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RESUMO

Este artigo apresenta a experiência de monitoria em um Programa de Extensão de uma

Universidade Pública, no percurso vivenciado por meio da Massagem com bebês Shantala,

bem como seus frutos. No ano de 2019, a monitoria proporcionou momentos de estudo

teórico, trajetória de pesquisa fenomenológica, gestão e coordenação das sessões de

massagem, dentre outras ações educativas. Todas essas vivências foram rigorosamente

descritas e, analisando-as, compreendemos que a monitoria atua na promoção do vínculo

mãe-bebê, do relaxamento, da satisfação e do bem-estar, além de proporcionar aquisição de

conhecimentos teóricos, técnicos, práticos e interpessoais para as monitoras. Acreditamos que

essas experiências contribuem para a otimização da parentalidade e direcionam para a

construção de uma cultura de paz. Palavras-Chaves Massagem, PICS, Extensão

universitária, Enfermagem pediátrica, Universidade Pública.

ABSTRACT

This article presents the experience of a monitoring program in an Extension Program

from a Public University, in the course experienced through massage with babies Shantala, as

well as it's fruits. During the year of 2019, the monitoring provided moments of theoretical

study, phenomenological research, management and coordination of massage sessions, among

other educational activities. All these experiences were closely described and, by analyzing

them, we understood that the monitoring program acts in the promotion of mother-baby bond,

relaxation, satisfaction, well-being, as well as in the acquisition of theoretical, technical,

practical and interpersonal knowledge by the monitors. Finally, we believe that these
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experiences contribute to the optimization of parenting, and direct to the construction of a

peace culture. Keywords: massage, PICS, university extension, pediatric nurse, public

university.

INTRODUÇÃO

O vínculo mãe-filho é essencial para o bom desenvolvimento do bebê, principalmente

em seu primeiro ano de vida, e o enfermeiro deve saber como favorecê-lo. Segundo Frèdèrick

Leboyer¹, é preciso nutrir a criança não só com o leite, mas com carinho e cuidado, que são

tão ou mais importantes que vitaminas e minerais.

Buscando promover o diálogo entre os saberes populares e o conhecimento científico

sobre o desenvolvimento infantil (DI), o Programa de Extensão Universitária Massagem e

Estimulação com Bebês (MEB) atua há 25 anos. É composto por 03 ações educativas: o

Grupo Terapêutico de Massagem e Estimulação com Bebês (GTMEB), que acolhe mães e

pais com seus bebês e estudantes, para disponibilizar a massagem shantala; o Grupo de

Estudos Massagem e Estimulação com Bebês (GEMEB), no qual as monitoras entram em

contato com a literatura do DI as experiências do MEB, os princípios da massagem e seus

benefícios e compartilham com outros graduandos extensionistas por meio de seminários e

dinâmicas; e as Oficinas de massagem com bebês, por meio da qual busca-se divulgar os

conhecimentos adquiridos e produzidos pelo Programa MEB para além da Universidade onde

ele está inserido, isto é, para estudantes e profissionais da saúde e da educação infantil.²

Durante a monitoria no Programa MEB fui orientada a descrever as vivências como

forma de sistematizar a experiência, registrando rigorosamente o vivido e, posteriormente,
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podendo dar cientificidade a ela. Partindo disso, surgiram inquietações que giravam em torno

de saber qual seria a contribuição da Extensão realizada na Universidade Pública e qual o

impacto social de suas ações educativas. Dado que o tema é escasso na literatura e que o

percurso foi singular, positivo, rico e prazeroso, encaminhamo-nos a compartilhar os

conhecimentos adquiridos com as experiências.

A relevância do tema advém da tendência atual de se realizar um cuidado humanizado.

A Shantala integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS

(PNPIC)³ e é um recurso potente para a humanização e otimização dos cuidados doméstico e

institucional, possibilitando competência e qualidade para o conhecimento da criança em suas

peculiaridades, por promover observação, manuseio, manejo, otimização do cuidado

profissional e atenção às necessidades essenciais da criança e sua família, sem efeitos

negativos relatados4. Isto posto, este artigo busca reafirmar a Universidade Pública como

espaço de promoção do cuidado humanizado, do vínculo afetivo bebê-família e do diálogo

com a sociedade, por meio da translação de conhecimentos5.

MÉTODO

Para a construção deste relato de experiência, reuni as vivências que adquiri atuando,

em 2019, em todas as ações educativas do Programa MEB. No GEMEB6, era responsável por

estudar a literatura e apresentá-la aos extensionistas, em forma de seminários, jogos online e

dinâmicas em grupo. O maior desafio era ser capaz de fazê-lo em 1h, uma vez na semana, de

maneira atrativa e agradável, pois a carga horária de aulas, tanto da monitora, como dos

demais discentes era densa.
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Já nas oficinas e workshops7, atuava como coadjutora das docentes, organizando o

local e as dinâmicas realizadas. Ainda, tive oportunidade de participar de diversos congressos

dentro8 e fora9 da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), para difundir os

conhecimentos produzidos no MEB.

O GTMEB10 proporcionou a experiência mais diversa do ambiente acadêmico. Nele,

as sessões eram agendadas previamente pelas monitorias, de maneira flexível, dando-lhes

oportunidades de experiência prática em gestão e coordenação. Cada binômio mãe-bebê

participava, em média, de 5 sessões de 1h, uma vez por semana. Na data agendada, o binômio

adentrava a sala organizada antecipadamente para recebê-los, com música relaxante,

aquecedor de ambiente, colchonetes sobre tatames de EVA, onde a massagem era realizada.

Havia ainda um grande espelho no qual monitoras, docentes e a própria mãe podiam observar

o ato da massagem de variadas perspectivas. À mãe era dado tempo para ambientação,

amamentação (AM), caso necessário, para despir a criança e acomodar-se junto a ele sobre o

colchonete. Ela massageava seu bebê, desde a primeira sessão, seguindo os passos

demonstrados pela monitora numa boneca, posicionadas ao seu lado, respeitando os princípios

propostos pelo MEB para a realização da massagem, como: firmeza, lentidão, respeito,

constância, atenção/concentração e ritmo. Durante e após a massagem, íamos observando

detalhes do comportamento do bebê junto à mãe e também da mãe junto ao bebê,

esclarecendo as dúvidas sobre DI, AM, cuidados, dentre outras. Observávamos ainda, os

nossos próprios comportamentos, que eram abordados posteriormente em supervisão com as

docentes. Ao final, a mãe era incentivada a segurar o bebê em seus braços, abraçá-lo e

conversar sobre os detalhes da experiência para ambos, indicando a ele que a sessão havia
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acabado. Por fim, ela podia vestir e amamentar a criança com calma, e agendar a próxima

sessão.

A monitoria oportunizou estudo teórico (sobre o DI, vínculo mãe-bebê e massagem

shantala), pesquisa fenomenológica, gestão e coordenação das sessões de massagem, e

workshops, atividades essas que foram sendo descritas na medida em que foram ocorrendo.

Todas as atividades educativas eram mediadas e supervisionadas pelas professoras

coordenadoras do MEB11. As mesmas traziam mais segurança e robustez às experiências e

reforçavam a importância do respaldo na literatura.

A vivência experienciada na monitoria pôde ser melhor compreendida após a

utilização da trajetória fenomenológica. Assim, iniciei o percurso observando as descrições

vivenciadas no GTMEB, onde situou-se a região de inquérito. Após essa etapa, organizei o

material colhido e, a partir de então, procurei compreender o sentido de cada descrição. Na

etapa seguinte, já foi possível prosseguir sem grande apego às descrições, isto é, podendo

fazer “interpretações de segunda ordem” que, de acordo com Mynaio12, é quando cada uma

das unidades de sentido deve ser acompanhada da leitura das referências teóricas. Ainda

segundo a autora, o passo final é “produzir um texto que seja, concomitantemente,

contextualizado, acessível e fiel às informações encontradas em campo”

Diante disso, caminhei em minha trajetória, compilando 23 descrições. Destas, procedi

a redução fenomenológica, indagando para qual sentido elas apontavam, em resposta às

questões norteadoras: “A monitoria contribui para o binômio mãe-bebê? E para a formação da

monitora?”. Assim, com 6 das descrições analisadas, com auxílio do léxico, pude eleger 41

unidades de significado (US), que convergiram para 7 temáticas: (1) Além de proporcionar

empoderamento da função materna, a Shantala promove habilidade e competência,
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explicitadas pelo interesse e pelo fazer a massagem; (2) Abertura do bebê para receber a

massagem, tornando evidente a alegria como fruto terno e positivo; (3) A realização da

shantala promove integração mãe-bebê; (4) Deleite em compartilhar com essas mães e bebês a

beleza da interação; (5) A monitoria proporciona o desenvolvimento de habilidades no trato

com as mães, gerando autonomia e aquisição de confiança na condução da massagem, e

ainda, acurácia no olhar ‘clínico’; (6) Relaxamento como um de seus principais efeitos; (7)

Satisfação e bem-estar como fruto da massagem. Procedendo com exaustivas leituras,

realizamos uma terceira redução, chegando aos temas que assim se apresentaram: (I)

otimização do vínculo mãe-bebê; (II) relaxamento, satisfação e bem-estar para todos os

participantes; (III) aquisição de conhecimentos técnicos, práticos, teóricos e interpessoais.9

RESULTADOS

Abordagem qualitativa na modalidade fenomenológica para desvelar o fenômeno

A fenomenologia tem como ponto fundamental a descrição, o que possibilita a

investigação direta de fenômenos que são experienciados pela consciência, sem teorias sobre

sua explicação causal e tão livre quanto possível13. Ela se apresenta como um recurso

metodológico apropriado para a reflexão em busca de compreensão, como uma possibilidade

de atribuir significado as experiências vivenciadas nas ações educativas do Programa MEB

pela monitora, sujeito da pesquisa. Logo, a trajetória por meio dela percorrida nos possibilitou

enxergar que, em situação de massagem, mães e pais aprendem a prestar atenção e descobrem

as expressões de seus filhos e, em reconhecendo sua linguagem, são capazes de identificar
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suas necessidades e buscam saciá-las, respeitando-os, o que promove o desenvolvimento da

confiança e o fortalecimento do vínculo.

O fenômeno desvelado é que “a monitoria no MEB atua como promotora do vínculo

mãe-bebê, do relaxamento, da satisfação e bem-estar, bem como da formação da monitora,

por meio da aquisição de conhecimentos técnicos, práticos, teóricos e interpessoais.”9

Ambiente de acolhimento e cuidado

Além dos benefícios para as famílias, no Programa MEB, as monitoras também

aprendem a observar antes de intervir14, fazendo com que o ambiente da massagem seja um

local acolhedor, em que as mães se sintam confortáveis em compartilhar seus anseios e

angústias, tirar suas dúvidas e pensar sobre suas ações e modos de agir com o bebê11. Esse

cenário foi fundamental para o desenvolvimento de habilidade no cuidado com as mães,

promovendo experiências de autonomia, a partir da supervisão das professoras.

A Extensão na Universidade Pública: devolvendo o investimento

Nesse contexto, as ações educativas de extensão, veiculada pela Universidade Pública,

eficaz na oferta da Shantala como PICS, edificam a formação acadêmica, trazendo

repercussões para a vida profissional das futuras enfermeiras, por meio das vivências com

cuidado humanizado, junto das experiências em coordenação e gestão em promoção à saúde

da criança junto à família.

Com isso, não só devolvemos para a população o investimento na forma de promoção

à saúde, como também investe-se em profissionais pautados pelo conhecimento do DI como

base para intervenções em pediatria, capazes de contribuir para a consolidação das PICS no

SUS.

7



Limitações do projeto no ano de atuação como monitora

Durante a atuação como monitora, deparamo-nos com a falta de tempo para discussão.

Isto é, a quantidade de atividades do Programa de Extensão, por vezes era incompatível com o

tempo livre que tínhamos, pois dispúnhamos no calendário acadêmico de apenas uma tarde

livre por semana para atividades que, na prática, tomavam mais que um dia todo, sem contar

com os momentos para leitura, preparo das atividades, registros, reflexões e diálogos com as

professoras. Portanto, seria ideal que o diálogo com a literatura e também entre estudante e

docente pudesse ser construído à medida que fossemos vivendo as experiências, com

devolutivas das descrições mais próximas das sessões, e que as áreas destinadas a extensão

sejam priorizadas na grade curricular, com respeito ao tempo compatível a realização das

atividades dos Programas e/ou Projetos.

Contribuições para a prática

O alcance das descobertas dessa trajetória é notório, porque elas impactam

diretamente na vivência pessoal e na construção de um perfil profissional pautado pelo

cuidado humanizado e respeitoso15, repercutindo na qualidade de vida e no cuidado das mães

que frequentam o GTMEB. Desse modo, o profissional e a família sensibilizam a vida dos

bebês no sentido de se tornarem seres amorosos e cidadãos mais respeitosos consigo e com os

outros. Acredita-se que essas experiências estarão contribuindo na construção de uma cultura

de paz16.

Contudo, vemos que o trabalho com a massagem não deve ficar restrito a técnicas e

procedimentos, mas sim, englobar saberes sobre a criança como um ser em desenvolvimento,

de maneira científica, em cada faixa etária e em sua relação com a família.
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Esperamos que, ao compartilhar essas experiências, estaremos contribuindo para a

propagação da temática, pois a massagem faz a diferença, otimiza a qualidade do cuidado

profissional e empodera as famílias para a parentalidade, isto é, fortalece os cuidadores para

serem amorosos, protetores e responsivos, o que “proporciona a segurança e confiança

necessárias para a aquisição da autoconfiança e do aprendizado”15.

A massagem e o trabalho do enfermeiro

Experienciar a monitoria de massagem contribuiu com a nossa formação como futuros

profissionais de enfermagem, pautados pela humanização, e capazes de replicar em outros

serviços, a qualidade do toque17, a partir dos princípios utilizados na massagem como firmeza,

lentidão, constância, respeito, ritmo18, de maneira consciente, isto é, presente. Saberemos

interagir com a criança, pois conhecemos a importância do desenvolvimento

neuropsicomotor-afetivo como pré-requisito para qualquer intervenção em pediatria; também

estaremos acolhendo as famílias e compartilhando saberes de forma compreensível, realçando

e encorajando mães e pais para um cuidado afetuoso. Destacamos, ainda, que os achados

deste relato podem ser aplicados a outras situações similares, enfatizando sobretudo, a

relevância e necessidade do respeito entre profissional-família-bebê, em consultas de

puericultura na atenção primária e unidades hospitalares.

A massagem como tecnologia leve

É sabido que a qualidade do trabalho do enfermeiro depende de muitos recursos,

incluindo tecnologias leves ou relacionais, entre elas, podemos citar a produção de vínculo,

autonomização, acolhimento, gestão19. Ademais, SILVA. MGB 2017/8 também propõe a

massagem com bebês como tecnologia leve, por favorecer o cuidado humanizado e fortalecer

as relações parentais18. Isto posto, sabendo que a monitoria no Programa MEB propicia uma
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extensa experiência em gestão e exercita a junção dos conhecimentos técnicos, práticos,

teóricos e interpessoais, nota-se como é eficaz em englobar muitas dessas tecnologias leves,

as quais são essenciais para a atuação de um profissional em saúde competente.

Convocação a novos estudos

A trajetória deste relato suscita novos estudos com a massagem Shantala, pois sabe-se

que o vínculo bebê-família pode ser facilitado e mesmo promovido20 e o GTMEB, pode servir

de modelo e incentivo ao desenvolvimento de outros trabalhos de Extensão, nessa área, nas

Universidades Públicas, pois as mesmas têm um grande potencial de produção de

conhecimento e enriquecimento da saúde popular21.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O Programa MEB permite que os estudantes conheçam a criança saudável e

desenvolvam um olhar humanizado e apurado para o bebê e sua família, reduzindo a

mecanicidade do cuidar. As ações educativas mediadas pela Massagem Shantala, uma das

PICS no SUS, vêm contribuindo para repensarmos a responsabilidade enquanto profissionais

da saúde, propiciando um ensino efetivo, no qual as estudantes-monitoras-extensionistas

exercem um protagonismo voltado ao desenvolvimento humano, que visa a promoção à saúde

e à otimização da parentalidade, em direção a uma cultura de paz.
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