó, relembrei minha 

infância [risos] e isso é bom! Bom porque me valoriza como pessoa da sociedade, 

que tem um saber. Essa dinâmica foi show! Acredito que todos aprenderam muito e 

passou a respeitar o conhecimento do outro também. Ficamos com gostinho de 

‘quero mais’ [risos] (EDU 6) 

 

Eu me senti muito importante aqui hoje, vi que sei muita coisa e que também preciso 

aprender muita coisa. Com certeza vou fazer tudinho que foi ensinado aqui e vou 

trocar muitas idéias com as meninas que falaram as receitas. Gostei também de ter 

provado as coisas e ver vocês cozinhando [risos]. Mas isso faz com que a gente 

prove e veja que não é tão ruim assim. (MÃE 2) 
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Observa-se que o desenvolvimento da “Barraca do conto” favoreceu a ressignificação 

das experiências vivenciadas pelos participantes e possibilitou a criação de um ambiente 

harmonioso. Corroborando o princípio freireano (1979; 2000) que destaca a descoberta do 

nosso papel social mediante um processo coletivo de comunhão de pensamentos, que 

possibilite aos sujeitos conhecimentos fundamentais na construção crítica de sua presença no 

mundo. 

Diante do exposto, concorda-se com Freire (2005) o qual afirma que a educação vai 

além do repasse de conhecimentos técnicos, no qual prevalece o saber científico. Passa a ser 

uma ação dinâmica de transformação da realidade dirigida ao cotidiano do viver em 

sociedade, em que o profissional assume uma postura de co-participante e de respeito à 

dignidade e autonomia de cada um. 

Dessa maneira, observa-se que a participação da enfermeira é importante para a 

integração entre o conhecimento popular e o científico. Isso se justifica devido o 

conhecimento informal poder contribuir com as ciências em saúde, assim como colaborar para 

que o indivíduo e sua família tenham autonomia em relação ao cuidado à saúde.  

 

5.2.3.3 Ação 3 – “Ai tia, ele se machucou!”: primeiros socorros no cenário infantil.  

 

 O encontro sobre primeiros socorros ocorreu nas dependências do próprio CMEI, 

especificamente no espaço do refeitório. Integraram a ação oito mães e oito educadoras, 

incluindo a coordenadora e diretora da instituição. A participação do público envolvido 

aconteceu de forma ativa e dialogada, sendo referido como assunto interessante para o 

cotidiano. Utilizou-se como metodologia, simulações, quando pertinentes, e seminários.   

Dessa forma, buscou-se construir um aprendizado a partir das experiências e 

condições de cada contexto. Durante o desenvolvimento da ação, os conhecimentos prévios, 

experiências vivenciadas e estratégias usadas no cotidiano foram discutidas de forma 

participativa. Assim, a realidade dos participantes, suas opiniões e dúvidas foram valorizadas 

de modo que as facilitadoras assumissem um papel de co-participante e, assim, contribuir para 

o compartilhamento do saber. 

Inicialmente, buscou-se apreender os conhecimentos e atitudes que as participantes 

teriam diante de algumas situações que necessitasse de primeiros socorros. A seguir, 

pontuamos algumas falas das participantes a partir da dinâmica: “O que vem na cabeça 

quando vê sangue, um machucado, é colocar gelo.” (MÃE 1). “Nesse caso ai, de hematoma, 
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além da compressa de gelo eu coloco um pouquinho de sal, que desmancha o roxo. Eu 

aprendi em um curso lá na UFRN.” (EDU 4). “A minha mãe me ensinou que quando o nariz 

tiver sangrando a gente deve queimar um algodão e mandar cheirar.” (MÃE 7). 

 

Assim, quando a criança cai e fica desacordada ou lá deitada não é para mexer. Tem 

que chamar o SAMU, porque se mexer pode afetar algumas coisa na cabeça, na 

coluna, sei lá [...] então não pode mexer, tem que deixar a criança lá, parada. Se tiver 

falando, ótimo, mas tem que ficar conversando e ela lá, quietinha. (EDU 6)    

  

Nesse daí [criança que bateu a cabeça] a primeira coisa que eu faço é dar um banho 

para saber onde foi que bateu, porque as vezes não da para ver. Depois, coloca gelo 

e não deixa a criança dormir de jeito nenhum. Tem que ficar olhando se ela fica 

molinha, com sono, se vomita ou se tem alguma piora. Por isso que não pode dormir 

de jeito nenhum. (MÃE 8) 

 

 As falas das educadoras demonstram que elas possuem um saber embasado não apenas 

no senso comum, mas adquirido em treinamentos e projetos de extensão da UFRN. Já as 

mães, em sua maioria, mostram um conhecimento empírico, apreendidos culturalmente, na 

vivência cotidiana como filha ou mãe.   

Além disso, crenças populares também foram referidas, como, por exemplo, uso de 

algodão queimado em sangramentos e de fumo em picada de inseto. Nestes casos, as 

facilitadoras tiveram o cuidado de não desqualificar as atitudes, pois tratam de questões 

culturais e até mesmo intergeracionais que devem ser respeitadas. Porém, foi reiterada a 

importância de realizar as ações corretas de modo complementar às culturais, alertando-as 

para o perigo da adoção de apenas formas tradicionais.  

 Outro aspecto apontado pelas participantes foi relativo à realização do contato com o 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Foi unânime a afirmação de que este 

serviço só deve ser acionado em situações de risco como sufocamento, engasgo, queda de 

altura, convulsões. “Nessa situação aí a gente tem que chamar a SAMU mesmo, porque o 

menino está todo quebrado. Isso aí sim, tem que chamar, não é em qualquer besteirinha não.” 

(MÃE 3). “Passa até na televisão, né? Quando alguém tá ligando e falando besteira outra tá 

precisando e a ambulância tá ocupada. As pessoas tem que pensar nisso também.” (MÃE 5).  

 Segundo Veronese et al (2010), a realização de ações sobre primeiros socorros para a 

população pode minimizar a demanda considerada não pertinente ao SAMU. Desse modo, a 

eficiência deste serviço seria melhor qualificada, de forma a otimizar os atendimentos de 

urgências pré-hospitalares. 

Após o término da primeira etapa, deu-se continuidade afirmando que todos os tipos 

de acidentes, principalmente os domésticos, são passíveis de prevenção. Para tanto, é 
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necessário que se tenha conhecimento de algumas leis específicas para determinados objetos, 

modificações no espaço físico do ambiente do CMEI e familiar, além de orientações para as 

pessoas que convivem com a criança. 

No decorrer da ação, as educadoras mostraram-se conhecedoras, mesmo sendo através 

de suas vivências como mãe ou no CMEI, do processo de desenvolvimento infantil e modos 

de prevenção de acidentes, como observado na fala: “Tem muito detergente em garrafa de 

refrigerante e é colorido, é bonito, cheiroso, e as crianças com certeza curiosas, pois é normal 

da fase delas, vão querer pegar, vão querer tomar, principalmente as menores.” (EDU 5). 

“Aqui nós temos cuidado com a massa de modelar. É uma preocupação grande, porque eles 

acham as cores bonitas e fazem bolinha, ai querem colocar na boca, no nariz, no ouvido.” 

(EDU 3) 

 Sobre esse aspecto, Vieira et al (2009) observaram que as professoras conhecem, 

ainda que empiricamente, as fases de crescimento e desenvolvimento da criança. Além disso, 

conseguem caracterizar as fases da vida que é mais "impulsiva" e quer descobrir o "novo", 

facilitando a ocorrência dos acidentes. 

As educadoras verbalizam a prevenção de acidentes na creche, visto que o único meio 

que é disponível no CMEI para a prevenção é o cuidado das educadoras para com as crianças. 

Relatam vigilância constante para que as crianças não venham a se machucar, fato 

comprovado através do diagnóstico situacional realizado neste estudo. 

A mestranda reiterou que, sem duvidas, a vigilância é essencial para a prevenção de 

acidentes com a criança, pois, levando em consideração as diversas fases de crescimento e 

desenvolvimento desta, é comum a curiosidade crescente em descobrir o mundo que as 

rodeia. 

As mães, por sua vez, desconhecem medidas simples e que minimizariam a ocorrência 

de acidentes. Isso ocorre porque falta conhecimento aprofundado sobre o progresso do 

desenvolvimento da criança e a capacidade criativa das mesmas. Vieira et al (2009) confirma 

esta afirmação e afirma que a orientação antecipada em relação às mudanças do crescimento e 

desenvolvimento infantil pode contribuir para reduzir os agravantes e alertar os pais sobre os 

riscos de acidentes mais comuns. 

Mesmo após a realização de algumas simulações, as participantes mostraram-se 

receosas, principalmente em relação ao medo de não conseguir realizar o procedimento, como 

exemplificado na fala de uma das educadoras: 
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Quando acontece em sala de aula [sangramento nasal], você está com um monte de 

criança. Então além de você ficar calma e tranquilizar a criança, você tem que 

tranquilizar os outros porque eles vão pra cima: ‘Ai tia, ele se machucou, é sangue, é 

sangue!’. Então quando eles falam a criança machucada se apavora mais ainda [...] é 

angustiante porque você não está só com aquela criança (EDU 2) 

 

A gente aprende essas coisas aqui e acha que vai fazer tudo. Mas na hora que é o 

filho da gente lá, será que a gente vai conseguir? Acho que a gente fica nervosa, não 

vou lembrar que é para fazer assim para desengasgar [...] (MÃE 5) 

  

Compreende-se que existe uma disparidade considerável entre uma simulação, da 

realidade vivida na hora que acontece o evento. As condições do ambiente, a disponibilidade 

de recursos e o clima emocional presente numa situação de urgência e risco de vida são 

fatores que não podem ser simulados de uma forma fidedigna (VERONESE et al, 2010). 

 Ao final da exposição, solicitou-se que uma mãe montasse uma maleta de primeiros 

socorros com materiais que ela julgasse importante. Para tanto, foi disposto materiais 

essenciais para conter nesse tipo de maleta, assim como objetos desnecessários. A mãe 

montou um kit com atadura, gaze, esparadrapo, algodão, luva, tesoura, termômetro e 

remédios. As outras mães questionaram, afirmando que colocaria sabão e retiraria os 

medicamentos. 

Antes das explicações realizadas, pediu-se que as educadoras trouxessem o kit de 

primeiros socorros do CMEI. Nesta, continha objetos que eram utilizados tanto pelas 

professoras quanto pelas crianças, como: paracetamol, óleo de amêndoas, xampu para piolho, 

água oxigenada, chá de boldo, cotonete, pasta d’água, polvidine-iodo, termômetro de 

mercúrio e digital, luvas, absorventes, esparadrapo, merthiolate, colherzinhas para fazer soro 

caseiro. 

Foram dados esclarecimentos sobre cada material escolhido para compor o kit, 

inclusive aqueles que não poderiam fazer parte. Montou-se uma caixa de primeiros socorros 

ideal, mas foi reiterado que pode ter modificações conforme as condições e realidade de cada 

espaço.    

No decorrer do encontro, surgiram diversas dúvidas, como a temperatura que seria 

ideal para levar a criança ao pronto-socorro, quando levar para consulta na UBSF ou na 

urgência, se poderia administrar medicação em casa. Além disso, alguns fatos eram 

desconhecidos, como não elevar o membro em caso de picada de animal peçonhento e o 

número telefônico do Centro de Informações Toxicológicas, que foi devidamente divulgado. 

 As participantes colocaram como sugestão a orientação das crianças para evitar 

acidentes, pois consideram que “[...] desde pequenos eles devem ir criando essa consciência 

[...]” (EDU 8). Vieira et al (2009) reforma essa ideia e afirma que é possível começar a 
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orientá-los no dia-a-dia e, aos poucos, formar potenciais multiplicadores de cuidado, porque 

essas crianças, uma vez orientadas, levam as informações à família, favorecendo o 

estabelecimento de atitudes preventivas. Outra sugestão está relacionada a organizar uma 

palestra sobre as fazes do desenvolvimento infantil e modos de lidar com isso.  

 Nota-se, por conseguinte, que os grupos possuíam muitos conhecimentos que devem 

ser considerados na abordagem das pessoas, pois apresentam práticas culturalmente 

adquiridas. Além disso, relataram medo de lidar com as ocorrências de acidentes, fator que 

tentou superar com simulações, a fim de estimular habilidades.  

Porém, percebem-se disparidades em relação ao conhecimento das educadoras e das 

mães, de modo que as primeiras reconhecem a importância das fases de desenvolvimento 

infantil e consideram a prevenção essencial, trabalhando de modo a evitar acidentes. Já as 

mães apresentam dificuldades em relacionar os riscos e os acidentes às etapas de 

desenvolvimento da criança.   

Na avaliação da prática educativa, as participantes referiram de forma unânime que 

esta ação foi importante para aumentar o conhecimento, retirar dúvidas e aprender as 

manobras de primeiros socorros. Afirmaram que se sentiam despreparadas e não queriam ser 

pegas de surpresa quando algum evento indesejado acontecesse e, por isso, solicitaram essa 

ação, para saber como proceder diante do inesperado. 

O interesse em saber as práticas realizadas pelo conhecimento empírico aliado à base 

científica da educação em saúde pode tornar um método facilitador das intervenções, de modo 

que trazem um resultado positivo no trabalho com as mães e educadoras. Isso ocorre devido 

às decisões tomadas e o tipo de abordagem estar próximo da realidade vivenciada pelas 

participantes, o que ocasiona a reflexão dos saberes e práticas desenvolvidas e a busca de 

aperfeiçoá-los (FREIRE, 2003). 

Nesse sentido, corroboramos com Veríssimo e Fonseca (2003) quando reiteram a ideia 

de que a atenção prestada à criança na creche requer a oferta de ações organizadas através de 

atividades pedagógicas essenciais à criança em comunhão com a família. Para tanto, é preciso 

ter profissionais e familiares capacitados em conhecimentos e habilidades específicos, tais 

como observar, interpretar e compreender os comportamentos e as necessidades infantis. 

 

5.2.3.4 Ação 4 – A sistematização do cuidar: elaboração de protocolos para a prevenção de 

doenças e o cuidado imediato da criança. 
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 Desde a realização do diagnóstico situacional até a primeira ação, tanto as educadoras 

como as mães possuiam dificuldades no lidar com as crianças, no que tange o cuidado e 

controle de doenças na infância. As primeiras consideram-se carentes de conhecimentos 

formais e sistematizados sobre como proceder na ocorrência de algum problema de saúde com 

as crianças da instituição.  

No que se referem às mães, estas sentem receio e dificuldade em sair do ambiente de 

trabalho para buscar o filho, somado à carência dos serviços de saúde pública para o 

atendimento às demandas da população. Além desses fatores, nota-se no decorrer do estudo 

que os conhecimentos e práticas adotados pelas mães e educadoras são apreendidos de forma 

empírica. Estudos mostram que o conhecimento do senso comum que permeia as ações dos 

educadores e pais parece não ser suficiente para o reconhecimento preciso e necessário na 

atuação cotidiana, frente aos problemas das crianças (GABANI; MAEBARA; FERRIANI, 

2010; SANTOS, 2011). 

Com base no exposto e com o desenvolvimento conjunto das ações, um grupo de pais 

e educadores sentiram a necessidade de sistematizar as ações prestadas à criança nos 

problemas de saúde. Nesse sentido, solicitaram uma reunião com as autoras e argumentaram a 

necessidade de formalização das ações que poderiam ser realizadas no âmbito do CMEI. 

As autoras sentiram-se receosas em realizar esta ação, visto que consideravam a 

construção de um instrumento normativo como algo que poderia “engessar” as ações 

prestadas, além de desviar as funções dirigidas às educadoras infantis. No entanto, cabe 

refletir que todos tem a capacidade de realizar ações imediatas para amenizar ou melhorar 

sintomatologias, assim como prevenir que os problemas de saúde ocorram no âmbito coletivo.  

De acordo com Martins e Veríssimo (2007), as práticas de saúde realizadas para os 

trabalhadores do CMEI não devem preparar para uma ação diagnóstica de saúde. Para elas, 

devem proporcionar uma atuação adequada na prevenção e controle de agravos, através de 

conhecimento sistematizado que viabilize práticas de cuidado profissional para as crianças. 

Estudo de Santos (2011) confirma esses achados e afirma que as ações devem ser 

destinadas aos educadores, por se considerarem carentes em relação aos conhecimentos 

relativos à saúde para sua atuação em sala de aula, prestação de primeiros socorros e 

integração com a equipe gestora nessas ações. E os pais, por serem potenciais agentes 

promotores das ações em saúde no ambiente domiciliar, necessitando atuar como parceiros 

integrantes das ações desenvolvidas no CMEI. 

Dessa forma, resolveu-se desenvolver protocolos e procedimentos operacionais padrão 

(POPs) para a formalização dessas ações, porém, de forma conjunta, de modo a seguir os 
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princípios da pesquisa-ação. Para embasar teoricamente a construção desses instrumentos, 

utilizou-se o manual de Werneck, Farias e Campos (2009), o qual instrui, passo a passo, a 

elaboração de protocolos em saúde.     

Como esta ação despertou o interesse de muitos participantes, as autoras, em 

comunhão com a equipe gestora do CMEI, decidiram que a construção dos protocolos seria 

mediada pelos participantes do conselho escolar - composto por dois representantes de cada 

seguimento de professores, funcionários e pais, além de mais dois pais e a enfermeira da ESF. 

Assim, formou-se uma comissão com quatro pais, dois educadores, duas gestoras da 

instituição e duas enfermeiras. A construção foi realizada nos meses de julho a setembro de 

2013, através de 12 reuniões grupo focais. 

A primeira etapa consistiu na realização de um grupo focal com as educadoras e outro 

com os pais, no qual se buscou apreender o conhecimento que eles possuíam sobre as 

principais doenças que acometem as crianças no CMEI, como uma atividade diagnóstica. 

Além disso, procurou absorver as ações que eram realizadas para minimizar os sintomas. Essa 

etapa foi importante para elencar as ações desenvolvidas pelos atores e possivelmente discuti-

las e adotá-las no momento da construção.   

Depois, reuniu-se com todos os participantes e apresentaram-se os resultados das 

entrevistas realizadas, além da leitura e reflexão de alguns capítulos do manual, que foi 

adotado para a construção dos protocolos. Assim, decidiu-se que seriam desenvolvidos 12 

protocolos clínicos para as principais doenças e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) 

para as ações de promoção à saúde e prevenção de doenças que poderão ser desenvolvidas por 

todos os funcionários, desde o porteiro até a equipe gestora.  

A dinâmica das reuniões dava-se em três momentos: leitura das ações que eram 

realizadas empiricamente pelos participantes do estudo, de acordo com cada doença ou sinais 

e sintomas; leitura e discussão de textos referentes a temática que seria abordada no dia e a 

montagem do protocolo. Quanto aos textos, estes foram selecionados pelas autoras deste 

estudo, a partir da busca em bases de dados nacionais e internacionais, através do uso de 

descritores cadastrados nos Descritores de Ciência da Saúde (DECS), somado a livros e 

manuais do Ministério da Saúde.    

Quanto a montagem do protocolo, ficou decidido que seria de forma simplificada e 

diretiva, de modo que contemplasse os seguintes tópicos: objetivo, definições, ações, notas 

importantes, elenco de atividades/responsáveis e referências. As atividades contidas nos 

instrumentos são pautadas em técnicas simples, comprovadas cientificamente e, muitas vezes, 
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já faziam parte das orientações realizadas pelos enfermeiros e médicos nas consultas de CD 

infantil e, portanto, do cotidiano dos participantes. 

Ao longo do trabalho, as participantes demonstraram muita satisfação e aprendizado, 

de modo a verbalizar, a cada reunião, o prazer em participar daquelas discussões. É válido 

salientar a repercussão dessa atividade na instituição e seus componentes, de modo a gerar 

conflitos, pois muitos queriam participar, mas não tinha tempo de engajar todos nem espaço 

físico.  

Nesse sentido, concorda-se com Martins e Veríssimo (2006) quando afirmam que a 

adoção de definições e critérios para determinar as atividades diárias pode favorecer a 

sistematização de ações. Dessa forma, pode atingir um grau de funcionamento que ultrapasse 

o presente estudo, no intuito de gerar profissionalismo e efetividade na promoção da saúde e 

do desenvolvimento integral da criança. Para tanto, é indispensável a criação de parceria de 

saúde e educação na construção de um referencial de atenção integral à criança nessas 

instituições. 

 

5.2.4 Avaliação das ações junto às mães e educadoras. 

 

No que concerne a reflexão do processo educativo, Freire (1979) destaca que é 

necessário pensar sobre o próprio homem e sobre nós mesmos. Desse modo, partiu-se para o 

processo de avaliação das ações na visão das educadoras e das mães. 

A avaliação do processo ocorrido mostra a construção do conhecimento por todas as 

participantes. Foi apreendido, por meio da avaliação das pessoas entrevistadas, que elas 

possuem expectativas positivas para a continuidade do cuidado, em comunhão com mães e 

educadoras, como se pode observar no quadro temático abaixo: 

 

Quadro temático VIII – discurso das mães e educadoras participantes da pesquisa-ação no CMEI em resposta a 

questão 1: “Quais as suas expectativas para colocar em prática o conhecimento adquirido nas ações?”. Natal, 

2013. 

Expectativas para a continuidade do conhecimento adquirido na pesquisa-ação 

“A partir das ações, acredito que iremos...” 

TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Buscar promover maior 

interação entre família e 

CMEI 

 

“Lutar para que de fato todos possam compreender seu papel e juntos cuidarmos melhor da 

criança”. (EDU 3) 

“Continuar com essa parceria entre família x escola, pois é em conjunto que se vence as 

barreiras”. (EDU 4) 

“Tudo o que aprendemos foi aprimorado com os procedimentos que já fazíamos. Porém, já 

colocamos como pauta de nosso planejamento a criação de estratégias para inserir com 

mais firmeza as ações de promoção à saúde sempre em comunhão com os pais”. (EDU 7) 

“Acho que vai melhorar muito as coisas aqui. A gente já ta vendo as coisas acontecerem, 

crianças estão adoecendo menos e a gente e os professores aprendendo mais”. (MÃE 6) 
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“Se você tiver alguma dúvida, você tem como vir aqui e falar com a direção, perguntar para 

o professor”. (MÃE 10) 

Perspectiva de mudança no 

cuidado à criança 

 

“Nossa, eu acredito que as coisas aqui vão mudar muito. Esses combinados [protocolos] 

que fizemos, todos juntos, foi muito bom. Acho que vai ajudar, aliás, já está ajudando a 

gente a saber o que fazer e ser mais consciente de que o professor ta fazendo de tudo para 

nossa criança”. (MÃE 1) 

“Acho que tudo que foi realizado ampliou nosso olhar para o cuidado que devemos ter com 

as crianças que apresentam problemas de saúde mais investigativos e que precisam 

freqüentar a sala de aula”. (EDU 1) 

 Segundo Shor e Freire (1986, p. 123) “Através do diálogo, refletindo junto sobre o que 

sabemos e não sabemos, podemos, a seguir, atuar criticamente para transformar a realidade”. 

Sendo assim, a partir das falas, observa-se que as ações de saúde desenvolvidas no CMEI, na 

perspectiva de formação de hábitos, costumes e práticas de saúde, foram consideradas 

significativas pelas participantes do estudo.  

 Os temas de saúde são trabalhados de forma pontual pelas educadoras e, 

possivelmente, com pouca repercussão no trabalho.  Porém, a partir dos depoimentos, pode-se 

inferir que as ações desenvolvidas sensibilizaram as educadoras quanto a necessidade urgente 

de buscar estratégias para inserir de forma coerente a participação da família em todas as 

atividades do CMEI, inclusive as de saúde. Além disso, houve o desejo pelas participantes de 

incluir temas de saúde nos trabalho desenvolvidos no CMEI.  

  Essas afirmações corroboram com estudo de Santos et al (2009), que de modo 

unânime os participantes reconhecem que a prática educativa é um elemento indispensável 

para o cotidiano, pois colabora para o enriquecimento do trabalho desenvolvido pelas creches. 

Além disso, reafirma a necessidade de integração entre os educadores da instituição de ensino 

com os pais, de modo a gerar a co-responsabilização dos dois segmentos. 

Sobre esse aspecto, as participantes enfatizam que as mudanças já são percebidas, 

mesmo que discretamente, e que se sentem seguras para dialogar com os educadores, para a 

retirada de dúvidas e solução de problemas. De fato, houve um espaço mínimo entre as ações 

e a avaliação, o que pode prejudicar a percepção dos envolvidos, pois considera-se a mudança 

no contexto educativo, algo contínuo e gradual.   

No que concerne a promoção do diálogo entre instituição infantil e pais, Esteves et al 

(2012) enfatizam que a comunicação com a escola está diretamente relacionada com o 

professor que a promove e a forma como o faz. Acrescenta ainda que, com empatia e 

promoção de vínculo e confiança, a adesão da família à creche pode ser facilitada, de forma a 

propiciar uma participação mais ativa e de cooperação dos mesmos no processo de cuidado e 

de educação. 
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Dessa forma, percebe-se que a co-participação do conhecimento entre mães e 

educadoras asseguram a maior confiabilidade no cuidado prestado à criança. As mães 

precisam sentir segurança naquilo que os educadores desenvolvem com os seus filhos e, por 

isso, saber que tanto elas quanto as educadoras estão instrumentalizadas promove segurança e 

estimula o contato. De acordo com Casanova e Ferreira (2011), para os pais, saber que existe 

a colaboração dos professores nas dificuldades que possam ter na educação e cuidado dos 

seus filhos é considerado um dos fatores que colaboram para o melhor desempenho das 

atividades educativas no ambiente domiciliar. 

De modo geral, tanto as mães quanto as educadoras esperam que a parceria entre 

escola e família seja consolidada, pois reconhecem essa união como facilitadora de um 

trabalho qualificado. Nesses aspectos, podemos inferir que as participantes reconhecem o 

trabalho que foi realizado como o passo inicial para se desenvolver ações em conjunto com a 

família, no intuito de favorecer a saúde da criança. Dessa forma, potencializa a construção de 

práticas e incorpora novo pensar e agir na perspectiva de mudança frente às práticas de saúde 

no âmbito do CMEI. 

Essas discussões apontaram para outro aspecto importante que foi desencadeado a 

partir das ações: as atividades que são realizadas no âmbito do CMEI e/ou no ambiente 

doméstico.  

Quadro temático IX- Discurso das mães e educadoras participantes da pesquisa-ação no CMEI em resposta a 

questão 2: “Existe alguma mudança no CMEI ou na relação família-escola após a realização dessas ações? Caso 

seja positivo, cite pelo menos duas.”. Natal, 2013. 

Mudanças percebidas após a realização das ações 

“Houve mudanças...” 

TEMAS GERADORES RESPOSTAS 

Em relação aos saberes e 

práticas no cuidado  

 “Agora quando ela chega em casa eu dou logo um banho, porque a gente tem que melhorar 

a higiene dela, dou banho nela, limpo as unhas, o ouvido dou mais atenção a ela... Hoje 

estou fazendo as coisas em casa mais direitinho, tudo mando ela lavar as mãos”. (MÃE 2) 

“Eu mesma deixei todo mundo lá de casa com mania de lavar as mãos. Depois que a gente 

vê e aprende mais sobre as doenças, a gente vê como é importante lavar as mãos porque 

evita doença. Menina, mas todo mundo lá em casa vive lavando as mãos agora, pra tudo!”. 

(MÃE 5)  

“Do nível 1, as mães que estavam presentes eu percebi essa atitude de ter mais cuidado, de 

se interessar, perguntar. Estão tendo um cuidado maior. Em relação aqui no CMEI, a gente 

passou a lavar mais as mãos, dar banho melhor, usar álcool gel”. (EDU 3) 

“O que eu percebi mais foram das mães, elas estão perguntando mais, se interessando mais, 

tendo um olhar mais diferenciado. Em relação a gente daqui, estamos nos preocupando 

mais com tudo até com a limpeza do ambiente. Menina, mudou muito aqui, viu! Claro que 

vamos aperfeiçoando aos poucos, mas esse desejo de mudar é muito positivo”. (EDU 7) 

“Me deixou mais segura, tendo conhecimento para determinadas atitudes, determinadas 

ações e mais segurança aos professores, embora ainda saibamos que não é uma coisa 

suficiente, mas ‘água mole em pedra dura tanto bate até que fura’... o caminho é esse 

mesmo, já esperava que não ia ser imediato, mas nesse pequeno prazo já consegui observar 

alguns efeitos, como observar a febre com outro olhar, com mais cuidado, sutileza, não é 

mais aquele bicho. Então eu digo até ao pessoal que eu gostei muito e aprendi, amadureci 

muito com essas ações”. (EDU 4) 
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Na parceria com a 

educadora e valorização do 

processo de 

desenvolvimento da criança 

“[Melhorou] o contato com os professores, porque eu to mais apegada com a professora 

dele. Antes eu chegava e falava ‘Bom dia, Louise, tchau!’ mas agora não, eu procuro saber 

como ele ta, o que ele fez de errado, como ele está se dando com os coleguinhas, se ta 

respeitando a professora. Nisso ai eu mudei muito, porque agora to sabendo qual é o 

comportamento dele, como ele está indo no dia-a-dia”. (MÃE 1) 

“Eu to conseguindo ter um relacionamento melhor com meu filho. Consegui, junto com a 

escola, fazer com que ele gostasse de ter essas coisas de lavar as mãos, comer direitinho, 

ser mais educado com as pessoas. Foi muito boa essa parceria com a escola, de ouvir o lado 

do professor e eles ouvirem a gente também!”. (MÃE 4) 

“Eu fiquei mais atenta a tudo que ele faz. Antes ele chegava e eu só olhava a agenda e 

pronto, via que tava tudo bem, porque a professora coloca tudo que ele faz na agenda. Hoje 

não, ele chega eu pergunto como foi a aula, converso mais, qualquer coisa que eu faça que 

pode estar ajudando para ele se desenvolver melhor eu faço... a gente tem que estar 

ajudando também no desenvolvimento do filho, não é só a escola, é o pai e a mãe também”. 

(MÃE 10) 

“Depois das conversas aqui que a gente teve eu dou mais atenção à Vitória, converso mais 

com ela... me preocupo com o social e a forma que ela está aprendendo as coisas”. (MÃE 

2) 

“Saber como as coisas acontecem é bom para que a gente passe a pensar antes de fazer... 

hoje eu cuido melhor dos meus filhos e vejo como está sendo bom para mim, para eles e 

para a professora também”. (MÃE 5) 

“O que mais mudou em mim foi que caiu a ficha que é de agora que vem a educação dele. 

Se eu não fizer minha parte, não sei qual será o futuro dele. As professoras educam aqui e 

eu tenho que educar em casa também... isso foi o que mais me marcou!” (MÃE 7) 

 

Diante do que foi exposto, apreende-se que foram construídas novas percepções em 

relação ao cuidado da criança, tanto pelas mães quanto pelas educadoras. Demonstrou assim o 

entendimento e a aplicação do conhecimento discutido nas ações, e o compromisso com a 

saúde da criança e família, corroborando Freire (1979), que diz que na medida em que o 

homem conhece, tende a se comprometer com a própria realidade. 

A compreensão partilhada pelas participantes do estudo é refletida nas atividades 

cotidianas, nas quais houve mudanças nas práticas de promoção à saúde e prevenção de 

doenças, como lavagem das mãos, limpeza e higiene. Um aspecto importante evidenciado nas 

falas das mães está na realização dessas ações no âmbito da família, não apenas voltada à 

saúde da criança. 

Observou-se que a pesquisa interferiu no modo de pensar e agir das mães 

participantes, pois eram visíveis as mudanças no tratamento, atenção, cuidado, carinho e 

respeito com os seus filhos e o coletivo. De modo paralelo, houve a mudança de hábitos dos 

familiares e das próprias participantes. 

Segundo Gonçalves et al (2008, p. 190) a “Educação em saúde vai além de ações 

pedagógicas para garantia de serviços de saúde. Antes de tudo, é o desenvolvimento de 

possibilidades geradoras de mudanças pessoais e sociais, promovendo sentido à vida”. Assim, 

as ações extrapolaram as delimitações da atenção à criança e atingiram mudanças no cotidiano 

de toda família.  
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No CMEI, houve as mesmas mudanças que no domicílio, em relação à higiene e 

limpeza, com o acréscimo do uso do álcool gel. Esta demanda foi adotada no protocolo 

devido à excessiva manipulação das educadoras com crianças diversas e a dificuldade de 

ausentar-se para realizar a lavagem das mãos constantemente.   

Contudo, observou-se que as mudanças percebidas pelas educadoras restringem-se à 

prevenir doenças. Diferentemente das mães, as quais também compreendem o cuidado como 

prevenção de agravos à saúde, porém citam o estímulo ao desenvolvimento infantil e 

preocupação com o social, como mudanças manifestadas a partir das ações. 

Esta compreensão remete à idéia de que a ação de cuidado é vinculada à função 

materna, pois o cuidado infantil é tradicionalmente atribuído como função da mãe e/ou 

familiar e compreendido como função naturalmente feminina (SAYÃO, 2010). Assim, nota-

se que a ação de cuidar não está elucidado como uma atitude aliada ao contexto educativo.   

As capacitações realizadas também geraram um sentimento de segurança em relação 

às ações que podem ser desenvolvidas quando a criança tiver algum sinal ou sintoma no 

CMEI, No que se refere às questões relativas ao protocolo. Porém, uma educadora chama 

atenção sobre a resistência de algumas educadoras em arcar com as atividades de cuidado, o 

que reitera a idéia de permanência da dificuldade desses em articular o cuidado à educação e, 

ainda, considerarem-se como agentes promotores de saúde. 

Diante de tais aspectos, concorda-se com Alves e Veríssimo (2007) que a construção 

de uma nova compreensão sobre o papel do educador na creche só pode ocorrer mediante o 

compromisso individual e grupal em repensar suas práticas. Para elas, a transformação das 

práticas depende de uma mudança de concepções, o que não ocorre de forma automática.    

Quanto a isto, para algumas educadoras, as ações tornaram evidentes as fragilidades 

no processo de trabalho do CMEI. Desse modo, as educadoras 5 e 7 entendem que das 

atividades desenvolvidas, emergiram a dificuldade existente nos membros que compõe a 

instituição de educação infantil de articular o cuidado à educação.  

Assim, reconhecem a necessidade da continuação do trabalho, principalmente a partir 

da capacitação sobre as ações descritas no protocolo e no POP. Para elas, o grupo de 

sistematização possui um conhecimento diferenciado daqueles que não participaram da 

construção dos mesmos, o que dificulta a continuidade e aceitação de determinadas ações: 

As ações foram importantes porque evidenciaram essa fragilidade que nós temos 

[desvinculam o cuidar do educar] e que a gente precisa buscar ações mais profundas, 

mais intensas para tentar amenizar. É como se precisasse de um profissional de 

saúde para dizer, como se o que nós disséssemos não tivesse nenhuma validade 

porque nós não somos a pessoa especialista no assunto [as ações descritas no 

protocolo]. Então a mudança que eu vejo é mais no grupo de sistematização, as 
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professoras ainda são muito resistentes... Tudo que foi discutido, que está escrito no 

papel, ainda tem que entrar no juízo das criaturas (EDU 5) 

 

A participação no grupo de sistematização foi importante, pois esse grupo fecha 

todas as ações que foram discutidas porque o protocolo veio fechar, veio coroar 

como se fosse a culminância desse projeto. Eu acho que o fato de todos os pais e 

professores não terem participado desse momento ainda não contribuiu para que a 

gente alcançasse o efeito esperado que isso vai acontecer quando a gente fizer 

oficinas no decorrer do ano, né? (EDU 7) 

 

 Pode-se perceber, a partir dos depoimentos supracitados e da análise das falas do 

quadro temático, que as educadoras não conseguiram apreender, com a realização da 

pesquisa-ação, o trabalho centrado no atendimento de forma global à criança.  Essa 

fragilidade existente nas instituições de educação infantil quanto a disjunção entre cuidar e 

educar também é latente em outros estudos, os quais destacam que isso ocorre devido os 

educadores valorizarem o papel de transmissor de conteúdo e rejeitar o cuidado (ALVES; 

VERÍSSIMO, 2007; MARANHÃO; SARTI, 2007; TONETE; PARADA, 2008).    

 Alves e Veríssimo (2007) complementam essa afirmação ao discutir que as 

educadoras procuram delimitar um espectro de ações que seriam cabíveis na creche, de modo 

a excluir as que consideram específica da família. Isso demonstra as dificuldades delas em 

definir as competências que são exclusivas da família com os cuidados e competência da 

instituição, de forma a atribuir os cuidados com o corpo à família.      

 É válido destacar que as educadoras compartilham da mesma idéia das mães no que 

tange ao interesse destas nas atividades desenvolvidas no CMEI e nos cuidados prestados a 

seus filhos. Enfatizam que esta mudança foi perceptível nas mães assíduas, as quais passaram 

a ter um olhar diferenciado sobre seu filho e o convívio social.  

Além disso, conforme as falas das mães, as ações possibilitaram uma melhor interação 

entre elas e as educadoras, de modo a contribuir para a concepção de que elas também são 

colaboradores no cuidado e educação de seus filhos. As mães também discutiram que 

passaram a acompanhar mais de perto o desenvolvimento do filho e articular as atividades 

desenvolvidas no CMEI em casa.   

Segundo Freire (1979, p.92) “a prática educativa será tão mais eficaz quanto, 

possibilitando aos educandos o acesso a conhecimentos fundamentais ao campo de que se 

formam, os desafie a construir uma compreensão crítica de sua presença no mundo”. Sobre 

esse aspecto, o questionamento suscitou nas educadoras uma reflexão sobre os benefícios das 

ações terem sido realizadas em conjunto com os pais.  
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De modo unânime, avaliaram as capacitações como relevantes devido gerar a troca de 

saberes, elevar o contato entre eles e os pais e, assim, conhecer melhor a realidade social e 

cultural das crianças, como exposto nas falas a seguir: 

Achei interessante essa questão de trazer as mães e elas passarem o que sabem umas 

para as outras e para nós professores, porque essa parceria família e escola tem que 

acontecer e de uma forma mais integrada... Pais e escola não tem relação de 

amizade, mas de parceria. São dois lados que tem o mesmo objetivo, de promover o 

desenvolvimento da criança e também a saúde. (EDU 6) 

 

Considero as ações de grande importância por ter sido escolhidas por nós mesmos e 

por gerar a nossa participação ativamente do início ao fim. O que eu achei 

interessante também foi o contato que os pais tiveram conosco e a gente com eles, 

conhecendo mais. Isso foi muito bom! Tudo bem pensado, por a gente trabalhar com 

crianças com necessidades diferentes uma das outras. Foi bom demais! (EDU 7) 

 

Dessa forma, de acordo com as participantes deste estudo, as atividades colaboraram, 

ainda que de forma sutil, para a integração entre CMEI e família. Segundo Casanova e 

Ferreira (2011) a relação que os pais conseguiram estabelecer com a educadora foi 

determinante para o maior envolvimento da família nas ações de saúde.   

Sobre esse aspecto Freire (2011) enfatiza que a educação permanente é o momento 

fundamental da reflexão crítica sobre a prática. Assim, é refletindo criticamente as ações 

realizadas na atualidade ou no passado que se pode melhorar a próxima prática.   

Contudo, algumas educadoras, mesmo considerando que as ações realizadas 

contribuíram para o aumento de parcerias entre eles e as mães, avaliam a ausência desse 

cuidado compartilhado frente o adoecimento da criança. Para elas, houve a conscientização 

maior naquelas mães que participaram das reuniões, as quais passaram a considerar com mais 

veemência o contexto coletivo: 

Eu não consegui sentir muita coisa quando teve esse surto de catapora, pois teve pais 

que insistiu em trazer a criança dizendo que não era catapora, que era molusco... 

então infelizmente os pais ainda não conseguiram entender a importância da criança 

doente ter que ficar sob os cuidados da família. No nível 3 tinham algumas mães 

mais conscientes, até porque a maioria das mães que participaram foram desta turma 

(EDU 1) 

 

Você disse que quando está com a casquinha não passa [varicela], mas tem crianças 

com parte seca e outras não, ai quando a gente vai tirar a roupinha ai é que a gente 

percebe. As mães que participaram ficaram mais conscientes, se preocupam mais 

com os filhos delas e o contexto coletivo. Mas as outras não (EDU 2) 

 

Estudo realizado por Santos (2011) afirma que à medida que a criança cresce e se 

desenvolve, as necessidades da família passam a ser redirecionadas de modo a envolver 

outros interesses que não apenas a criança. Devido a essas outras prioridades, emergem uma 

das maiores dificuldades ao trabalhar em crianças na pré-escola: para muitas famílias, a pré-
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escola ainda representa um aspecto de sobrevivência. Dessa forma, diversas responsabilidades 

no cuidado a criança são repassadas à instituição de educação infantil.   

A fim de finalizar a entrevista, indagou-se às educadoras e mães se possuíam 

sugestões para melhorar o compartilhamento do cuidar no âmbito do CMEI. As participantes 

foram unânimes em dizer da necessidade de continuar os trabalhos que foram desenvolvidos 

durante o ano de 2013 através da educação continuada; da realização de oficinas para 

capacitar todos os funcionários do CMEI e os pais; criar estratégias para aumentar a 

participação dos pais.  

Esse questionamento desencadeou apontamentos em relação à assiduidade dos pais às 

atividades realizadas no CMEI. Mesmo considerando as ações como positivas, as 

participantes, unanimemente, citaram a falta de participação dos pais como um ponto 

negativo. Sobre esse aspecto, sugeriram a realização das ações em dia de semana, pois 

relacionam a pouca assiduidade dos pais à realização das ações nos sábados letivos.    

As educadoras enfatizam também a necessidade de manter um profissional de saúde 

no CMEI que ficasse na competência de observar e agir diante da criança doente ou que 

precise de alguma assistência em saúde, como evidenciado na fala a seguir:  

É um projeto que não deveria acabar, queríamos muito uma enfermeira trabalhando 

aqui no CMEI, acho que ia dar mais segurança a gente e aos pais. Assim, eu acho 

que essa questão da saúde ia ser aos poucos sanada, diminuída, amenizada porque ia 

sentir aquele feed back, mais segurança, porque às vezes quando a gente suspeita de 

uma determinada situação parece que a gente, tipo assim ‘não adianta você dizer 

isso, não é você que tem o poder de ver o que é isso e tal encaminhamento’ e quando 

você tem um enfermeiro em relação a esse aspecto de fazer vai ajudar mais na 

segurança. (EDU 4) 

 

De fato, algumas ações de saúde não são de competências das educadoras. Contudo, a 

inserção dos profissionais de enfermagem está distante de ser concretizada na realidade desses 

serviços. Mesmo sabendo do rico espaço para a atuação desse profissional nas instituições de 

educação infantil, como preconizado pela resolução 321/1988 (BRASIL, 1988a) do 

Ministério da Saúde sobre a construção de creches e pré-escolas no Brasil, isso não é 

respeitado. Além disso, o processo atual de graduação não prevê nos cursos de pedagogia a 

educação de profissionais preparados para o cuidado, mas pedagogos para a formação 

educacional.   

Gerar parcerias no cuidado à criança requer das educadoras disposição e preparo para 

escuta dos pais, no sentido de colocar-se no lugar do outro, de modo a considerar o contexto 

social, cultural e histórico. Dessa forma, pode-se promover reflexão sobre a idéia do que é o 
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melhor cuidado e a melhor educação em conjunto com a família, de forma a considerá-la co-

construtores da educação e cuidados infantis. 

Assim, partilhar cuidados sugere o encontro de mães e educadoras que podem ter 

aspectos divergentes sobre necessidades infantis e desenvolvimento, o que requer constante 

negociação entre as partes. Contudo, é preciso observar “a perspectiva da criança, foco do 

cuidado e, ao mesmo tempo, participante ativa da relação entre sua família e os profissionais 

de educação infantil” (MARANHÃO; SARTI, 2008, p. 192). 

Em relação à participação das mães e educadoras, é válido destacar a riqueza de 

experiências adquiridas pelas autoras deste estudo e participantes, assim como eles citaram 

nesta avaliação final. A interação, discussão e problematização geradas pelo desenvolvimento 

metodológicos da pesquisa-ação e pelos princípios de Paulo Freire, abrem um universo rico 

de expressões e idéias que permite aos participantes expressarem suas vivências e anseios. 

Mesmo diante desses depoimentos, acredita-se que a realização das ações alcançou sua 

função educativa, pois permitiu que as participantes adquirissem novos conhecimentos e, 

conforme as falas dos quadros temáticos I e II, a reflexão sobre a prática, que incentivou a 

mudança de ações no cotidiano. Dessa forma, concorda-se com Shor e Freire (1986, p. 130) 

quando afirmam que “As tensões transformadoras surgem se o estudo está situado dentro da 

subjetividade dos alunos, de modo a distanciar o aluno daquela mesma subjetividade, no 

sentido de uma reflexão mais avançada”. 

Trabalhar a pedagogia emancipatória, perpassando pelas concepções tradicionais, foi 

uma experiência prazerosa e desafiadora, no sentido de despir-se do modelo vertical de 

transmissão do conhecimento, assumindo ações educativas embasadas no modelo 

pedagógico-crítico com abordagem histórico social fundamentado no diálogo aberto, 

reflexivo, ativo e participativo, em que o educando constrói sua própria realidade 

comprometida com a educação libertadora, favorecendo o crescimento mútuo entre 

educadores e educandos numa prática consciente, responsável e concreta. 
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Considerações finais 

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos 

não é senão uma gota de água no mar. Mas o 

mar seria menor se lhe faltasse uma gota.” 

(Madre Tereza de Calcutá) 

 

Significado do cuidar (H. I. C. S., 8 anos) 
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5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compartilhar ações de cuidado à criança é algo complexo e requer a compreensão dos 

aspectos que envolvem o ser humano, como cultura, sociedade e economia. Sugere um 

constante movimento de reflexão, escuta e abertura ao outro, na busca de articular saberes 

para gerar a melhor ação de cuidado ao público infantil que frequenta CMEI. Nesse sentido, 

constitui-se em um processo contínuo de aprendizagem entre família e instituição de educação 

infantil. 

Assim, compreende-se que trabalhar sobre o cuidado requer maior investimento 

humano, visto que abrange aspectos relacionais. Dessa forma, considera-se que cada família 

apresenta suas peculiaridades advindas das relações sociais, culturais e intergeracionais, as 

quais influenciam no modo de pensar e agir, de modo a interferir na forma de cuidar. 

As ações desenvolvidas junto às participantes na consecução deste estudo 

contribuíram efetivamente para a realização do diagnóstico situacional da realidade, o qual 

caracterizou as situações-conflitos existentes na relação CMEI e família. Assim, observou-se 

que há divergência de idéias entre educadoras e mães no que se refere aos cuidados prestados 

à criança. Existe um movimento de culpabilização do educador para com as mães e essa ação 

não é recíproca. As mães não se excluem das suas responsabilidades e há o reconhecimento 

positivo de todas as ações de cuidado realizado na instituição de educação infantil.  

Outro aspecto que emergiu desta etapa foi o despreparo das educadoras em lidar com 

os problemas de saúde das crianças e a dificuldade de compartilhar os cuidados destas com as 

mães. Essa desarticulação entre cuidar e educar dificulta a compreensão do cuidado voltado 

para a promoção da saúde, o qual é fragilizado no âmbito do CMEI. 

A intensa interferência dos aspectos históricos das creches no cotidiano do CMEI 

ainda influencia na forma de pensar e agir das educadoras. Percebe-se claramente que elas 

ainda possuem o pensamento voltado ao modelo assistencialista da creche ou aquela 

puramente educativa, dificultando a compreensão do cuidado e educação de forma articulada. 

 A percepção para a necessidade de capacitações, a fim de instrumentalizar os 

participantes e estimular o saber fazer no cuidado à criança, levou ao processo de 

planejamento e implementação de todas as etapas da ação, as quais foram desenvolvidas 

coletivamente entre mães, educadores e facilitadores, tornando-os co-participes no processo. 

As ações, pautadas no método de Paulo Freire, possibilitou um exercício constante de 

imergir na realidade vivenciada e aprender a partir das experiências próprias, levando em 

consideração os conhecimentos adquiridos culturalmente e articulando com o saber científico. 
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Esse exercício possibilitou a troca de experiência, o respeito ao próximo e a interação entre os 

participantes, desconstruindo conceitos pré-estabelecidos.  

A avaliação pelas participantes da experiência obtida a partir desta pesquisa-ação 

mostrou-se positiva a partir da compreensão da importância das ações compartilhadas de 

cuidado entre mães e educadoras e a construção do conhecimento. Elas expressaram a 

necessidade de continuar as ações realizadas, complementando com outras e buscar formas de 

aproximar as mães faltosas. 

Após a análise e discussão dos dados obtidos neste estudo, percebe-se que as 

educadoras do CMEI e as mães foram instrumentalizadas e criaram estratégias para 

compartilhar os cuidados inerentes à saúde infantil. Desse modo, pode-se considerar que a 

pesquisa-ação proporcionou, em todas as etapas desse estudo, o envolvimento das 

participantes e articulou a intervenção com a pesquisa científica. 

Todavia, foram encontradas algumas dificuldades que limitaram o desenvolvimento do 

estudo. A primeira delas foi em relação ao espaço físico para a realização das ações. Por 

solicitação da equipe gestora, estas foram realizadas no refeitório da instituição, o qual possui 

um espaço pequeno para o número de participantes e muitas vezes, era barulhento devido a 

confecção de lanches para as crianças. 

 Da parte das mães, contatou-se a falta de motivação da maioria, de modo a refletir no 

índice diminuído de mães participantes em relação ao contingente de crianças matriculadas na 

instituição. Por diversas vezes tentou-se implementar as ações nos dias de semana, porém 

mesmo sendo convidadas a participar, quer seja por convite verbal ou escrito, elas não 

compareciam ou desculpava-se por estar apressadas para chegarem ao trabalho. 

   Mesmo assim, as mães que se disponibilizavam a participar, ficavam disponíveis por 

apenas 30 minutos e, após este tempo se ausentavam. Contudo, a força de vontade e a 

contribuição daquelas mães que desejaram participar da pesquisa contribuíram para que as 

barreiras fossem transpostas e o processo de implementação tivesse continuidade. 

 As educadoras, por sua vez, demonstraram interesse constante nas atividades que 

estavam sendo desenvolvidas, o que pode ser evidenciado pela presença de todas as oito 

educadoras na totalidade das etapas da pesquisa. Todavia, mostraram dificuldades em 

modificar o seu fazer cotidiano no que tange a valorização das ações educativas, em 

detrimento das de cuidado. Além disso, percebeu-se que ainda há forte enraizamento do 

modelo de saúde vigente no que se refere ao modo de agir e pensar em saúde.   

  Ainda que tenha havido essas dificuldades, pode-se concluir que os objetivos foram 

alcançados, pois foi possível apreender a desarticulação existente entre mães e educadoras no 
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que tange a responsabilidade compartilhada, assim como, as etapas para a possível solução 

desse problema foram apresentadas.  

Assim, o pacto de cuidar foi iniciado, pois partilhar cuidados sugere o encontro de pais 

e educadores, que podem ter aspectos divergentes sobre necessidades infantis e 

desenvolvimento, o que requer constante negociação entre as partes. As participantes 

apontaram as mudanças ocorridas sobre o cuidado compartilhado da criança e as perspectivas 

após as capacitações.   

Durante todo o processo, as participantes foram consideradas como pessoas ativas no 

processo de ensino-aprendizagem e não como simples receptor passível de conhecimento, 

informações e/ou orientações. Acredita-se que o aprendizado partiu de sua realidade e do 

significado que elas conferem à vida, não apenas como ser individual, mas também como ser 

coletivo. 

Infere-se que o desenvolvimento desta pesquisa-ação proporcionou às participantes 

um aprendizado à partir da realidade vivenciada por elas, assim como pela escuta das 

concepções dos outros, o que possibilitou a reflexão sobre si e sobre o outro. Assim, 

considera-se que a metodologia abordada colaborou para que as participantes tenham se 

percebido como cidadãs protagonistas de suas ações no mundo, mais especificamente em 

relação ao cuidar compartilhado no CMEI, tornando-as agentes de sua própria transformação.  

Sobre esse aspecto destaca-se o processo de formação pedagógica que, ao focar o 

ensino infantil, formam pedagogos focados no aspecto educacional, divergindo com o que é 

preconizado pelas leis e resoluções ministeriais: a ideia de cuidar vinculado do educar. É neste 

cenário que a enfermagem pode ser inserida, uma vez que estes profissionais detem na sua 

formação elementos importantes que poderão contribuir para a capacitação dos profissionais 

da educação infantil. Além disso, pode oferecer o suporte necessário para um cuidado livre de 

riscos e que propiciem o melhor desenvolvimento infantil possível. 

Nessa mesma linha de raciocínio, nota-se também a dificuldade do estabelecimento e 

conformação de projetos intersetoriais que abarquem as instituições de educação infantil. 

Observa-se que a inclusão destas não é previsto no Programa Saúde na Escola, o qual é 

totalmente direcionado para a educação básica.  

Ao mesmo tempo, no processo de trabalho da UBSF, não há inclusão de ações no 

CMEI nas atividades desenvolvidas, além de que as instituições educadoras ficam 

concentradas em dois territórios distintos da unidade de saúde. Tais divisões territoriais, 

somado às ocupações das equipes da UBSF em programações ministeriais, fica muito difícil 

incluir os CMEIs no processo de trabalho da equipe responsável. 
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Diante de todas as dificuldades enfrentadas para a construção do pacto do cuidar 

durante esta pesquisa-ação, gerou um processo de construção de uma nova prática, através de 

um processo de autonomia e responsabilidade. Assim, a partir dessas descrições, podem-se 

tecer algumas recomendações para o aperfeiçoamento do cuidado compartilhado entre família 

e CMEI: 

- Desenvolvimento de ações de forma regular e programada com as mães e 

educadoras, de forma a reorganizar a idéia de parceria, de co-responsabilidade. Se a escola 

não mostrar aos pais como eles podem se inserir na ação compartilhada de cuidar-educar de 

sua criança, a família será ausente desse processo; 

- Desenvolver educação continuada para mães e educadoras, através de projetos de 

extensão em dia letivo, excluindo-se os sábados; 

- A criação de estratégias para a promoção de uma comunicação participativa, através 

da partilha de conhecimentos, pois a comunicação é uma ação de cuidado. 

- Revisar e validar os protocolos; 

- Realizar oficinas com mães e educadoras, para capacitá-las na utilização dos 

protocolos; 

- Buscar o envolvimento de outros profissionais da UBSF, não apenas de saúde, mas 

de áreas afins como psicologia, serviço social, entre outros; 

- Desenvolvimento de novos trabalhos de pesquisa que possam avaliar as dificuldades 

apontadas neste estudo (com destaque para o alto percentil de faltosos), propor soluções, 

empreendê-las e novamente avaliá-las, em um processo contínuo de construção coletiva. 

Entende-se que a mudança na prática é dependente de uma modificação de conceitos, 

o que não acontece de forma automática. Por isso, ainda há muito a ser feito para que seja 

superada essa visão tradicional e desarticulada de educação e cuidado. A construção de 

saberes e práticas que integrem essas ações na atenção infantil é um desafio a ser superado a 

partir de contribuições de diversas áreas do conhecimento. Dessa forma, haverá a construção 

de um atendimento integrado e global à criança, de modo a evitar o reducionismo que termina 

em uma atenção fragmentada. 

 É importante ressaltar que a interlocução entre a mestranda e as participantes do 

estudo proporcionou a abertura para o diálogo e o incentivo a reflexão de formas de 

superação, avaliação e reavaliação das ações e dificuldades no decorrer da pesquisa. Todas as 

sugestões que surgiam das mães, educadoras e equipe gestora eram ouvidas com apreço e 

geralmente acatadas, com o intuito de melhorar a realidade do cuidado no CMEI. 
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  Assim, este estudo é finalizado com a perspectiva de ter contribuído para com as 

discussões sobre o cuidado compartilhado entre mães e educadoras de um CMEI, de modo a 

não expor apenas as fragilidades, mas apontando um novo modo de agir em saúde.  
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APÊNDICE A – Histórico da municipalização das creches e pré-escolas em Natal, RN. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

O PROCESSO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS EM 

NATAL/RN. 

  

 A história da municipalização das creches e pré-escolas no município de Natal-RN é 

permeada por diversas questões que interferem no modo de pensar e agir frente ao cuidado da 

criança. Por esse motivo, somado a existência de peculiaridade de algumas leis municipais, 

torna-se relevante abordar esse histórico a fim de buscar entender as atitudes e decisões que 

interferem no cuidar em saúde na instituição infantil. 

 Devido à inexistência de trabalhos que abordassem esse histórico, buscou-se obtê-lo 

através de entrevistas realizadas com três gestores que trabalham na educação infantil. Assim, 

as dados aqui expostos representam informações verbais das participantes, as quais estão 

codificados com a inicial “G” seguido da numeração 1, 2 ou 3. 

Na década de 1980 e meados da de 1990, não era exigido nenhum nível de 

escolaridade e qualificação para trabalhar com crianças, sendo em sua totalidade mulheres que 

recebiam a denominação de “monitoras de creches”. Na rede municipal existiam apenas sete 

pré-escolas lotadas em prédios próprios do município, as quais atendiam, em tempo parcial, 

crianças com idade entre quatro a cinco anos e 11 meses. As instituições eram coordenadas e 

dirigidas por pessoas que fraqueavam a pré-escola para sua comunidade, como por exemplo 

os líderes comunitários (G1). 

 Neste período, não havia a presença da Secretaria Municipal de Educação (SME) para 

nortear o fazer educativo às instituições, de modo que todas as ações destinadas às crianças 

estavam ligadas à assistência (G2). Quem orientava e coordenava as atividades nessas 

instituições era a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS). Porém, 

quem administrava as instituições era uma Organização Não Governamental (ONG), a 

Associação de Trabalho e Valorização Social (ATIVA), a qual contratava a maioria dos 

funcionários na época (G1). 
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Em 1994, preocupados com o caráter puramente assistencialista das pré-escolas e 

embalados pelos rumores da importância do cuidar e educar de forma associada, houve uma 

demissão em massa dos “monitores de creches”, o que gerou uma grande mobilização social 

e, como conseqüência, um desconforto aos gestores da época. Para amenizar a agitação 

gerada pelas demissões, realizou-se uma seleção interna que filtrou a maioria desse pessoal, 

pois tinham agora que ter, pelo menos, o magistério para ocupar os cargos (G1). 

Nesta época, as pessoas que obtiveram maior classificação eram convocadas para 

compor a equipe pedagógica da secretaria. A exigência do magistério foi interessante, pois os 

funcionários planejavam as atividades a serem desenvolvidas e tinham uma jornada de 

capacitação pedagógica no começo do ano. Percebia-se, a partir de então, um olhar 

diferenciado, uma preocupação também para que pudesse estar estimulando a criança (G1). 

No entanto, as dificuldades administrativas nesta época foram marcantes. Os recursos 

destinados à pré-escola eram per capita, ou seja, a verba era contabilizada pelo número de 

crianças matriculadas. O grande problema reside no fato de que esses recursos não eram 

investidos de fato nesses espaços, de modo que o atendimento às crianças era realizado em 

ambiente precário, o material pedagógico era limitado, chegava uma ou duas vezes por ano. O 

único material que não faltava era os de alimentação, em sua maioria enlatados, e de higiene, 

reiterando as ações voltadas ao assistencialismo (G1).  

Nos anos de 2004 a 2006, a secretária da assistência social da época, teve um olhar 

sensível à situação das pré-escolas e criou uma equipe multidisciplinar para atuar nas mesmas. 

Esta equipe era composta por um pediatra, o qual realizava palestras sobre saúde nas 

instituições; uma nutricionista cuja função era fazer a pesagem para averiguar se a criança 

estava desnutrida e distribuía alimentos para nutrição da criança em sua residência; e 

cabeleireiros que passavam mensalmente nas instituições para cortar os cabelos das crianças 

(G1). 

Além da formação dessa equipe, a secretária providenciou a distribuição de 

fardamento para as crianças e estimulou a criação de amostras de trabalhos pedagógicos, pois 

todas as instituições deveriam trabalhar com temas geradores anuais e apresentá-los no final 

do ano, evento que ocorria no Shopping Via Direta. Foi a época que se obteve mais recursos e 

estímulos para a educação infantil (G1). 

É válido destacar que a LDB determinou legalmente que a educação infantil era de 

responsabilidade do município e disponibilizou um prazo de 10 anos para que isso fosse 

instituído. Assim, apenas no final de 2007 é que se iniciou a transição da SEMTAS para a 

SME, com a criação do cargo de educador infantil, através da lei 5.794/2007 (a fim de obter 
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um quadro de pessoal adequado para a lei 9394/96), que tinha como pré-requisito para 

obtenção do cargo o magistério, porém eram em nível de contrato (BRASIL, 1996).  

Em janeiro de 2008 foi realizada a primeira etapa da transição, onde um montante de 

educadores infantis foi alocado para 16 CMEIs distintos, sediados em prédios próprios do 

município que possuíam uma semi-estrutura adequada. A segunda etapa ocorreu em 2009, 

quando foram criados mais 32 CMEIs, agora alocados em prédios conveniados ou alugados 

que a ATIVA administrava (G1; G2 e G3).  

A terceira e última fase ocorreu nos anos de 2011 e 2012, com 24 prédios que eram de 

responsabilidade do Estado, mantida pelo Movimento de Integração e Orientação Social 

(MEIOS). Assim, o município deixou de oferecer apenas a pré-escola e passou a abranger 

toda e educação infantil que compreende creche e pré-escola, a partir dos 6 meses de idade, 

como instituído na lei (G1, G2 e G3). 

Observa-se que houveram grandes ações que contribuíram e contribuem para 

transformar a educação no município de Natal e algumas delas são: o município se 

responsabiliza pela educação infantil a partir de 2008; a criação do cargo de educador infantil; 

a ampliação da oferta da educação infantil porque criou outros CMEIs. Outras marcas 

percebidas são as orientações das diretrizes do MEC e o RCNEI de Natal que já existe desde 

2007. 

 Como a educação infantil iria atender em tempo integral, ela determinou que a carga 

horária seria de 40 horas, de modo que ficariam 8 horas trabalhadas o dia inteiro o que foi 

marcante. Criou-se também a resolução 002/2008, a qual determina que o CMEI deve ter o 

mínimo de qualidade no ambiente físico, administrativo e pedagógico, o que norteou as 

práticas no âmbito do CMEI (NATAL, 2008).  

Cabe ressaltar que, além do concurso para educador infantil, realizou-se uma seleção 

interna, com entrevistas e análise de currículo, para gestores e coordenadores, pois o cargo de 

educador infantil estava ainda à nível de processo seletivo e não poderiam assumir a gestão 

devido ao estado probatório. Além disso, como os CMEIs ainda estavam sendo criados, não 

existia normas para a eleição desses cargos, pois a lei da festão democrática, criada em 1998, 

não contempla a educação infantil, realidade que está sendo revisada (G3).  

Como pré-requisito, os concorrentes deveriam ser professores efetivos do estado que 

possuíam formação superior em pedagogia. Por esse motivo, abriu-se uma inscrição online e 

quem tivesse interesse e fazia parte da rede poderia se inscrever (G3).  

Neste caso, é importante definir que já existia na rede o cargo de professor, criado pela 

lei 058/2004, o qual dispõe sobre o plano de carreira, remuneração e estatuto do magistério 
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público municipal. No ano de 2010, sancionou-se a lei 114, que dispõe sobre o regime 

jurídico do cargo de educador infantil, bem como seu o plano de carreira e remuneração. Essa 

lei foi criada no intuito de criar um corpo efetivo de educadores infantis no município 

(NATAL, 2004; 2010). 

Assim, existe na rede os dois cargos: o de professor e o de Educador infantil, o que até 

a atualidade gera conflitos, pois na prática criou-se um preconceito como se quem atuasse 

com criança menor não é valorizado, sendo o educador menor que o gestor do CMEI. A 

difusão dessas duas nomenclaturas provocou sentimentos de que o educador infantil é tratado 

de forma inferiorizada, diferente (G2).  

Para amenizar esta situação, realizou-se um convênio com o Kennedy e a Plataforma 

Freire em parceria com a UFRN a fim de garantir a formação dos educadores infantis para 

que tivessem habilitação normal superior em pedagogia. Atualmente grande parte do corpo de 

funcionários estão formados ou terminando a graduação (G1). 

Contudo, a idéia de inferioridade sentida pelos educadores fortaleceu-se com a gestão 

anterior à atual. Esta criou outras resoluções as quais deram um novo formato à educação 

infantil e as marcas estão até atualidade. No dia 17 de junho de 2010 foi criada a lei 114 (lei 

da otimização) do cargo de educador infantil. Após essa lei houve diversas mudanças, pois a 

partir dela foram criadas outras resoluções das quais a 01/2012, a qual reduz a carga horária 

do educador infantil de 40 horas para 30 horas e determina 20 minutos para o encontro de 

educadores que trabalham com a mesma turma, porém em turnos diferentes. Além disso, a 

diminuição da jornada não deixou espaço para o professor planejar (NATAL, 2012). 

Então aquele educador que estava trabalhando em 2008 a 2010 em tempo integral, 

construindo a questão do cuidar e educar como processos intrínsecos, indissociáveis, começou 

a fragmentar novamente a partir desta resolução. Dessa forma, ficou um grupo de professores 

pela manhã e outro grupo a tarde. Aquele hábito de pensar junto, evoluir conjuntamente teve 

que ser mudado, pois agora elas se encontram durante 20 minutos para a passagem de 

ocorrências (G2).  

 Para acentuar essa dificuldade do cuidar e educar foi criado dentro desta resolução 

uma figura chamada Auxiliar do Desenvolvimento Infantil (ADI), onde o papel é fazer esse 

diálogo. Porém, nesta resolução, não se determinou a função deste cargo. Então foi criada a 

idéia de que esta pessoa iria fazer todo serviço do “cuidar”, idéia esta atrelada a higiene e 

limpeza, ou seja, um cuidar esvaziado do conceito real desta atividade na educação infantil. 

Este fator gerou a idéia de que a limpeza da criança não é mais papel do professor e sim do 

auxiliar. 
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 A exigência mínima para o cargo de ADI era que tivesse magistério ou estivesse 

cursando pedagogia. Porém, a maioria deles foi encaminhada como Auxiliar de Serviços 

Gerais (ASGs), os quais não possuíam conclusão do ensino fundamental ou estava concluindo 

o ensino médio. A partir do convívio diário dos educadores infantis e gestores com os ADIs, 

descobriu-se que o nome do cargo e as exigências foram quebradas por questões políticas, 

“apadrinhamentos políticos” (G2).  

 Isto representa um ponto frágil e negativo para a construção da idéia de cuidar e 

educar como indissociáveis, pois significa retroceder para o que antes de 2007 se fazia na 

educação infantil. Outro ponto importante é que a lei 114 não delimitou a questão do 

planejamento, o que ficou a cargo dos gestores do CMEIs (G2). 

 Nesse contexto, nota-se que a concepção do cuidar e educar de forma dissociada no 

município de Natal se fortaleceu com dois acontecimentos: a redução da jornada de trabalho 

de 40 horas para 30h e a inclusão esse ADI que não tinha formação. Isso agravou por inteiro a 

concepção do cuidar e educar na mentalidade dos educadores (G2 e G3).  

 No início do ano de 2013 os funcionários que trabalhavam como ADI foram 

remanejados e voltaram à função original de ASG. No lugar desses, foram contratados 

estagiários remunerados pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que são graduandos do curso de 

pedagogia, a fim de atuar juntamente com os professores. Esta é uma função alternativa, 

viável e legal, porém provisória, que atualmente a secretaria está na tentativa de reajustar essa 

categoria (G1).  

Além disso, há na secretaria de educação uma comissão estudando a unificação das 

leis 058 e 114. Essa foi a única alternativa que a secretaria encontrou para abolir essa divisão 

de categorias, unificando-as com a mesma jornada (G1). 

 Entende-se que o processo de municipalização é recente e que as resoluções impostas 

interferem na forma de pensar dos educadores. Conclui-se com o depoimento de um membro 

da equipe do CMEI, a qual afirma que: 

A escola tem que reconhecer que ela tem esse papel [de cuidar e educar]. Tem que 

se preparar, se formar para poder formar os pais. Mas antes disso tem que trabalhar a 

concepção dos professores e isso só acontece com formações. Os pais acreditamos 

que ajudam muito a contribuir com essa parceria e a entender que o cuidar não está 

desvinculado do educar. Em educação infantil, todo ato de educar é um ato de 

cuidar. [Os educadores] também devem estar conscientes da questão humana, sua 

história, crenças, este sim tem que vir em primeiro lugar e não a doença. Depois é 

que eu vou ver as doenças. Então a questão humana também é muito fragilizada, não 

é um objeto, tem toda uma relação humana nesse cuidar (G2) 
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APÊNDICE B – Formulário com dados de identificação das educadoras. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

Pesquisa: o cuidado compartilhado entre pais e educadores em um Centro Municipal de 

Educação Infantil: uma pesquisa-ação. 

 

Pesquisadoras: Akemi Iwata Monteiro e Camila Augusta da Silva 

 

I) IDENTIFICAÇÃO (Educadoras) 

 

1. Idade: ______   

2. Sexo: a.(   )Feminino    b.(   )Masculino.    

3. Estado Civil:   

a.( )Casado     b.( ) Solteiro     c.( )Viúvo     d.( )Separado    e.( )União Consensual   

4. Tempo de formado: a. Magistério ____________; b. Pedagogia ____________  

5. Tempo de experiência com educação infantil: _________________________ 

6. Tempo de atuação neste CMEI: _____________________________________ 

7. Possui curso de capacitação para atuar na educação infantil? 

( ) Não 

( ) Sim. Onde: ______________________________________________________ 
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APÊNDICE C - Formulário com dados de identificação das mães. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

Pesquisa: o cuidado compartilhado entre pais e educadores em um Centro Municipal de 

Educação Infantil: uma pesquisa-ação. 

 

Pesquisadoras: Akemi Iwata Monteiro e Camila Augusta da Silva 

 

I) IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Idade: ______   

2. Sexo:  a.(   )Feminino    b.(   )Masculino.    

3.  Naturalidade: ___________________   

4. Local de Residência (Município/UF): ___________________________   

5. Estado Civil:   

a.( )Casado     b.( ) Solteiro     c.( )Viúvo     d.( )Separado    e.( )União Consensual   

6. Nº de filhos matriculados no CMEI: _____   

7. Etnia:  a.( )Negra      b.( )Parda       c.( )Indígena    d.( )Branca      e.( )Amarela    

8. Escolaridade:  

a.(   )Ensino fundamental incompleto  b.(   )Ensino fundamental completo   

c.(   )Ensino médio incompleto  d.(   )Ensino médio completo   

e.(   )Curso técnico. Qual:________________________  

f.(   )Curso superior. Qual:____________________________   

9. Renda Familiar (Salários Mínimos): __________ 
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APÊNDICE D – Roteiro do grupo focal com as educadoras do CMEI. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP: 59072-970   FONE: 3215-3196 

 

ROTEIRO – 1º GRUPO FOCAL COM EDUCADORAS DO CMEI 

 

ESTUDO: o cuidado compartilhado entre pais e educadores infantis de um centro municipal 

de educação infantil: uma pesquisa-ação. 

 

Mestranda: Camila Augusta da Silva                      Orientadora: Akemi Iwata Monteiro 

 

 

1. Enquanto profissional do CMEI qual a sua percepção sobre o cuidado? 

2. Como você coloca em prática esse cuidado ? 

3. O que você acha que os pais devem fazer no cuidado das crianças?  

4. Na sua opinião, existe algum problema relacionado ao cuidado realizado pelos pais? 
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APÊNDICE E - Roteiro do grupo focal com as mães. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP: 59072-970   FONE: 3215-3196 

 

ROTEIRO– 1º GRUPO FOCAL COM AS MÃES 

 

ESTUDO: o cuidado compartilhado entre pais e educadores infantis de um centro municipal 

de educação infantil: uma pesquisa-ação. 

 

Mestranda: Camila Augusta da Silva                      Orientadora: Akemi Iwata Monteiro 

 

1. O que é cuidado para você? 

2. Como você faz esse cuidado em casa? 

3. O que você acha que os professores do CMEI devem fazer para o cuidado da sua 

criança? 

4. Na sua opinião, existe algum problema relacionado aos cuidados realizados pelos 

professores à suas crianças? 
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APÊNDICE F - Roteiro de observação participante das reuniões 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário, Sn. BR 101 – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP: 59072-970   FONE: 3215-3196 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE DAS REUNIÕES 

 

ESTUDO: o cuidado compartilhado entre pais e educadores infantis de um centro municipal 

de educação infantil: uma pesquisa-ação. 

 

Mestranda: Camila Augusta da Silva                      Orientadora: Akemi Iwata Monteiro 

 

 

1 Como aconteceu a reunião? 

2 Como foi a participação dos envolvidos? 

3 Quais os problemas levantados durante o encontro? 

4 Quais as estratégias de enfrentamento apontadas pelo grupo? 

5 Outras observações. 
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APÊNDICE G - Roteiro de avaliação das reuniões grupais 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário, Sn. BR 101 – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP: 59072-970   FONE: 3215-3196 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DAS REUNIÕES DO GRUPO FOCAL 

 

ESTUDO: o cuidado compartilhado entre pais e educadores infantis de um centro municipal 

de educação infantil: uma pesquisa-ação. 

 

Mestranda: Camila Augusta da Silva                      Orientadora: Akemi Iwata Monteiro 

 

 

1. Tema do encontro: ______________________________________________ 

2. Reunião número: __________________   

3. Data: _____/_____/_______ 

4. Como vocês avaliam o encontro? 

5 Quais as dificuldades vivenciadas sobre o tema tratado no cotidiano da instituição? 

6 Quais as formas que tem sido encontradas para superar estas dificuldades? 

7. De que forma os conhecimentos discutidos poderão contribuir para a atuação junto à 

criança? 
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APÊNDICE H – Instrumento para avaliação da ação 1. 

ESTUDO: o cuidado compartilhado entre pais e educadores infantis de um centro municipal 

de educação infantil: uma pesquisa-ação. 

 

Mestranda: Camila Augusta da Silva                      Orientadora: Akemi Iwata Monteiro 

 

AVALIAÇÃO SOBRE HIGIENE E LIMPEZA. 

 

1. O quadrado azul representa proteção. O quadrado preto é risco de pegar doença. 

Avalie se a figura representar proteção ou risco de adoecer e marque com um X no 

quadrado referente à cor. 
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APÊNDICE I – Imagem da ação 2: organização da barraca do conto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 e 2: Organização da “Barraca do conto”. 
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APÊNDICE J - Roteiro de entrevista de avaliação da pesquisa-ação com educadoras e 

mães. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

Campus Universitário Sn – Lagoa Nova, Natal/RN 

CEP: 59072-970   FONE: 3215-3196 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM EDUCADORAS E MÃES – AVALIAÇÃO DA 

PESQUISA-AÇÃO 

 

ESTUDO: o cuidado compartilhado entre pais e educadores infantis de um centro municipal 

de educação infantil: uma pesquisa-ação. 

 

Mestranda: Camila Augusta da Silva                      Orientadora: Akemi Iwata Monteiro 

 

 

1. Quais as suas expectativas para colocar em prática o conhecimento adquirido nas 

ações? 

 

2. Existe alguma mudança no CMEI ou na relação família-escola após a realização 

dessas ações? Caso seja positivo, cite pelo menos duas. 

 

3. Sugestões para o futuro. 
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APÊNDICE K – Termo de anuência para gravação de voz 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu,____________________________________________________________, depois 

de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “O cuidado compartilhado entre 

cuidadores e profissionais de um Centro Municipal de Educação Infantil: uma pesquisa-ação” 

poderá trazer e, entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, 

assim como, estar ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por 

meio deste termo, os pesquisadores Camila Augusta da Silva e Akemi Iwata Monteiro a 

realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Profª Drª. Akemi Iwata Monteiro, e após esse 

período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

Natal, ______ de ________________ de 2013. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

_________________________________________________ 

Profª. Drª. Akemi Iwata Monteiro 

Orientadora da pesquisa 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 



147 

 

APÊNDICE L – Termo de anuência para retirada de fotos 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGENS (FOTOS E VÍDEOS) 

 

Eu, ______________________________________________________, AUTORIZO 

a Profª. Drª Akemi Iwata Monteiro, coordenador(a) da pesquisa intitulada: “O cuidado 

compartilhado entre cuidadores e profissionais de um Centro Municipal de Educação Infantil: 

uma pesquisa-ação” a fixar, armazenar e exibir a minha imagem por meio de fotos com o fim 

específico de inseri-la nas informações que serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras 

publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais. 

 

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para os fins 

aqui estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer outra forma de 

utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada. 

 

O pesquisador responsável Profª. Drª Akemi Iwata Monteiro, assegurou-me que os 

dados serão armazenados em meio eletrônico (computador da sala de pesquisa), sob sua 

responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão destruídas.  

 

Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na 

pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens. 

 

Natal, _____ de _______________ de 2013. 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

________________________________________________ 

Profª Drª Akemi Iwata Monteiro 

Pesquisador responsável 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE M - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Esclarecimentos 

 Este é um convite para que você participe da pesquisa: “O cuidado compartilhado 

entre cuidadores e profissionais de um Centro Municipal de Educação Infantil: uma pesquisa-

ação”, que tem como pesquisador responsável a professora Drª Akemi Iwata Monteiro e 

colaboração da mestranda Camila Augusta da Silva, do programa de Pós-graduação em 

Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

O estudo tem por objetivo: analisar a construção de um pacto do cuidar entre pais e 

educadores de crianças que frequentam um Centro Municipal de Ensino Infantil. O estudo 

será desenvolvido através da metodologia da pesquisa-ação, que une as investigações do 

estudo às ações que visam atuar sobre os problemas levantados. O motivo de realizar este 

estudo se dá pela necessidade de melhorar a comunicação entre pais e profissionais do CMEI 

para, dessa forma, ajudar no cuidado conjunto da criança.  

Sua participação é voluntária. Caso aceite o convite, você participará de reuniões; 

entrevistas; observação participante, a qual inclui o registro fotográfico; anotações diárias e 

responderá a fichas de avaliação das reuniões. Nas entrevistas e reuniões, iremos utilizar um 

gravador de voz para ter as informações de forma precisa. 

Durante a realização das reuniões e entrevistas, a previsão de risco é mínima. Pode 

acontecer um desconforto ao ser realizado perguntas à você, mas isso poderá ser minimizado 

com sua resposta por meio de bilhetes.  

Além disso, os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e seu nome não 

será identificado em nenhum momento. Os dados serão divulgados apenas em congressos ou 

publicações científicas, não havendo divulgação de nenhuma informação que possa lhe 

identificar. Caso haja necessidade de divulgação de suas fotos essa só será realizada após sua 

autorização.  

Você terá como benefício de sua participação a construção de um acordo de ação para 

o cuidado das crianças que frequentam o CMEI, o que fornecerá aos profissionais e pais 

condições para lidar com a criança no seu processo de cuidar.  
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Você poderá desistir em qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que 

isso lhe traga prejuízos ou penalidades. Caso você tenha algum gasto decorrente da sua 

participação na pesquisa, comprovado legalmente, você será ressarcido, se solicitar. Caso 

você sofra algum dano em função da pesquisa, comprovado legalmente, você terá direito à 

indenização. 

Esta pesquisa terá a coordenação da Drª Akemi Iwata Monteiro, professora do 

Departamento de Enfermagem da UFRN. Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a 

dúvida que você tiver sobre esta pesquisa, poderá perguntar diretamente ao pesquisador, no 

endereço Campus universitário, Lagoa Nova, departamento de enfermagem. E-mail:  

akemiiwata@hotmail.com, pelo telefone (84)3215-3862. Ou você poderá ligar para o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela 

trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da 

pesquisa “O cuidado compartilhado entre pais e educadores infantis de um centro municipal 

de educação infantil: uma pesquisa-ação”, e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

Natal, _____ de ______________ de 2013. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa                                             

                                        

                                              

_________________________________ 

Assinatura do pesquisador Responsável 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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ANEXO 
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ANEXO A – Carta de anuência da Secretaria Municipal de Saúde. 
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ANEXO B – Carta de anuência da coordenação do CMEI. 
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ANEXO C – Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa 
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ANEXO D – Imagens desenhadas/escritas pelas mães na etapa do diagnóstico 

situacional. 

 

 

 

Figura 5: O que é cuidar para você? (MÃE 2) 

Figura 1: O que é cuidar para você? (MÃE 1) Figura 2: O que é cuidar para você? (MÃE 5) 

Figura 3: O que é cuidar para você? (MÃE 7) 

Figura 4: O que é cuidar para você? (MÃE 9) 


