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Apresentação
A importância dos cuidados familiares e de serviços de qualidade para a criança em
seus primeiros seis anos de vida tem sido demonstrada em diversos estudos nacionais e
internacionais.
Nessa fase, quando ocorrem aprendizados essenciais para a formação da personalidade do ser humano, o crescimento e o desenvolvimento se encontram em ritmo acelerado.
Por esse motivo, todos os eventos e experiências vivenciadas nessa fase terão impacto
significativo em todo o ciclo de vida de uma pessoa.
Dessa forma, o fortalecimento das competências das famílias no cuidado com a criança de até 6 anos, assim como a capacitação de profissionais que se dedicam a atender
essa faixa etária, torna-se decisivo para garantir que a infância seja repleta de experiências positivas, nas quais os seus direitos fundamentais sejam garantidos e respeitados.
Embora tenham ocorrido grandes avanços na atenção à criança nos últimos anos em
nosso País, até hoje se verificam um grande número de óbitos infantis por causas evitáveis, um baixo percentual de crianças com acesso a creches, situações de violência

e a persistência de iniquidades regionais e locais, que atingem principalmente crianças
negras, indígenas e pobres.
Para o enfrentamento dessas questões, é necessário que o País encare a garantia dos
direitos da criança como prioridade absoluta, fazendo cumprir os tratados internacionais,
a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente.
O UNICEF tem buscado, em parceria com governos federal, estaduais e municipais,
outras agências da ONU e a sociedade brasileira, desenvolver programas e apoiar políticas que defendam e promovam os direitos de cada criança e cada adolescente no País.
Como forma de apoiar uma política para a primeira infância, foi lançado, em 2004, o
kit Família Brasileira Fortalecida (kit FBF), um conjunto de cinco álbuns ilustrados que
trazem informações sobre a atenção à gestante, os cuidados com a criança e o seu desenvolvimento integral, desde o pré-natal até os 6 anos de idade.
Profissionais de 24 Estados brasileiros já foram capacitados para a utilização desse
material, assumindo a responsabilidade de repassar os conhecimentos a agentes públicos – lideranças comunitárias, agentes comunitários de saúde, educadores de creches e
pré-escolas e outros profissionais envolvidos com o atendimento à infância –, para que
as informações sejam levadas ao maior número de famílias.
No Estado do Ceará, a quase totalidade dos 12 mil agentes comunitários de saúde já
recebeu essa qualificação, assim como muitos educadores infantis.
O presente estudo, realizado por meio de entrevistas com educadores infantis de creches e pré-escolas da capital do Estado, avalia a utilização do kit FBF, descrevendo o
impacto que o mesmo provocou nas atitudes e práticas cotidianas desses profissionais.
Espera-se que os resultados aqui apontados sejam utilizados no planejamento de novas ações em nível nacional, estadual e municipal, em que os aspectos positivos sejam
reforçados, as dificuldades superadas e, especialmente, seja reconhecido o papel fundamental desse profissional e de sua capacitação na utilização do kit FBF, no resgate da
cidadania das crianças e das famílias por ele atendidas.
Marie-Pierre Poirier
Representante do UNICEF no Brasil

6

7

Introdução
O kit Família Brasileira Fortalecida, elaborado pelo UNICEF com 28 parceiros
e o governo federal, tem sido utilizado em todo o País como um importante instrumento de formação profissional em serviço de diálogo e de apoio às famílias
de gestantes e de crianças menores de 6 anos.
Composto por cinco álbuns, aborda temas ligados à saúde, ao desenvolvimento infantil, à educação, à garantia de direitos e cidadania, entre outros. Cada
álbum destina-se a um período específico da vida da criança: gestação; primeiro
mês de vida; do segundo ao décimo segundo mês de vida; de 1 a 3 anos de idade;
e de 4 a 5 anos. Os temas são abordados por meio de ilustrações e pequenas
mensagens com linguagem acessível, acompanhadas de informações para o profissional, em um formato que incentiva a participação da família na discussão do
tema, em vez de colocá-la somente como ouvinte.
Com o objetivo de melhorar a vida de crianças por meio do fortalecimento das
competências das famílias brasileiras, profissionais de diversas categorias têm
sido capacitados em muitos Estados brasileiros. Para essa ação, parcerias têm
sido articuladas entre o UNICEF e os Ministérios da Educação e da Saúde, União
Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Estados, municípios e
organizações não governamentais.
No Ceará, um dos públicos capacitados na utilização do kit FBF tem sido os
professores de educação infantil que atuam nas creches e pré-escolas apoiadas
pelo Programa de Atendimento à Primeira Infância, no município de Fortaleza,
capital do Estado. Profissionais de outros 23 municípios com baixo índice de desenvolvimento municipal e outros ligados às comunidades quilombolas também
têm sido capacitados na utilização do kit FBF.
O Programa de Atendimento à Primeira Infância visa ao atendimento a crianças
na faixa etária de até 5 anos de idade e suas famílias; ao fortalecimento das competências profissionais, promovendo um desenvolvimento infantil saudável; ao fortalecimento das relações intrafamiliares e comunitárias; e ao acesso das crianças aos
seus direitos, em especial aquelas de famílias socialmente vulnerabilizadas.
Esse Programa foi criado em 2004, pela Secretaria da Ação Social do
Governo do Estado do Ceará, atual Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento
Social – STDS, por meio do Programa Criança Feliz, amparado pela Constituição
Federal de 1988 (Brasil, 1988), pelo Estatuto da Criança e Adolescente (Brasil,
1990), pela Lei Orgânica da Assistência Social – Loas (Brasil, 1993) e pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Brasil, 1996).
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O Programa possui três dimensões: Desenvolvimento Infantil; Promoção da
Saúde;e Fortalecimento das Competências Familiares. Para o desenvolvimento
de ações nessas três dimensões, foi realizado um trabalho articulado, contando
com a parceria de outras Secretarias e/ou órgãos, de modo a evitar o paralelismo de ações e a promover a otimização na aplicação dos recursos públicos. Em
2008, o Programa garantia o atendimento a 5.925 crianças, na faixa etária de até
5 anos de idade, no regime de 8 horas e em espaços de Educação Infantil, aqui
denominados Centros de Educação Infantil – CEI, distribuídos nas seis regiões
administrativas de Fortaleza.
Para o desenvolvimento das ações administrativas, gerenciais e socioeducativas do Programa, foram celebrados convênios com 65 entidades comunitárias
de Fortaleza, tendo em vista a transferência regular dos recursos financeiros do
Fundo Estadual de Combate à Pobreza – Fecop, para garantir o atendimento das
crianças em 100 Centros de Educação Infantil, como forma de transferência de
renda às famílias.
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No momento do estudo, cujos resultados apresentamos neste documento,
esses Centros de Educação Infantil encontravam-se em processo de municipalização, medida adotada em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB, que estabelece o ano de 2008 como prazo limite para
esse processo.
A estratégia desenvolvida para a atenção às famílias e aos profissionais responsáveis pelo atendimento direto às crianças se dá na forma de cursos, oficinas, encontros, rodas de conversas. Para as crianças, são desenvolvidas atividades lúdicas e significativas, respeitando as diferenças e a cultura das mesmas.
Os objetivos, conteúdo, metodologia, sugestões de atividades e avaliação estão
de acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil.
Uma das estratégias utilizadas na capacitação dos profissionais é o treinamento no kit Família Brasileira Fortalecida, já utilizado rotineiramente na prática
diária dos agentes comunitários de saúde em todo o Ceará.
No município de Fortaleza, sob a liderança da STDS, equipes de educadores
infantis dos 100 CEI foram capacitados, por meio de oficinas realizadas em outubro de 2007. Cada CEI recebeu um kit FBF. Nessas oficinas, 242 profissionais foram capacitados no uso do kit. Funcionando como multiplicadores do conteúdo
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do kit, esses professores e educadores se comprometeram a repassar às famílias
os conhecimentos, fortalecendo-as nas suas competências para garantir os direitos de suas crianças de até 6 anos de idade e a promoção do seu desenvolvimento e de sua educação. Durante esse período, estima-se que 6.000 famílias
foram beneficiadas com esses conhecimentos.
Essa ação foi possível como resultado do Programa Família Brasileira Fortalecida pela Educação Infantil, fruto da cooperação entre o UNICEF, o Ministério
da Educação, a Undime e a Fundação GE e que tem apoio do Governo do Estado
do Ceará e dos municípios cearenses. O objetivo de tal cooperação é fortalecer a
parceria entre os CEI e as famílias com crianças de até 5 anos.
Acredita-se que essa parceria possibilite o fortalecimento das competências
profissionais e familiares, culminando em grandes e diretos benefícios para as
próprias crianças, uma vez que as famílias são os principais agentes de educação, desenvolvimento e socialização de suas crianças, bem como as principais
promotoras dos direitos infantis. O programa também visa à melhoria do atendimento às crianças nos próprios CEI, por meio da capacitação de diretores e
professores de Educação Infantil para que utilizem o conhecimento gerado pelo
kit nas salas de aula, a fim de garantir não só o direito à educação infantil, mas a
melhoria do cuidado, proteção e promoção do desenvolvimento.
Ainda em parceria (STDS/UNICEF), em julho de 2008, para continuidade
do trabalho com o kit Família Brasileira Fortalecida, o Programa de Atendimento
à Primeira Infância foi campo de atuação e pesquisa para a estagiária do UNICEF,
Louise Moreira Daniels, aluna do mestrado em Relações Internacionais pela The
New School University, Nova Iorque, Estados Unidos.
O presente estudo propõe uma observação inicial dos primeiros resultados da
inserção do kit FBF em Centros de Educação Infantil do município de Fortaleza,
para avaliar mudanças nas competências dos próprios educadores infantis e na
qualidade da parceria educador-família.
Os resultados dessa pesquisa são demonstrados neste trabalho, com o intuito
de verificar os benefícios dessa estratégia nos Centros de Educação Infantil e
oferecer sugestões para a sua continuidade e aperfeiçoamento.
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Metodologia
Material
Com o objetivo de avaliar a utilização do kit Família Brasileira Fortalecida para a melhoria da qualidade do serviço prestado pelo educador infantil e da relação deste com as
famílias das crianças, foi elaborado um questionário composto de 48 perguntas. As perguntas foram de três tipos gerais: 1) caracterização do participante; 2) conhecimentos,
atitudes e práticas do(a) educador(a); 3) sobre o kit FBF. As perguntas foram baseadas
num profundo estudo do material contido no kit e na proposta do uso deste na área
da educação infantil. A grande maioria das perguntas foi fechada, mas algumas com
possibilidade de expansão da resposta. As perguntas sobre sugestões ou críticas foram
abertas.

Pré-teste
Um pré-teste do questionário foi realizado com 17 educadores infantis de dois CEI. As
perguntas do questionário foram lidas e os educadores foram informados de que quaisquer dúvidas seriam esclarecidas. Após a aplicação do questionário, solicitou-se que os
educadores expusessem suas opiniões sobre o mesmo, oferecendo sugestões e críticas.
Esses afirmaram que a linguagem estava clara, objetiva e que as perguntas estavam bem
elaboradas. Assim, após esse pré-teste, chegou-se à redação definitiva do questionário.

Participantes
Com a ajuda do UNICEF e da STDS, foram convidados a participar do estudo educadores dos Centros de Educação Infantil – CEI de Fortaleza treinados no kit FBF. No total,
76 educadores e coordenadores aceitaram voluntariamente participar da avaliação.

Procedimento
A aplicação do questionário a esses educadores ocorreu no final de agosto de 2008. As
perguntas do questionário foram lidas e os participantes questionados quanto à clareza
das mesmas. Os questionários eram anônimos e os participantes foram encorajados a responder da maneira mais realista e sincera possível. Os participantes responderam individualmente ao questionário e não foram remunerados financeiramente para isso.
Após a aplicação do questionário, foi exibido um filme sobre Competências Familiares
feito pelo UNICEF para divulgar o uso do kit para prefeitos e secretários de Saúde, Educação e Assistência Social.

RESULTADOS
A pesquisa foi realizada com 76 educadores infantis e coordenadores dos CEI capacitados no kit Família Brasileira Fortalecida, no ano de 2007.
Ao analisar as características desses educadores, apresentadas na Tabela I, encontramos a quase totalidade do sexo feminino, sendo mais de 60% com idade igual ou superior
a 36 anos.
Em relação à escolaridade, observa-se que o grupo com Ensino Superior completo é
predominante (42,7%), seguido pelo grupo com Ensino Médio (34,7%).
A maioria deles (68,4%) atua como educador infantil há mais de seis anos e 60% deles
atuam no mesmo Centro de Educação Infantil – CEI há mais de três anos.
Quanto ao grupo etário atendido pelos educadores entrevistados, observa-se um percentual ínfimo relacionado a crianças com menos de 1 ano (2,7%) e uma maior concentração em relação ao grupo de 2 e 3 anos (36,5%). Aproximadamente um terço dos educadores atende todas as faixas etárias, estando nesse grupo incluídos os coordenadores
de Centros de Educação Infantil, que não atuam especificamente em sala de aula, mas
dirigem sua atenção a todas as crianças ali atendidas.
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Tabela I. Características dos educadores infantis capacitados no kit
Família Brasileira Fortalecida. Fortaleza, Ceará, 2008.
Nº

%

Sexo		
Feminino
75
Masculino
1

98,7
1,3

Faixa etária 		
23 a 28 anos
10
29 a 35 anos
19
36 anos ou mais
45

13,5
25,7
60,8

Escolaridade 		
Ensino Fundamental
1
Ensino Médio
26
Ensino Superior Incompleto
12
Ensino Superior Completo
32
Pós-graduação
4

1,3
34,7
16,0
42,7
5,3

Tempo de atuação como educador infantil		
1 a 3 anos
8
4 a 6 anos
16
Mais de 6 anos
52

10,5
21,1
68,4

Com que faixa etária atua com mais frequência		
Até 1 ano
2
2 a 3 anos
27
4 a 5 anos
20
Todas as faixas
25

2,7
36,5
27,0
33,8

Tempo de trabalho no atual CEI		
Menos de 1 ano
6
1 a 3 anos
24
Mais de 3 anos
45

8,0
32,0
60,0

A maioria dos educadores infantis entrevistados foi capacitada no kit Família Brasileira Fortalecida nos 12 meses anteriores à pesquisa, segundo dados mostrados na
Tabela II. A quase totalidade dos entrevistados (95,9%) foi capacitada em oficinas da
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e quase 60% afirmam que a maioria
dos outros professores do Centro de Educação Infantil onde atuam foi capacitada
posteriormente.
Tabela II. Informações referentes à capacitação de educadores infantis
no kit Família Brasileira Fortalecida. Fortaleza, Ceará, 2008.
Nº

%

Há quanto tempo foi treinado no kit FBF		
Menos de 6 meses
29
6 meses a 1 ano
29
Mais de 1 ano
15

39,7
39,7
20,5

Por quem foi treinado 		
Oficinas da STDS* (equipe da Secretaria)
70
Por seu coordenador / administrador
3

95,9
4,1

A maioria dos professores do CEI onde atua foi treinada		
Sim
43
58,1
Não
31
41,9
* Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado
Houve ausência de informações para os dados “Há quanto tempo foi treinado” (3), “Por quem foi
treinado” (3), “Maioria dos professores treinada” (2).

Informações relativas à existência, disponibilidade e utilização do kit no Centro de
Educação Infantil – CEI onde os entrevistados atuam estão apresentadas na Tabela
III. 96,1% afirmaram existir o kit no CEI. Três professores (3,9%) não responderam à
questão. Em relação à localização do kit, 97,4% afirmaram que o mesmo encontra-se
em local de fácil acesso.

Houve ausência de informação para os dados “Faixa Etária” (dois casos), “Escolaridade” (um
caso), “Com que faixa etária atua com mais frequência” (dois casos) e “Tempo de trabalho no
atual CEI” (um caso).
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O kit tem sido utilizado uma vez por mês por 44,6% dos entrevistados. Um percentual
menor de entrevistados tem-no utilizado uma vez por semestre (31,1%) ou uma vez por
semana (16,2%).
Em quase todos os Centros de Educação Infantil aqui representados, são realizados
encontros com os pais, sendo que, em quase metade deles (47,2%), esses encontros
acontecem três ou mais vezes por semestre. Questionados sobre sua participação nesses encontros, 74,7% dos entrevistados responderam afirmativamente.
A capacitação no uso do kit Família Brasileira Fortalecida incentivou a realização de
mais encontros com os pais, segundo 69,3% dos entrevistados, sendo temas presentes
no kit abordados nos encontros de acordo com 94,6% deles.
O kit foi apresentado em um ou mais encontros com os pais por 79,2% dos entrevistados. Nos casos em que foi citada a não utilização dos kits, ou a baixa frequência dessa
prática, foram mencionadas as seguintes razões: quatro educadores afirmaram que o kit
não está sempre disponível; dois citaram a falta de oportunidade com as famílias; um não
o considera útil; um não sente segurança para falar sobre os temas; um afirmou que os
pais são muito inquietos e alegam já conhecer os temas e ser praticantes das orientações
abordadas; e quatro educadores não informaram os motivos.

Tabela III. Disponibilidade e utilização dos kits nos Centros de Educação Infantil. Fortaleza, Ceará, 2008.
Nº

%

Utilização do kit pelo entrevistado			
Uma vez por semana
12
16,2
Uma vez por mês
33
44,6
Uma vez no semestre
23
31,1
Não utilizou
5
6,8
Não sei / Não tenho como responder
1
1,4

O(A) entrevistado(a) participa dos encontros com pais 		
Sim, participo de todos
56
74,7
Sim, participo de pelo menos um
10
13,3
Sim, participo de muitos, não todos
6
8,0
Não participo
3
4,0
Após capacitação no kit FBF , o CEI passou a realizar mais encontros com pais		
Sim
52
69,3
Não
22
29,3
Não sei / Não tenho como responder
1
1,3
			
Nos encontros com os pais, são abordados temas presentes no kit			
Sim
55
73,3
Sim, inclusive o kit foi apresentado em pelo
menos um encontro
16
21,3
Não
2
2,7
Não sei / Não tenho como responder
2
2,7
			
No último semestre, o(a) entrevistado(a) apresentou o kit nos encontros 		
Sim, apresentei em todos os encontros
17
23,6
Sim, apresentei em pelo menos um dos encontros 40
55,6
Não o apresentei nos encontros
15
20,8
			
Houve ausência de informações para os dados ”Utilização do kit pelo entrevistado” (2), “O CEI realiza
encontros com os pais” (1), “Frequência de realização de encontros com os pais” (4), “Entrevistado
participa de encontro com os pais” (1), “Após capacitação, o CEI passou a realizar mais encontros
com os pais” (1), “Nos encontros com os pais, são abordados temas presentes no kit” (1), “No último
semestre, o entrevistado apresentou o kit nos encontros” (4).

O CEI realiza encontros com os pais 			
Sim, realiza
73
97,3
Não, não realiza
2
2,7
Frequência de realização de encontros com os pais			
Uma vez por semestre
22
30,6
Duas vezes por semestre
15
20,8
Três vezes ou mais por semestre
34
47,2
Não sei /Não tenho como responder
1
1,4

16

17

Os educadores infantis foram questionados acerca da participação das crianças e do
gerenciamento do seu comportamento, conforme dados apresentados na Tabela IV.
Segundo mais da metade dos entrevistados, as crianças podem fazer opção entre as
atividades oferecidas, porém, essa prática não é frequente, ocorrendo, segundo eles, “às
vezes”. Apenas 30% dos entrevistados afirmam que seus alunos sempre podem fazer
esse tipo de escolha.
No momento de guardar os brinquedos e outros materiais utilizados, mais de 90% dos
educadores infantis afirmam contar com a participação das crianças.
Ao ser questionada sobre o que fazem, com mais frequência, quando a criança não
obedece a uma orientação, a maioria dos educadores (69,4%) relata que explica porque
ela deve obedecer. Repreender a criança, sem colocá-la de castigo, é a atitude adotada
por 8,1% dos educadores, enquanto 5,3% optam por colocar a criança de castigo, retirando-a da atividade em grupo. A associação das atitudes de explicar à criança porque ela
deve obedecer e repreendê-la, sem colocá-la de castigo, foi citada por 5,3% dos educadores, mesmo percentual relativo à opção por dialogar com a criança e conversar sobre
os motivos da rebeldia. Foram citadas ainda, como expansão da resposta, atitudes como
retirar a criança do grupo para conversar (2,7%); tirar tudo o que a criança gosta de fazer
durante uma semana (1,3%); e combinar, com o grupo, pactos e regras de convivência
criados pelas próprias crianças (1,3%).
Atitudes educativas e não punitivas também parecem ser preferencialmente adotadas
pelos educadores quando as crianças se comportam mal. Questionados a esse respeito,
83,2% afirmam que explicam porque ela não deve se comportar assim. Como segunda
atitude citada, encontra-se repreender a criança, sem colocá-la de castigo, citada por
7%. As opções de colocar a criança de castigo, retirando-a da atividade em grupo, e
conversar com a criança são relatadas por 2,8% dos educadores, cada. Outras atitudes
citadas são: associação entre explicar porque ela deve se comportar bem e repreender a
criança sem colocá-la de castigo; associação entre repreender a criança sem colocá-la
de castigo e chamar para conversar; retirar a criança do grupo para conversar (citadas por
1,4% dos educadores, cada). Cinco educadores não responderam a essa pergunta.
Os educadores foram também questionados sobre se costumavam conversar com
pais de alunos com problemas de comportamento. A quase totalidade (97,4%) afirmou
que sim, e dois entrevistados não responderam à questão.

Tabela IV. Participação da criança e gerenciamento de comportamento das crianças atendidas nos Centros de Educação Infantil segundo
educadores infantis capacitados no kit Família Brasileira Fortalecida.
Fortaleza, Ceará, 2008.
Nº

%

Na escolha de atividades, são dadas opções de escolha às crianças 		
Sim, sempre
21
30,0
Sim, às vezes
37
52,9
Raramente
6
8,6
Nunca
4
5,7
Não sei /Não tenho como responder
2
2,9
No final do dia, as crianças ajudam a guardar materiais (brinquedos)			
Sim, sempre
68
91,9
Sim, às vezes
6
8,1
			
O(a) entrevistado(a) é a favor de castigos físicos/psicológicos em casa, se a criança
não obedece			
Sim
5
6,9
Não
66
91,7
Não sei / Não tenho como responder
1
1,4
			

Houve ausência de informações para os dados “Na escolha de atividades, são dadas opções de escolhas às crianças” (6), “No final do dia, as crianças ajudam a guardar materiais (brinquedos) (2), “O(a)
entrevistado(a) é a favor de castigos físicos/psicológicos em casa, se a criança não obedece (4).

Após a capacitação no kit, os educadores sentiram-se mais motivados para abordar
com as famílias temas relativos à criança, conforme dados exibidos no Gráfico I. Embora
muitos desses temas já sejam abordados por parte dos educadores, aproximadamente
90% deles afirmam que a capacitação colaborou para que pudessem orientar as famílias
de forma mais segura.
Aproximadamente 30% dos educadores não conversavam com as famílias de seus
alunos, antes da capacitação, sobre a importância da existência de livros infantis em
casa, de os pais brincarem com as crianças, do registro civil, da amamentação e de as
mães não consumirem álcool e cigarro durante a gestação, tendo incorporado essa prática após a capacitação. Um número ainda maior de educadores (45%) passou a orientar
os pais sobre a importância do pré-natal e da presença do pai nas consultas, o que não
faziam antes.
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O cuidado com a saúde da criança, por meio da observação da Caderneta da Criança,
é rotina na maioria dos CEI. Segundo 93,1% dos entrevistados, esse documento é examinado pelo menos uma vez por ano pelos educadores infantis ou coordenadores das
instituições.

Gráfico I. Avaliação dos educadores infantis sobre a influência da
capacitação no kit FBF na sua capacidade de orientar os pais sobre
temas relativos à criança. Fortaleza, Ceará, 2008.
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As contribuições da capacitação na prática profissional podem ser observadas a partir de
mudanças de atitudes citadas pelos educadores.
Quando questionados sobre se sentirem mais preparados para informar os pais sobre cuidados com as crianças (saúde, higiene, prevenção de acidentes, etc.), a quase totalidade
dos professores (97%) respondeu afirmativamente. Dois educadores não responderam a essa
questão.
O mesmo pode ser observado em relação à sua responsabilidade pela “educação” (fortalecimento) das famílias ou pais dos seus alunos. Todos os educadores que responderam à questão (73) afirmaram sentir-se mais responsáveis nesse aspecto, sendo que três educadores não
responderam.
Atitudes efetivamente tomadas pelos educadores após a capacitação podem ser observadas na Tabela V, demonstrando que a maioria destes propôs mudanças na estrutura física da
creche/pré-escola, assim como mudanças nas práticas educacionais após a capacitação no
kit. A maioria dos entrevistados afirma ainda que: sua prática profissional em relação às crianças mudou após a capacitação (93,2%); a utilização do kit realmente contribui para melhorar
a atenção da família com a primeira infância (92%); e o kit está contribuindo para ajudar o seu
trabalho a obter melhores resultados (97,4%). Houve ausência de resposta de três entrevistados a essa questão.
Entre as mudanças propostas pelos educadores após a capacitação, destacam-se as seguintes: oferecer mais oportunidades de brincadeiras às crianças, citadas por 23 entrevistados, com destaque para oferecer-lhes mais brinquedos; disponibilizar livros para as crianças;
construção, reforma e manutenção de parquinhos; conservação do jardim; sala de leitura;
realização de oficinas de confecção de brinquedos com crianças e mães; resgate de brinquedos e brincadeiras do passado; mais espaço para as crianças brincarem e quadras de esporte
cobertas.
Propostas relacionadas à prevenção de acidentes foram citadas por 16 deles: mais atenção e cuidados durante brincadeiras no pátio; tampar tomadas elétricas; evitar que as
crianças pulem janelas; não permitir que entrem na cozinha quando o fogão está aceso;
cuidados para não escorregarem no banheiro; evitar quedas; evitar deixar a criança em lugares perigosos; proporcionar brinquedos mais seguros; e colocação de material de limpeza
em local adequado.
Proporcionar acessibilidade às crianças com deficiências e facilitar a movimentação de
mães com carrinhos de bebês no interior da creche estiveram entre as medidas propostas por
10 educadores, especialmente a colocação de rampas e o aumento da largura das portas.
Algumas medidas foram também sugeridas por oito educadores, destinadas a proporcionar
mais conforto para as crianças, como aumento no número de janelas nas salas de aula, de
banheiros, mesas e cadeiras.
Mudanças nas práticas educacionais do CEI foram sugeridas por mais da metade dos educadores capacitados. Mais de 90% deles afirmaram que a sua prática profissional mudou
após a capacitação, assim como reconheceram que a utilização do kit tem papel efetivo na
melhoria da atenção da família com as crianças menores de 6 anos. Como consequência, a
quase totalidade dos entrevistados (97,4%) afirma que a utilização do kit está contribuindo
para melhores resultados em seu trabalho como educador.

21

Tabela V. Mudanças na prática profissional de educadores infantis capacitados no kit Família Brasileira Fortalecida. Fortaleza, Ceará, 2007/2008.
Nº

%

Propôs mudança na estrutura física da creche/pré-escola onde trabalha após a capacitação no kit (parques, rampas, etc.)			
Sim
45
61,6
Não
26
35,6
Não sei / Não tenho como responder
2
2,7
			
Propôs mudança nas práticas educacionais do CEI como consequência do que aprendeu
com o kit			
Sim
54
74,0
Não
14
19,2
Não sei / Não tenho como responder
5
6,8
			

Os educadores infantis foram questionados acerca de sua opinião sobre fatores ligados às
brincadeiras e à segurança nas instituições onde trabalham, conforme exposto no Gráfico II.
Segundo suas informações, os Centros de Educação Infantil têm procurado oferecer segurança às suas crianças, disponibilizando locais de brincadeiras limpos e seguros, de acordo com
mais de 90% deles, e tampando recipientes com água, fato confirmado pela quase totalidade
dos educadores. Em relação às tomadas em sala de aula ser tampadas, existe uma predominância não muito acentuada de locais onde esse cuidado não é tomado, porém, vários educadores afirmam que as mesmas encontram-se em locais não acessíveis às crianças.
Ao ser indagados sobre a disponibilidade de brinquedos, mais de 75% dos educadores informaram que esses não existiam em quantidade suficiente para atender às necessidades das
crianças.

Gráfico II. Opinião dos educadores infantis capacitados no kit Família
Brasileira Fortalecida sobre a disponibilidade de brinquedos e medidas de
segurança nos CEI onde trabalham. Fortaleza, Ceará, 2008.
120
100

Acredita que a prática profissional em relação às crianças mudou após a capacitação		
Sim, creio que mudou
Não creio que tenha mudado
Não sei / Não tenho como responder

68
3
2

93,2
4,1
2,7

Utilização do kit realmente contribui para melhorar a atenção da família com a primeira
infância			
Sim
69
92,0
Muito pouco
6
8,0
Acha que kit está contribuindo para que seu trabalho obtenha melhores resultados		
Sim
74
97,4
Não
1
1,3
Não sei / Não tenho como responder
1
1,3
			
Houve ausência de informações para os dados “Propôs mudança na estrutura física da creche/pré-escola
onde trabalha após capacitação kit (parques, rampas, etc.)” (3), “Propôs mudança nas práticas educacionais do CEI como consequência do que aprendeu com o kit” (3), “Acredita que a prática profissional em
relação às crianças mudou após a capacitação” (3), “Utilização do kit realmente contribui para melhorar
atenção da família com a primeira infância” (1).
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Houve ausência de informações para os dados “‘Locais de brincadeiras limpos e seguros” (1),
“Tomadas em salas de aula tampadas” (5), e “Recipientes com água tampados” (4).

Ao analisarem as características do kit, mais da metade dos educadores identificou os temas
abordados como aquela que mais lhe agradou. Essa característica, combinada com outras, foi
citada por mais de 75% dos educadores entre suas preferidas, conforme demonstrado na Tabela VI.
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Tabela VI. Características preferidas pelos educadores infantis no kit
Família Brasileira Fortalecida. Fortaleza, Ceará, 2008.
Nº

%

Características preferidas		
Temas abordados
39
Linguagem
5
Ilustrações
2

52,0
6,7
2,7

Temas abordados e outra(s) característica(s)

25,3
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Os entrevistados foram ainda questionados sobre o aprendizado relativo aos direitos da
criança. Mais de 85% deles afirmaram que já conheciam todos os direitos. Entre aqueles que
citaram ter aprendido alguns direitos, foram citados: o acompanhamento do pai nas consultas de pré-natal, o nascimento seguro e o respeito à necessidade da criança brincar e ser
criança.
Mais de 85% dos entrevistados consideram o kit completo, afirmando que todos os temas
relativos à criança pequena estão ali contemplados. Entre as sugestões para novas edições,
ressaltam-se: produção de outra versão do kit em modelo de álbum seriado em tamanho
grande para utilização em reunião com grupos; elaboração de versão em DVD; novas informações e legislações aprovadas posteriormente; acrescentar cuidados e maneiras (práticas) no
preparo da alimentação para crianças após os seis meses de vida; maior destaque para o papel
da afetividade para o desenvolvimento infantil; os direitos dos pais relativos à gestação, ao
parto e aos primeiros meses de vida do bebê; o papel da creche na vida da criança; inserção
de um módulo para ser utilizado com as crianças, abordando temas como boas maneiras e
respeito ao próximo.
Foram sugeridos ainda uma maior carga horária na capacitação sobre o uso do kit e que
esse treinamento seja repassado para todos os educadores infantis. Alguns entrevistados
sugerem ainda que seja disponibilizado um kit para cada família.
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Considerações
e recomendações
Ao analisarmos os resultados encontrados na pesquisa, é possível observar uma quase
exclusividade de educadores do sexo feminino, o que remete a uma permanência do conceito
do cuidar de crianças como uma função historicamente associada às mulheres (Veríssimo e
Fonseca, 2003).
A maioria dos educadores encontra-se na faixa etária igual ou superior a 36 anos, atuando
há mais de 6 anos nessa área e permanecendo há mais de 3 anos no atual CEI, isso demonstra
uma estabilidade nos quadros profissionais, o que contribui favoravelmente para a qualidade
da atenção prestada à criança. A quase totalidade desses educadores tem escolaridade igual
ou superior ao Ensino Médio, de acordo com a legislação nacional. Ressalte-se, a esse respeito, que não foi verificado se a formação em Ensino Médio correspondia à modalidade Normal,
conforme preceitua a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996).
Apenas um percentual ínfimo atende preferencialmente crianças menores de 1 ano, refletindo a baixa cobertura de atendimento para essa faixa etária. Esse dado, reflexo da situação
estadual e nacional em relação a essa população (Ceará, 2005; IBGE, 2005; UNICEF, 2008)
é preocupante, uma vez que existe uma grande demanda das famílias por esse atendimento,
segundo as coordenadoras.
A reprodução do treinamento para os outros professores dos Centros de Educação Infantil,
conforme acordado inicialmente na capacitação oferecida pela STDS, foi comprovada por
quase 60% dos entrevistados, que afirmam ter sido treinada a maioria dos professores do
Centro de Educação Infantil onde atuam. Entretanto, ao observar-se que esse número está
ainda distante da universalização pretendida, sugere-se que seja dada ênfase a esse processo,
analisando, nos CEI onde ainda não ocorreu a capacitação, quais os entraves surgidos nesse
processo para enfrentamento e solução dos mesmos.
O relato dos entrevistados mostra que o fato de prover cada CEI com um exemplar do kit
Família Brasileira Fortalecida foi proveitoso para essa população, e que a sua utilização está
inserida na rotina dos CEI, uma vez que a maioria afirma que o mesmo está disponível em
local de fácil acesso. Segundo os entrevistados, o kit é utilizado por mais de 90% deles, que
o utilizam preferencialmente nos encontros sistemáticos com os pais. Nesse aspecto, quase
70% dos entrevistados relatam uma maior frequência desses encontros, incentivada pela
capacitação recebida no kit FBF, possivelmente associado a uma maior compreensão dos
educadores sobre o papel fundamental da família e a necessidade de uma maior integração
desta com o CEI.
Esse dado é extremamente encorajador, uma vez que demonstra um fortalecimento do relacionamento educador-família, proposto pelo projeto de inserção do kit nos CEI. A importância desse relacionamento é reconhecidamente fundamental para um bom desenvolvimento
da criança, em que suas necessidades de cuidado e atenção são atendidas (Brasil, 2004).
Constatou-se também que a posse do kit é importante nesse diálogo com os pais das crian-
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ças, já que a maioria dos educadores entrevistados afirmou que os temas presentes no kit são
abordados nesses encontros, e que já utilizaram o kit nos encontros entre CEI e famílias.
O estudo aponta a contribuição da capacitação no kit Família Brasileira Fortalecida na abordagem pelos educadores infantis, quantitativa e qualitativamente, de vários temas relativos
aos cuidados com as crianças, desde o pré-natal até os 6 anos. Mais de 90% dos entrevistados
afirmam ter passado a falar com mais segurança sobre a importância do pré-natal e da presença
do pai nestes atendimentos, de as mães não consumirem álcool e cigarro durante a gestação,
do registro civil de nascimento, da amamentação, de os pais brincarem com as crianças e da
necessidade de ter livros infantis em casa. Mais encorajador é o fato de que cerca de 30% dos
educadores afirmam que foram incentivados a conversar com as famílias de seus alunos sobre
esses assuntos sobre os quais eles não conversavam antes da capacitação. No caso de orientação sobre a importância do pré-natal e da presença dos pais nesses atendimentos, os resultados mostram percentagem ainda mais alta: 45%. Esse fato é uma conquista do uso do kit,
uma vez que, no Brasil, muitas mulheres e crianças morrem devido a complicações na gravidez,
no parto e no pós-parto que, na maioria das vezes, poderiam ter sido evitadas por um pré-natal
adequado (UNICEF, 2007; UNICEF, 2008). Todos esses temas são abordados no kit.
A capacitação no uso do kit não apenas gerou mais segurança e maior capacidade nos
educadores para informar os pais sobre cuidados essenciais para com suas crianças (todos os
entrevistados que responderam a essa pergunta afirmam tal fato), como também promoveu
um maior sentimento de responsabilidade por parte desse no fortalecimento (educação) das
famílias (dado constatado por todos os entrevistados). A constatação destes dois aspectos
– promoção de maior preparo e maior sentimento de responsabilidade – aponta para a capacidade do kit de promover o fortalecimento das competências familiares, o que possibilita
grandes benefícios para as próprias crianças, uma vez que esta fase do nascimento aos 6
anos é um período de vida determinante para o desenvolvimento integral destas (GranthamMcGregor et al, 2007), e as famílias são os principais agentes de educação e promoção do
desenvolvimento de suas crianças (UNICEF, 2006).
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A valorização do protagonismo infantil, por meio do incentivo à participação da criança na
decisão das atividades a ser realizadas e no seu envolvimento com a organização da sala de
aula, é praticada por um grande percentual de educadores, embora, em relação ao primeiro
aspecto, apenas 30% relatem fazê-lo sempre. Essa prática deve ser incentivada, uma vez que
nessa fase do desenvolvimento infantil consolidam-se valores como convivência, cidadania,
reconhecimento e respeito a regras, definindo-se os contornos mais amplos da personalidade
do indivíduo (UNICEF, 2005).
A utilização de práticas educativas e não punitivas direcionadas à criança com dificuldades
no comportamento demonstra uma mudança de paradigmas dos educadores, que mostram
reconhecer o papel do diálogo na superação dessas dificuldades. Sugere-se que esse tema
seja aprofundado nos encontros com os pais dos alunos, tendo em vista dados apresentados
em pesquisa realizada em nosso Estado, que apontam que 40,4% dos pais confirmam a aplicação de castigos físicos em suas crianças (Ceará, 2005).
A prática de examinar a Caderneta de Saúde da Criança pelo menos uma vez ao ano por
mais de 90% dos entrevistados é bastante salutar para que aspectos relativos, não só à saúde
física, mas a todo o processo de desenvolvimento infantil sejam observados mais atentamente pelos educadores infantis. Sugere-se que essa prática envolva a valorização e acompanhamento de dados como marcos do desenvolvimento, orientações sobre estimulação por
faixa etária e garantia dos direito, aspectos fundamentais para um atendimento de qualidade
à criança.
O acompanhamento sistemático da evolução da criança por meio do exame da Caderneta
de Saúde da Criança pode ainda favorecer a prática de diálogo com as próprias crianças e suas
famílias, pela inserção de temas relevantes nas atividades em sala de aula e nos encontros
com os pais, uma vez que aspectos relativos à promoção da saúde de mães e crianças também podem – e devem – ser favorecidos nesse espaço, rico em possibilidades de intervenções e diálogos (Gonçalves et al, 2008)
Mudanças de atitudes, práticas e participação efetiva na proposição de melhorias no ambiente destinado às crianças foram apontadas pela maioria dos entrevistados. Observa-se
que temas valorizados no kit, como a importância da criança ter locais apropriados e seguros
para brincar, envolvimento da família, prevenção de acidentes em todos os ambientes do CEI,
acessibilidade às crianças com deficiência, ambiente e materiais adequados, foram destacados entre as propostas dos entrevistados.
O estudo possibilitou aos educadores infantis uma reflexão sobre esses aspectos, com
constatações de suas fragilidades/dificuldades, como a pouca disponibilidade ou acessibilidade de brinquedos e da necessidade de reverter esse quadro. A compreensão desses profissionais a esse respeito é fundamental para que seja garantido à criança o direito à brincadeira,
à livre expressão e à exploração de espaços adequados e seguros, indispensáveis para seu
desenvolvimento e para a formação de sua personalidade (Fernandes e Elali, 2008; Queiroz
et al, 2006)
Os temas abordados no kit atenderam às necessidades dos entrevistados, sendo citados
como a característica que mais agradou à maioria deles. Outros temas foram sugeridos para
versões posteriores, relativos à garantia de direitos da criança, alimentação, valorização do
papel do CEI no desenvolvimento infantil. Foi sugerida a confecção de um álbum direcionado
às crianças, onde sejam abordados temas como relacionamento, respeito ao próximo, parti-
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cipação na vida familiar na perspectiva de desenvolver nas novas gerações uma cultura de
protagonismo, cidadania e paz.
A garantia dos direitos da criança pode ser favorecida pelo conhecimento e envolvimento
dos educadores infantis a esse respeito. Os entrevistados afirmaram, em sua maioria, que já
conheciam a maior parte dos direitos. Para alguns deles, após o kit, houve uma maior compreensão acerca de aspectos relacionados ao período gestacional e neonatal, fundamentais
para a qualidade de vida da criança.
A disponibilidade de um kit para cada família, conforme proposto por alguns educadores infantis, poderá ser suprida pelo Almanaque da Família Brasileira, editado em parceria entre o UNICEF, a
Editora Globo e o cartunista Ziraldo direcionado às gestantes e famílias de crianças de até 6 anos.
Sugestões foram dadas a respeito do formato do kit, já que, em encontros com várias famílias, torna-se difícil o uso de um kit pequeno. A adaptação do kit, nos formatos DVD e álbum seriado, conforme proposto pelos entrevistados, certamente contribuiria bastante para
a realização dessas atividades.
Os educadores mostram compreender o papel fundamental da creche e pré-escola como
ambiente favorável ao desenvolvimento infantil, sentindo a necessidade de que esse reconhecimento seja estendido à família e à comunidade.
O reconhecimento das especificidades do público com menos de 6 anos de idade e da
necessidade de atendimento diferenciado, em que educar e cuidar estejam mesclados de
profissionalismo e afeto, tem incentivado a reflexão, promovido o debate e direcionado a ação
de educadores de todas as nações, em que cada estado, país ou continente busca construir,
dentro de sua realidade, políticas de qualidade para esse público (Freitas e Shelton, 2005;
Rosseti-Ferreira et al, 2002). Evidências provenientes da América Latina e de outros países
sugerem que a educação na primeira infância pode ser uma das intervenções mais eficazes
para melhorar a aprendizagem e reduzir defasagem, ao mesmo tempo em que reduz a desigualdade de oportunidades que estudantes de baixa renda enfrentam (Vegas & Petrow,
2008). Assim, essa modalidade de educação tem um grande impacto na capacidade e habilidade futura dessas crianças.
Nosso País tem evoluído especialmente na legislação que embasa esses aspectos, ao regulamentar o atendimento à criança nessa faixa etária e investir na capacitação de profissionais que atendem esse público (Kramer, 2006).
Entretanto, há um longo caminho a ser percorrido para que a universalidade e o atendimento aos direitos da criança sejam efetivados. As crianças menores de 6 anos correspondem
a 11% da população brasileira e enfrentam situações adversas, como violação de direitos, pobreza e iniquidades. Ainda permanece elevada a taxa de sub-registro de nascimento. A renda
familiar é insuficiente para atender às necessidades básicas (66,9% de crianças nordestinas
vivem em famílias com renda per capita inferior a ½ salário mínimo), sendo o Ceará o quarto
Estado brasileiro em percentual de crianças e adolescentes pobres (UNICEF, 2008).
Esses dados apontam a necessidade de um esforço conjunto para a garantia da sobrevivência e melhoria da qualidade de vida das crianças brasileiras.
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Considerações finais
O estudo demonstrou que os objetivos propostos com a capacitação de professores e educadores infantis e distribuição do kit Família Brasileira Fortalecida nos CEI foram atendidos.
Uma maior compreensão por parte desses profissionais acerca de aspectos fundamentais
na garantia de um atendimento de qualidade à criança, em que cuidar e educar estejam indissociáveis e presentes em todos os momentos, foi demonstrada por meio das mudanças de
atitudes e práticas profissionais, da proposição e reestruturação de espaços físicos dos CEI,
do reconhecimento dos direitos fundamentais da criança, do papel fundamental da família
e do educador infantil no desenvolvimento e na formação da personalidade da criança e no
fortalecimento da relação entre educadores e famílias.
Dessa forma, a estratégia de utilização do kit Família Brasileira Fortalecida no processo de
formação e educação continuada dos professores e educadores infantis, assim como de outros atores envolvidos na atenção à infância, deve ser mantida e expandida, a fim de garantir
o pleno atendimento às necessidades e aos direitos da criança e suas famílias.
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Percepção
dos professores

sobre o uso do kit família brasileira fortalecida na educação infantil

CARO(A) EDUCADOR(A) INFANTIL,

6. Com que faixa etária de crianças você trabalha com mais frequência?

Este questionário foi elaborado para ajudar na avaliação do uso do kit Família Brasileira Fortalecida
pelos(as) educadores(as), visando ao aperfeiçoamento desse material. Além disso, esperamos que
ele possa ajudá-lo(a) a refletir sobre como essa ferramenta pedagógica pode ser mais bem utilizada, beneficiando as famílias das crianças de até 6 anos. Pedimos que responda todas as perguntas
abaixo da forma mais sincera possível, para que possamos identificar os potenciais e as dificuldades
do trabalho. Não é necessário que você se identifique.

( ) Até 1 ano

( ) 2 a 3 anos

( ) 4 a 5 anos

7. Há quanto tempo você foi treinado no uso do kit Família Brasileira Fortalecida (kit FBF)?
( ) Menos de 6 meses ( ) 6 meses a 1 ano ( ) Mais de 1 ano
8. Por quem você foi treinado no uso do kit FBF?:

Siglas e termos que utilizaremos:
Kit FBF – Kit Família Brasileira Fortalecida

( ) Nas oficinas da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS, diretamente pelo
pessoal da Secretaria

CEI – Centro de Educação Infantil

( ) Por seu coordenador

Educador infantil = professor

( ) Outro: _____________________________________________________

( ) Por um(a) outro(a) professor(a)

Último semestre letivo = Fevereiro a junho de 2008
9. A maioria dos(as) professores(as) no CEI onde você trabalha foi treinada?
Marcar somente uma opção.
1. Sexo:

( ) Feminino

( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei/Não tenho como responder

( ) Masculino
10. Há um desses kits FBF no CEI onde você trabalha?

2. Em que faixa de idade você se encontra?
( ) 18-22 anos

( ) 23-28 anos

( ) 29-35 anos

( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei/Não tenho como responder

( ) 36 ou mais
11. Se o CEI possui o kit FBF, o mesmo está localizado em local de fácil acesso aos professores?

3. Qual o seu nível de escolaridade?

( ) Sim

( ) Ensino Fundamental

( ) Ensino Médio

( ) Não sei onde fica o kit

( ) Ensino Superior incompleto

( ) Ensino Superior completo

( ) Pós-Graduação

( ) Não
( ) Não sei/Não tenho como responder

12. No último semestre letivo, você utilizou o kit FBF, em média:
( ) Uma vez por semana

( ) Uma vez por mês

4. Há quanto tempo você atua como educador(a) infantil?

( ) Uma vez no semestre

( ) Não o utilizei

( ) Menos de 1 ano ( ) De 1 a 3 anos ( ) De 4 a 6 anos ( ) Mais de 6 anos

( ) Não sei/Não tenho como responder
13. No caso de não estar utilizando, qual a principal razão?

5. Há quanto tempo você trabalha no seu atual Centro de Educação Infantil (CEI)?

( ) Não considero prático

( ) Menos de 1 ano

( ) Não me sinto com segurança para falar sobre os temas do kit

34

( ) De 1 a 3 anos ( ) Mais de 3 anos

( ) Não considero útil
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( ) O kit FBF não está sempre disponível

crianças para que elas escolham entre as atividades?

( ) Outra razão: _______________________________________________

( ) Sim, sempre ( ) Sim, às vezes
como responder

( ) Não sei/Não tenho como responder

( ) Raramente

( ) Nunca

( ) Não sei/Não tenho

		
14. O CEI onde você trabalha realiza encontros com pais de alunos?

20. No final do dia, as crianças ajudam a guardar os materiais (exemplo: brinquedos utilizados)?

( ) Sim, realiza

( ) Sim, sempre

( ) Não, não realiza

( ) Sim, às vezes

( ) Não

( ) Não sei/Não tenho como responder

( ) Não sei/Não tenho como responder

Se afirmativo: Com que frequência, em média, esses encontros são realizados?

21. Você pede para ver a caderneta de saúde dos seus alunos pelo menos uma vez ao ano?

( ) Uma vez por semestre

( ) Sim

( ) Duas vezes por semestre

( ) Três vezes ou mais por semestre

( ) Não

( ) Não, porque a coordenadora já pede

( ) Não sei/Não tenho como responder

( ) Não sei/Não tenho como responder
15. Você participa desses encontros com as famílias?
( ) Sim, participo de todos

( ) Sim, participo de pelo menos um

( ) Sim, participo de muitos, mas não de todos
( ) Não, não participo

22. Você é a favor da aplicação de castigos físicos e/ou psicológicos em casa, pelo responsável,
quando a criança não obedece ou não se comporta?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei/Não tenho como responder

23.
O que você faz, com mais frequência, quando uma criança não a/o obedece quando você
dá uma orientação?
( ) Coloca de castigo (retira a criança da atividade em grupo)

16. Após a capacitação no kit FBF, o CEI onde você trabalha passou a fazer mais encontros com as
famílias dos alunos do que fazia antes?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei/Não tenho como responder

17. Nesses encontros com famílias, são abordados temas presentes no kit?
( ) Sim
( ) Sim, inclusive o kit FBF já foi apresentado pelo menos em um encontro
( ) Não
( ) Não sei/Não tenho como responder
18. No último semestre letivo, você apresentou o kit FBF em algum encontro, reunião com famílias
das crianças que você atende?

( ) Puxa a orelha ou dá palmada, ou aplica outro tipo de castigo físico
( ) Grita com a criança
( ) Chama a criança de nomes feios
( ) Explica por que ele(a) deve obedecer
( ) Ignora a situação ou a criança
( ) Repreende a criança, mas não a deixa de castigo
( ) Outra atitude,qual:___________________________________________
24. O que você faz, com mais frequência, para disciplinar a criança quando ela se comporta mal?
( ) Coloca de castigo (retira a criança da atividade em grupo)
( ) Puxa a orelha, dá palmada, ou aplica outro tipo de castigo físico

( ) Sim, apresentei em todos os encontros

( ) Grita com a criança

( ) Sim, apresentei em pelo menos um dos encontros

( ) Chama a criança de nomes feios

( ) Não o apresentei nos encontros

( ) Explica porque ele(a) não deve se comportar assim
( ) Ignora a situação ou a criança

19. Na escolha das atividades que serão feitas com as crianças na sala de aula, você dá opções às
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( ) Repreende a criança, mas não deixa de castigo
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( ) Outra atitude,qual:___________________________________________
25. Você costuma conversar com os pais (mãe e/ou pai) de alunos que têm problemas de comportamento?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei/Não tenho como responder

26. A capacitação no kit FBF o(a) incentivou a conversar com mães gestantes de seus alunos sobre
a importância do pré-natal?
( ) Sim, pois eu não fazia isso antes
( ) Sim, me incentivou a fazer mais e melhor, porém eu já fazia isso antes
( ) Não houve nenhuma mudança no meu comportamento sobre esse assunto após a capacitação
no kit FBF
( ) Não sei/Não tenho como responder
27. A capacitação no kit FBF o(a) incentivou a conversar com mães gestantes de seus alunos sobre
a importância da presença do pai nas consultas do pré-natal?
( ) Sim, pois eu não fazia isso antes
( ) Sim, me incentivou a fazer mais e melhor, porém eu já fazia isso antes
( ) Não houve nenhuma mudança no meu comportamento sobre esse assunto após a capacitação
no kit FBF
( ) Não sei/Não tenho como responder
28. A capacitação no kit FBF o(a) incentivou a falar para mães gestantes de seus alunos que elas
não devem fumar nem beber durante a gravidez?
( ) Sim, pois eu não fazia isso antes
( ) Sim, me incentivou a fazer mais e melhor, porém eu já fazia isso antes
( ) Não houve nenhuma mudança no meu comportamento sobre esse assunto após a capacitação
no kit FBF
( ) Não sei/Não tenho como responder
29. A capacitação no kit FBF o(a) incentivou a conversar com mães gestantes de seus alunos sobre
a importância da amamentação?
( ) Sim, pois eu não fazia isso antes
( ) Sim, me incentivou a fazer mais e melhor, porém eu já fazia isso antes
( ) Não houve nenhuma mudança no meu comportamento sobre esse assunto após a capacitação
no kit FBF
( ) Não sei/Não tenho como responder
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30. A capacitação no kit FBF o(a) incentivou a conversar com mães de seus alunos sobre a importância do registro civil (certidão de nascimento) para a criança?
( ) Sim, pois eu não fazia isso antes
( ) Sim, me incentivou a fazer mais e melhor, porém eu já fazia isso antes
( ) Não houve nenhuma mudança no meu comportamento sobre esse assunto após a capacitação
no kit FBF
( ) Não sei/Não tenho como responder
31. A capacitação no kit FBF o(a) incentivou a conversar com pais e mães de seus alunos sobre a
importância de eles brincarem com suas crianças?
( ) Sim, pois eu não fazia isso antes
( ) Sim, me incentivou a fazer mais e melhor, porém eu já fazia isso antes
( ) Não houve nenhuma mudança no meu comportamento sobre esse assunto após a capacitação
no kit FBF
( ) Não sei/Não tenho como responder
32. A capacitação no kit FBF o(a) incentivou a conversar com mães de seus alunos sobre os benefícios da existência de livros infantis em casa?
( ) Sim, pois eu não fazia isso antes
( ) Sim, me incentivou a fazer mais e melhor, porém eu já fazia isso antes
( ) Não houve nenhuma mudança no meu comportamento sobre esse assunto após a capacitação
no kit FBF
( ) Não sei/Não tenho como responder
33. Após a capacitação no kit FBF, você se sentiu mais preparado para informar os pais sobre os
cuidados com as crianças (e.x., assuntos de saúde, higiene, prevenção de acidentes, etc.)?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei/Não tenho como responder

34. A capacitação no kit FBF fez você se sentir mais responsável pela “educação” (fortalecimento)
das famílias/pais dos seus alunos?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei/Não tenho como responder

35. Você propôs alguma mudança na estrutura física da creche/pré-escola onde você trabalha após a
capacitação no kit FBF (e.x. parquinho, rampas, mais janelas, medidas para evitar acidentes, etc.)?
( ) Sim

( )Não

( ) Não sei/Não tenho como responder

Se afirmativo, que tipo de mudança?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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( ) Não sei/Não tenho como responder
36. Você considera que o CEI onde você trabalha tem locais de brincadeira limpos e seguros?
( ) Sim

( )Não

( ) Não sei/Não tenho como responder

37. Você acha que há uma quantidade suficiente de brinquedos no CEI onde você trabalha?
( ) Sim

( ) Não

44. Você acha que o kit FBF está contribuindo para que o seu trabalho obtenha melhores
resultados?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei/Não tenho como responder

( ) Não sei/Não tenho como responder
45. Que direitos das crianças presentes no kit FBF você ainda não conhecia?

38. As tomadas elétricas em sua sala de aula são tampadas?

( ) Todos os direitos que estão no kit eu já conhecia

( ) Sim

( ) Aprendi alguns, tais como:

( ) Não

( ) Não sei/Não tenho como responder

39. Os recipientes com água no CEI onde você trabalha são tampados?
( ) Sim

( ) Não

( ) Não sei/Não tenho como responder

40. Após o treinamento no kit FBF, você propôs alguma mudança nas práticas educacionais do CEI
onde você trabalha como consequência do que você aprendeu no kit FBF?
( ) Sim

( )Não

( ) Não tenho como responder ou não sei

Se afirmativo, que tipo de mudança?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
41. Você acredita que sua prática profissional em relação às crianças mudou após a capacitação no
kit FBF?
( ) Sim, creio que mudou
( ) Não creio que tenha mudado

_______________________________________________________________________
________________________________________________________________
( ) Aprendi alguns , mas não lembro agora
46. Que tema(s) relacionado(s) ao trabalho com a criança pequena você considera que não está(ão)
contemplado(s) no kit FBF?
( ) Não identifiquei

( ) Identifiquei

( ) Não sei/Não tenho como responder
( ) Se identificou, qual(is) foi(foram)?
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________
47. Como o kit FBF pode ser mais bem utilizado no CEI?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________

( ) Não tenho como responder ou não sei
Se afirmativo, em quê? Que tipo de mudança?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
42. Em sua opinião, a utilização do kit FBF realmente contribui para melhorar a atenção da família
com a primeira infância (criança de até 6 anos)?
( ) Sim

( ) Muito pouco

( ) Não

48. No caso de uma nova produção do kit FBF, o que você acha que deveria ser modificado, acrescentado, retirado, etc.?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________

( ) Não sei/Não tenho como responder
Muito Obrigado!
43. Do que você tem conhecimento com relação às características do kit FBF, qual aquela de que
você mais gosta?
( ) Os temas abordados

( ) A linguagem

( ) Da relação com o seu trabalho
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( ) As ilustrações

( ) A embalagem
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