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RESUMO 

Introdução: O desenvolvimento infantil durante os três primeiros anos de vida estabelece o 

alicerce para as habilidades cognitivas, sociais, motoras e emocionais ao longo da vida. Portanto, 

a identificação das necessidades relacionadas ao cuidado responsivo é necessária para a promoção 

do desenvolvimento infantil. Objetivo: descrever as práticas parentais promotoras do 

desenvolvimento na primeiríssima infância. Método: Estudo descritivo de abordagem 

quantitativa. A coleta de dados foi realizada em outubro de 2020 com pais de crianças de três 

centros de educação infantil em São Paulo. Resultados: participaram do estudo 109 familiares de 

crianças menores de três anos. As práticas mais frequentes foram jogar ou brincar e cantar músicas 

para as crianças, com 99% e 96,5%, respectivamente. Entretanto, brincar com brinquedos feitos 

em casa (36,7%), objetos domésticos (60%), ler livros (79%) e contar histórias (77%) foram 

práticas menos frequentes. Conclusão: As políticas públicas e  programas necessitam investir em 

ferramentas de aprimoramento das competências parentais voltadas ao estímulo do brincar com 

objetos domésticos e brinquedos feitos em casa, assim como a leitura e discussão de histórias 

infantis especialmente em populações em situação de vulnerabilidade social.  

 

 

Descritores: Desenvolvimento infantil; Enfermagem Pediátrica; Poder Familiar;   



INTRODUÇÃO  

Estima-se que 250 milhões de crianças com menos de cinco anos em países 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento estejam em risco de não atingir seu pleno 

desenvolvimento, em razão da extrema pobreza e restrição de crescimento(1).   

O cuidado responsivo ou cuidado parental promotor do desenvolvimento infantil é um dos 

elementos essenciais para o desenvolvimento saudável de uma criança, além de sua saúde, 

nutrição, educação e proteção(2). Este caracteriza-se pelo vínculo entre pais e filhos que deve 

começar desde o nascimento, quando os mesmos prestam atenção e respondem aos sons, olhares 

e movimentos dos bebês e estende-se durante toda infância no ato de conversar, brincar, ler e 

contar histórias, cantar, entre outros, as práticas do cuidado responsivo visam promover o 

desenvolvimento das crianças nas dimensões social, emocional e cognitiva, a fim de prepará-las 

para sua vida adulta(3).  

O desenvolvimento infantil durante os três primeiros anos de vida estabelece o alicerce  para 

as habilidades ao longo da vida(4), e aos três anos, o cérebro já alcançou 80% do tamanho adulto(5). 

Logo, as ações promotoras do desenvolvimento na primeiríssima infância, ou seja, nos primeiros 

três anos de vida fornecem às crianças mais oportunidades duradouras de aprendizagem, 

crescimento físico e boa saúde. 

No Brasil, o reconhecimento da importância de investimentos em políticas e programas de 

promoção do desenvolvimento infantil pode ser verificado com a aprovação em 2016 do Marco 

Legal da Primeira Infância(6). O mesmo reconhece a criança como prioridade na formulação de 

políticas públicas, no desenvolvimento de programas e especialmente na formação de profissionais 

voltada à promoção do desenvolvimento das crianças desde o nascimento até os 6 anos de idade. 

O fortalecimento das competências parentais no cuidado cotidiano de crianças pequenas é 

fundamental para que elas cresçam e se desenvolvam, tornando-se indivíduos fisicamente 

saudáveis, emocionalmente seguros e respeitados como sujeitos sociais(7). Logo, conhecer as 

necessidades relacionadas às práticas promotoras do desenvolvimento infantil de crianças menores 

de três anos é crucial para o planejamento de intervenções, programas e políticas públicas efetivas 

para a promoção do desenvolvimento saudável na primeiríssima infância.  



Uma pesquisa realizada pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal com 2.002 famílias 

brasileiras revelou que 66% dos entrevistados acreditavam que “ter muito carinho dos pais e 

estímulo através de conversas, cantos e leituras” era o principal item para estimular o 

desenvolvimento de crianças até três anos de idade. Em seguida vieram os itens “ter contato com 

letras, palavras escritas e números mesmo antes de ir para a escola”, este sendo mencionado por 

45% respondentes e “respeitar o tempo da criança para descanso e lazer”, aparecendo em 35% das 

entrevistas. Em contrapartida, apenas 19% dos entrevistados consideravam o ato de 

“brincar/passear” como algo que estimule o desenvolvimento da criança(8). Evidenciando, dessa 

forma, a necessidade de estudos que investiguem as práticas de cuidado responsivo e promotor do 

desenvolvimento infantil nos primeiros três anos de vida, uma vez que a criança adquire grande 

parte do seu aprendizado através da brincadeira, já que é algo presente em seu cotidiano. 

Neste sentido, o enfermeiro tem importante papel na promoção do desenvolvimento infantil 

em parceria com as famílias. Uma revisão de escopo mostrou que a Enfermagem pode atuar 

apoiando a construção parental, bem como os cuidados de saúde à criança baseados em evidências 

científicas(9). Portanto, este estudo justifica-se pela relevância de pesquisas que visam investigar e  

reconhecer as práticas de cuidado promotor do desenvolvimento infantil na primeiríssima infância, 

e assim possam gerar evidências para nortear as práticas ampliadas de cuidado em Enfermagem à 

criança e sua família.  

OBJETIVO 

Descrever as práticas parentais promotoras do desenvolvimento na primeiríssima infância.

  

MATERIAL E MÉTODOS 

Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa.  

Local 



O estudo foi realizado em três Centros de Educação Infantil (CEI) públicos  no município 

de São Paulo, localizados em uma região de alta vulnerabilidade social. O CEI pertence a um 

centro assistencial de caráter filantrópico e está conveniado à Prefeitura de São Paulo. Atualmente, 

disponibiliza 201 vagas para crianças com idade entre zero e três anos, sendo aproximadamente 

180 crianças menores de 36 meses.  

População 

A população foi composta pelos familiares ou responsáveis pelas crianças. A amostragem 

foi por conveniência.  O critério de inclusão dos participantes foi ser pai, mãe ou responsável por 

uma criança com idade entre 0 e 35 meses regularmente matriculada no centro de educação infantil. 

O critério de exclusão foi que o familiar tivesse suspeita ou diagnóstico de doença mental, fosse 

analfabeto ou não fizesse uso de WhatsApp. 

Variáveis do estudo 

Os dados sociodemográficos das famílias e as práticas de cuidado responsivo foram 

coletados através do instrumento "Primeira Infância Para Adultos Saudáveis (PIPAS)(10)“. Trata-

se do primeiro instrumento para avaliação do desenvolvimento infantil de crianças de zero a cinco 

anos elaborado e validado no Brasil, e passível de aplicação em larga escala. Ele apresenta boa 

confiabilidade analisada pelo teste e re-teste. Sua escolha se justifica por conter questões 

relacionadas às características das famílias e da criança que permitirão compreender o perfil da 

população em relação aos possíveis fatores associados ao desenvolvimento. Ademais, o 

instrumento contém questões relacionadas ao cuidado responsivo dos pais com as crianças, tais 

como: a leitura de livros, brincar, passear, contar histórias, cantar, entre outros. Ou seja, tornando 

- se possível identificar quais práticas estão sendo realizadas pelos pais para promover um 

desenvolvimento infantil saudável.  

Procedimento de coleta de dados 

 Os dados foram coletados por meio de envio de um formulário eletrônico aos familiares ou 

responsáveis pela criança via WhatsApp no mês de outubro de 2020.  



Análise dos dados 

Os dados foram tabulados em planilha do programa Excel da Microsoft, e analisados no 

software Epi Info. As variáveis categóricas são apresentadas segundo frequências absoluta e 

relativa, e as variáveis numéricas segundo estatística descritiva com média, desvio padrão, mínimo 

e máximo.  

Aspectos éticos  

O desenvolvimento do estudo atendeu às normas nacionais e internacionais de ética em 

pesquisa envolvendo seres humanos. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (parecer número: 4.068961). Os familiares foram 

esclarecidos quanto aos objetivos do estudo, sendo então oferecido o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE).  

Riscos 

 O estudo envolve risco mínimo aos participantes, sendo o mesmo relacionado à resposta 

das perguntas. O benefício inclui o compartilhamento de saberes sobre o desenvolvimento da 

criança. 

RESULTADOS 

Participaram do estudo 109 pais de crianças menores de três anos de idade, sendo que 

destes, 94,5% era mãe da criança, 2,75% era pai e 2,75% avós. Em relação às características 

sociodemográficas dos participantes, a idade da mãe variou de 18 a 46 anos, com média de 30 anos 

e a idade do pai variou de 19 a 57, com média de 33,1 anos. 

 A maioria das mães se encontrava desempregada (56,9%), não participava de nenhum 

programa social ou recebia benefício do governo (59,6%), e 52,3% das famílias eram chefiadas 

pela mãe. As demais características podem ser observadas na Tabela 1. 

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos participantes. São Paulo, 2020. 



Características N (%) 

Escolaridade do pai da criança 
 

Analfabeto  5 (4,6%) 

Ensino Fundamental 29 (26,6%) 

Ensino Médio 51 (46,8%) 

Ensino Superior 17 (15,6%) 

Não sabe/ Não lembra 7 (6,4%) 

Escolaridade da mãe da criança 
 

Analfabeto  1 (0,9%) 

Ensino Fundamental 18 (16,5%) 

Ensino Médio 68 (62,4%) 

Ensino Superior 21 (19,3%) 

Não sabe/ Não lembra 1 (0,9%) 

Renda familiar 
 

Menos de 1 salário (R$ 1045,00) 40 (38,1%) 

Entre 1 e 3 salários mínimos (R$1045,00 à R$ 3135,00) 37 (35,2%) 

Entre 3 e 5 salários mínimos (R$3135,00 à R$ 5225,00) 9 (8,6%) 



Não quis informar 19 (18,1%) 

  

Quanto aos cuidados promotores do desenvolvimento da criança, a maioria das crianças 

(77,3%) fica sob os cuidados da mãe a maior parte do tempo. Verificou-se que 96,5% das crianças 

assistiam à televisão, 77,1% assistiam todos os dias e 51% por menos de 2 horas por dia. As demais 

práticas de cuidados responsivos são apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2- Práticas parentais promotoras do desenvolvimento na primeiríssima infância. São Paulo, 

Brasil, 2020. 

Práticas de cuidado 

responsivo   

  N % 

Leu livros ou olhou 

figuras de livros com a 

criança? 

Sim 

Não 

86 

23 

79% 

21% 

Contou histórias para a 

criança? 

Sim 

Não 

84  

25 

77%  

23% 

Cantou músicas para a 

criança, ou com sua 

criança? Incluindo 

canções de ninar? 

Sim 

 Não 

102 

 7 

96,5% 

 6,5% 

Levou a criança para 

passear? 

Sim  

Não 

86 

23 

79% 

21% 



Jogou ou brincou com a 

criança? 

Sim 

Não 

108  

1 

99%  

1% 

Nomeou, contou ou 

desenhou coisas com a 

criança? 

Sim  

Não 

90 

18 

83,3% 

16,7% 

 

 

Quantos livros infantis 

ou livros de imagens a 

criança tem? 

  

Nenhum 

1 – 3 

4 – 6  

7 – 9 

10 ou mais  

Não sei 

12  

38 

27 

14  

14  

3 

11%  

35% 

25%  

13% 

13%  

3% 

A criança brinca com 

brinquedos feitos em 

casa por vocês 

(chocalho, móbile, 

dobradura) 

Sim 

 Não 

40 

69 

36,7% 

 63,3% 

A criança brinca com 

brinquedos de uma loja 

ou brinquedos 

fabricados  

Sim 

Não 

92 

17 

84,4% 

15,6% 



A criança brinca com 

objetos domésticos 

(como bacias, colheres) 

ou objetos encontrados 

fora (paus, pedras, 

conchas de animais ou 

folhas) 

 

Sim 

 Não 

 

65 

 44 

 

60% 

 40% 

A criança brinca com 

brinquedos eletrônicos 

(Smartphones ou 

tablets) 

Sim 

Não 

50 

59 

45,9%  

54,1% 

 

Observa-se que as práticas de jogar ou brincar e cantar músicas para as crianças foram as 

mais frequentes, com 99% e 96,5%, respectivamente. Entretanto, brincar com brinquedos feitos 

em casa (36,7%), ler livros (79%) e contar histórias (77%) foram práticas menos frequentes.  

DISCUSSÃO 

O presente estudo investigou acerca das práticas parentais promotoras do desenvolvimento 

de crianças entre 0 e 3 anos de idade. Os resultados revelaram que 99% dos pais brincavam com a 

criança, e 96,5% cantavam para a criança. Neste sentido, uma pesquisa realizada com 1000 pessoas 

de diversos estados brasileiros evidenciou que aproximadamente, 70,4% dos pais brincam com os 

filhos todos os dias e apenas 1% não costuma brincar com elas(11).  

Esses resultados revelam como a sociedade brasileira está valorizando o papel do brincar 

na vida das crianças. O ato de brincar vai além de desenvolver apenas a criatividade e a 

imaginação, ele também é responsável por desenvolver forças físicas, cognitivas, sociais e 

emocionais, ou seja, promove um desenvolvimento saudável do cérebro(12). Através das 

brincadeiras, as crianças são capazes de interagir com o mundo, gerando competências que  serão 

importantes na vida adulta, tais como resolução de problemas, tomada de decisão, socialização, 

criatividade, dentre outros(12). Dessa forma, é importante que todos os pais reconheçam que em 

cada brincadeira há um aprendizado, o qual estará contribuindo para o desenvolvimento infantil(12).  



O presente estudo investigou, também, acerca dos brinquedos que as crianças mais 

utilizavam para brincar. Os brinquedos de loja ou fabricados foram os mais utilizados (84,4%), 

sendo os objetos domésticos (60%) e brinquedos feitos em casa (36,7%) menos utilizados. O uso 

de brinquedos eletrônicos (45,9%) também foi reportado pelos pais. De maneira similar, a mesma 

pesquisa citada anteriormente revelou que os brinquedos de loja também foram os mais utilizados 

(83%), porém a prevalência do uso de brinquedos eletrônicos foi muito menor (17%), mesmo em 

grupos sociais mais altos(11). Os brinquedos devem ser capazes de estimular a curiosidade e 

imaginação, levando as crianças a descobrirem coisas novas, diferentes e poder, assim, fantasiar 

sobre elas(13). Portanto, é relevante ressaltar que não é necessário o uso de brinquedos sofisticados 

ou eletrônicos para ter um aprendizado durante a brincadeira, muitas vezes os objetos domésticos 

e brinquedos feitos em casa serão mais interessantes e cumprirão esse papel.  

Corroborando nossos achados, a pesquisa nacional citada anteriormente revelou que 34,2% 

dos pais revelaram que cantaram no dia anterior à criança. O ato de cantar é um costume dos pais 

desde a gravidez que, consequentemente, fortalece os vínculos com a criança além de estimular a 

linguagem, a aquisição de vocabulário, além de ser um ótimo marcador de rotinas de cuidado como 

dormir, comer e se banhar, pois através das músicas, a criança aprende de maneira lúdica o seu 

cotidiano(11). 

Outro cuidado promotor do desenvolvimento que também foi abordado no presente estudo, 

foi a prevalência de pais que contam histórias (77%) e lêem ou olham figuras de livros com seus 

filhos (79%). Os achados dos autores citados anteriormente demonstram que ler ou olhar figuras 

de livros com as crianças alguns dias da semana foi reportado por 41,4% dos pais(11). O contato 

com livros durante a primeira infância é fundamental para desenvolver a linguagem, a 

alfabetização e as habilidades cognitivas, construindo uma base sólida que vai influenciar a vida 

adulta(14). Ademais, tem o potencial de fortalecer o vínculo entre pais e filhos, impactando 

positivamente no desenvolvimento da criança(11). 

Verificou-se também a quantidade de livros que as crianças possuem, a maioria (35%) tem 

de 1 a 3 livros e, em contrapartida, 11% não tem nenhum livro. Uma pesquisa do projeto PIPAS 

(Primeira Infância para Adultos Saudáveis) realizada com 7.038 cuidadores no estado do Ceará, 

revelou que 65% das crianças de 0 a 3 anos não possuem nenhum livro infantil. Além disso, a 

pesquisa também identificou alguns fatores de risco que podem influenciar negativamente o 

desenvolvimento infantil, são eles: socioeconômicos (desemprego do chefe de família e baixa 



escolaridade materna), biológicos (prematuridade) e relacionados aos cuidados (cuidador não 

recebeu informação sobre DI)(15). Diante do fato exposto, nota-se que as crianças com maior 

vulnerabilidade social estão mais suscetíveis a apresentar atrasos em alguns aspectos do seu 

desenvolvimento.  

 Algumas implicações do presente trabalho para a Enfermagem e os cuidados em saúde 

voltados à promoção do desenvolvimento na primeiríssima infância incluem compreender as 

práticas parentais promotoras do desenvolvimento infantil, para que o enfermeiro possa orientar e 

apoiar a implementação de cuidados à saúde física, emocional, social e cognitiva desde a gravidez 

e durante os primeiros anos de vida da criança à exemplo da importância da construção de um 

ambiente seguro e afetuoso para as crianças, e promover o desenvolvimento através de diferentes 

ferramentas como visitas domiciliares, consultas de puericultura, grupos educativos além de 

fortalecer o acesso à rede de apoio (conexão da família com os serviços e recursos da comunidade), 

entre outras(9).  

 O presente estudo contribui com evidências sobre os cuidados parentais promotores do 

desenvolvimento na primeiríssima infância, contudo apresenta limitações relacionadas à coleta de 

dados apenas com famílias de crianças matriculadas em creches de São Paulo e em um único 

momento.  

CONCLUSÃO 

 Os achados do estudo revelaram que práticas como brincar e cantar foram prevalentes entre 

os familiares de crianças menores de três anos matriculadas em três centros de educação infantil. 

Práticas promotoras do desenvolvimento na primeiríssima infância como ler histórias  e brincar 

com objetos domésticos ou feitos em casa estiveram menos frequentes. As políticas públicas e  

programas necessitam investir em ferramentas de aprimoramento das competências parentais 

voltadas ao estímulo do brincar com objetos domésticos e brinquedos feitos em casa, assim como 

a leitura e discussão de histórias infantis especialmente em populações em situação de 

vulnerabilidade social.  
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