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Apresentação da Coleção

A Coleção Educação e Saúde busca estabelecer diálogo entre 
pesquisadores do Programa de Pós-Graduação Educação e Saúde 
na Infância e na Adolescência, da Universidade Federal de São 
Paulo, e educadores e professores, convidando também especialistas 
de outras Universidades para a análise de temas específicos, funda-
mentais para o estudo do cotidiano escolar.

O conjunto de títulos que o leitor encontra nesta Coleção 
reúne investigadores cujas pesquisas e publicações abrangem de 
forma variada os temas infância e adolescência e que trazem, por-
tanto, experiência acadêmica relacionada a questões que tocam 
direta e indiretamente o cotidiano das instituições educacionais, 
escolares e não escolares.

O diálogo entre os campos da Educação e Saúde tornou-se 
necessário à medida que os desafios educacionais presentes têm 
exigido cada vez mais o recurso da abordagem interdisciplinar, 
abordagem essa necessária para oferecer alternativas às tendências 
que segregam os chamados problemas de aprendizagem em expli-
cações monolíticas.

A educação dos educadores exige esforços integradores e com-
plementares para que a integridade física, social, emocional e inte-
lectual de crianças e adolescentes com os quais  lidamos  diariamente 
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não permaneça sendo abordada com reducionismos. Percebemos 
com frequência a circulação de diagnósticos que reduzem os cha-
mados problemas educacionais a um processo de escolha única, 
sem alternativas integradoras.

Em relação aos chamados problemas educacionais, na maioria 
das vezes as opções formativas ou são devedoras de argumentos 
clínicos ou são devedoras de argumentos socioeconômicos, mas 
predominantemente esses universos são apresentados como reali-
dades que não devem se comunicar, tornando a opção por uma 
imediata exclusão do outro.

As desvantagens pessoais e sociais de crianças e adolescentes 
estão diariamente desafiando professores e educadores em geral. 
Abordar de forma objetiva e integrada o complexo tema dos cha-
mados problemas físicos, emocionais, intelectuais e sociais que 
manifestamente interferem na vida escolar de crianças e adolescentes 
é o desafio desta Coleção.

Esse desafio nos levou a trazer para a Coleção um repertório 
de temas que contempla os problemas sociais de alunos pobres; os 
chamados déficits de atenção; as várias formas de fracasso escolar; 
as deficiências em suas muitas faces; as marcas do corpo; a sexuali-
dade; a diversidade sexual; a interação entre escola e família; a si-
tuação dos alunos gravemente enfermos; as muitas formas de vio-
lência contra a criança e entre crianças; os dramas da drogadição; 
os desafios da aquisição de linguagem; as questões ambientais e 
vários outros temas conexos que foram especialmente mobilizados 
para este projeto editorial.

A mobilização desses temas não foi aleatória. Resultou do 
processo de interação que o Programa tem mantido com as redes 
públicas de ensino de São Paulo. E tem sido justamente essa expe-
riência a grande fiadora da certeza de que os problemas educacionais 
de crianças e adolescentes não são exclusivamente clínicos, nem 
exclusivamente sociais. Pensemos nisso.
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Por isso, apresentamos a Coleção Educação e Saúde como 
quem responde a uma demanda muito consistente, que nos convida 
a compartilhar estudos sobre a infância com base naquilo que de 
mais rico a interdisciplinaridade tem a oferecer.

Marcos Cezar de Freitas
Coordenador da Coleção
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Introdução

A origem deste trabalho está em nossas inquietações em torno 
das relações de cuidado em diferentes esferas da vida social. Nossa 
formação e atuação, nos campos da Enfermagem e da Educação, e 
nosso encontro no campo de pesquisa em Educação possibilitaram-
-nos iniciar a busca de construção, nos campos da pesquisa e da 
formação profissional, de elos entre as discussões das duas áreas, 
nas quais se faz presente o interesse em problematizar a questão 
do cuidado tendo como eixo os sujeitos dessa relação: pessoas que 
cuidam e pessoas que são cuidadas.

Como parte de nosso trabalho na Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), vinculado ao 
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Infância e Educação Infantil 
(NEPEI), assumimos o desafio de fazer dialogar trabalhos sobre 
as trajetórias de técnicas de Enfermagem e de educadoras/profes-
soras1 da Educação Infantil, tendo como eixo as reflexões sobre as 

1. Neste trabalho, embora a pesquisa tenha sido realizada após a definição de que para atuar 
na Educação Infantil requer-se a formação como professor(a), a referência à trabalhadora que 
atuava com crianças pequenas em uma instituição comunitária de Educação Infantil, sujeito da 
pesquisa, será feita como educadora pelo fato de ser este o termo utilizado no contexto pesquisado 
e com o qual ela se identificava. Nelcina, de quem contamos aqui parte da história com ela 
construída, figura entre os sujeitos de outro trabalho publicado também pela Cortez Editora 
(SILVA, 2001). Não usamos nome fictício em respeito ao desejo de Nelcina de ser identificada 
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mulheres, as histórias de vida e a aprendizagem do cuidado. Embora 
as trajetórias dessas mulheres se refiram a contextos distintos, suas 
experiências se aproximam, sobretudo no que se refere às vivências 
de receberem cuidados, bem como àquelas nas quais eram cuida-
doras de si e do outro. Os pontos de contato são marcados pela 
condição de mulher pobre, pouco escolarizada e migrante para 
os grandes centros urbanos. Suas histórias se encontram também 
como histórias das relações intergeracionais que se fazem presentes, 
evidenciando tanto a reprodução da precariedade das condições 
de vida quanto as rupturas e conquistas que refletem as histórias 
individuais e sociais.

Este livro pretende continuar conversas sobre o cuidado que 
extrapolam a nossa inserção profissional e de pesquisa, trazidas da 
participação em movimentos sociais relacionados aos direitos de 
mulheres e crianças, especialmente aos movimentos feministas e 
da Educação Infantil. Essas experiências nos levaram a construir 
perguntas sobre as práticas de cuidado exercidas fundamentalmente 
pelas mulheres, seja no espaço doméstico, seja em atividades pro-
fissionais de cuidado com diferentes sujeitos — crianças, idosos e 
doentes, dentre outros, como na Enfermagem e na Educação.

No que concerne aos movimentos sociais de mulheres, 
identificamos mudanças em torno das lutas, com incremento das 
demandas envolvendo o corpo, as subjetividades e as formas de 
reconhecimento. As organizações de mulheres passaram a dizer à 
sociedade que o cuidado precisa ser distribuído entre as pessoas: 
todos precisam de cuidados, portanto, todos precisam cuidar, mas, 
também, que a atividade de cuidar, caracterizada por um saber-fazer 
constituído sobretudo no cotidiano da vida das mulheres, precisa 
ser valorizada.

pelo próprio nome. Nesse trabalho, foram analisadas as experiências de formação escolar e 
profissional em Educação Infantil, com foco na experiência de escolarização e nos processos de 
construção de identidades profissionais nesse campo. 
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No caso dos movimentos sociais da Educação Infantil, tem-se o 
reconhecimento da indissociabilidade das funções de cuidar e educar 
das crianças em creches e pré-escolas, reafirmada na literatura da área 
e nos instrumentos normativos oficiais em nível nacional. A luta se 
desenvolve no sentido de caracterizar cuidado e educação de forma 
integrada e valorizá-los, já que, na hierarquia da profissão docente, 
o trabalho com bebês e crianças até os 5/6 anos é  o menos valori-
zado. Ainda hoje, as professoras da Educação Infantil não contam 
com formação efetiva e com organização do trabalho que favoreçam 
práticas adequadas de cuidados com as crianças e que valorizem de 
fato essa dimensão. Na prática, as ações de cuidado têm sido, em 
grande medida, delegadas a agentes específicas — as auxiliares — e 
ancoram-se em saberes tácitos adquiridos, sobretudo, na experiência 
social dos sujeitos e ainda pouco reconhecidos e sistematizados.

Na Enfermagem, ao contrário, a profissionalização do cuidado 
tende a um distanciamento das aprendizagens da experiência social 
devido ao processo de cientifização dessas práticas no interior dessa 
profissão, de modo a legitimá-las numa perspectiva biomédica, 
hegemônica no campo da saúde. Associa-se a isso o reduzido reco-
nhecimento dos saberes, das habilidades e das disposições, sobretudo 
das Técnicas de Enfermagem para as quais se exigem escolaridade e 
formação profissional em nível médio e cujo trabalho de cuidado, 
considerado menos científico e importante, desenvolve-se mais 
próximo do corpo do outro.

Diversos estudos têm indicado a necessidade de trabalhar com 
o conceito de cuidado, entendido de modo geral e descritivo como 
uma relação social cujo objeto é o bem-estar do outro. Esses estudos 
reconhecem que o cuidado, como um conceito, deve ser desvelado 
na perspectiva das relações de poder, principalmente no que concer-
ne ao trabalho dos grupos subalternizados, sobretudo das mulheres 
pobres. Entretanto, no Brasil e nos países da América Latina, ainda 
são incipientes os debates cuidadosos e aprofundados sobre o tema, 
associando-o a questões de gênero, poder e políticas sociais.
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Iniciativas no Brasil (Waldow, 2010; Boff, 1999) têm revelado, 
também, um olhar encantado sobre o cuidado. Reconhecem, no 
entanto, o caráter contraditório dessa atividade, como é o mundo 
em que vivemos (Waldow, 2010). Nessas iniciativas o cuidado, 
como um ideal, é abordado de modo a sinalizar mudanças de para-
digmas nas atitudes dos seres humanos, respondendo pelo convívio, 
solidariedade, amor e respeito. 

A relevância desse tema para a sociedade e para os indivíduos 
não encontra, ainda, correspondência nas análises sociais, perma-
necendo invisível, embora seja a condição para o suporte à vida e 
para o bem-estar individual e coletivo.
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Sobre as pesquisas com as  
técnicas de enfermagem e com as  

professoras/educadoras da Educação Infantil

Ao problematizar as práticas de cuidado e seu sentido como 
uma categoria de análise social, identificamos que o tema é abor-
dado em diferentes disciplinas. As diferentes abordagens permitem 
abranger as dimensões econômica, psicológica, social e cultural dessa 
prática e de seus sentidos. A literatura contemporânea sobre o tema 
vem sendo desenvolvida, sobretudo, nos países anglo-saxônicos e, 
mais recentemente, no Brasil, na França e no México (Gilligan, 
1997; Molinnier, 2004; 2008; Hirata, 2010; e Tronto, 1987, 1993, 
2002, 2007). A literatura da Educação Infantil e da Enfermagem, 
em suas especificidades e em suas interfaces, nos ofereceu referências 
diretas e indiretas para a compreensão do cuidado. Na Educação 
Infantil, o próprio processo de construção da área nas últimas 
décadas do século XX, tanto no plano político quanto no âmbito 
acadêmico (também este, político), revela um debate em torno das 
condições, dos sujeitos e das políticas capazes de promover cuidado e 
educação a todas as crianças, sem hierarquização dessas duas funções 
intrinsecamente relacionadas ao trabalho com crianças de 0 a 5 anos 
(Silva, 2004, 2008). Nesse campo, alguns estudos focalizaram mais 
fortemente a questão, bem como buscaram compreender melhor 
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o cuidado como prática social e como um dos pilares das relações 
entre adultos e crianças na Educação Infantil (Carvalho, 1999; Ro-
semberg, 1999, 2001, 2009; Monthenegro, 2001; Campos, 1994; 
Haddad, 1991, 2002; Maranhão, 1998; Maranhão e Sarti, 2008).

Já na Enfermagem manifesta-se um debate que considera, do 
âmbito das hierarquias sociais, a divisão técnica do trabalho e as 
relações de gênero. Na área, encontramos as discussões de Lopes e 
Leal (2005); Lopes, Meyer e Waldow (1996); Waldow (1998, 2010); 
Sarti (1988, 2001a, 2005, 2007, 2010, 2011) e Maranhão (1998).

Voltamo-nos para a compreensão do cuidado de forma ampla 
e descritiva, como sugere Hirata (2010), em termos de relação 
social de cuidado:

Se quiséssemos definir de maneira muito rigorosa o que é o care [cui-
dado], seria: é o tipo de relação social que se dá tendo como objeto 
outra pessoa. Descascar batatas é care [cuidado], mas de uma forma 
muito indireta: é care [cuidado] porque preserva a saúde, o outro 
ser. Fazer com que outro ser continue com saúde implica cozinhar, 
alimentá-lo, pois precisa desse cuidado material, físico. Então, pode-
-se dizer que tudo faz parte do care [cuidado], mas aí não teríamos 
mais uma definição rigorosa de care [cuidado]. Deixar a casa limpa 
e agradável, deixar a cama cheirosa e agradável, passar o lençol, isso 
tudo pode fazer parte do trabalho de care [cuidado] da empregada 
doméstica ou da diarista, que deixa essas tarefas prontas. […] Em 
números de 2009 (PNAD), seriam, no Brasil, 7 milhões e 223 mil 
pessoas em emprego doméstico, das quais 504 mil são homens e 6 
milhões e 719 mil são mulheres. Será que podemos dizer que todas 
essas mulheres que fazem o trabalho doméstico remunerado são 
trabalhadoras de care? [cuidado] [...] Então, é importante estudar 
o que é o trabalho doméstico remunerado e o que é a relação social 
de cuidado, quando ele se profissionaliza (Hirata, 2010, p. 48).

Compreendemos que o cuidado é uma categoria não apenas 
útil para a compreensão da dinâmica das relações sociais, mas tam-
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bém uma prática social cujo conhecimento e valorização podem 
repercutir na qualidade das relações.

Com essa perspectiva, nos aproximamos das histórias de duas 
mulheres, uma técnica em enfermagem e uma educadora de creche. 
Histórias que revelam trajetórias singulares e coletivas, em que as 
práticas de cuidado são parte da socialização, constituindo um “saber-
-fazer” próprio das mulheres (Kergoat, 2003; Lopes e Leal, 2005).

É assim que Lúcia1 e Nelcina, uma técnica de enfermagem e 
uma educadora infantil, se encontram neste trabalho por meio das 
análises de suas histórias, com foco no cuidado inerente às relações e 
à condição humana. Tão inerente quanto desigualmente distribuído 
entre as pessoas e os grupos sociais com base nas hierarquias de 
gênero, de classe e de raça (Tronto, 1987; Rosemberg, 1999).

Para a construção das suas histórias de vida, realizamos 
entrevistas narrativas. Nos encontros realizados com esta finali-
dade, procuramos provocar a narração por meio de questões que 
favorecessem a narrativa de certos acontecimentos e situações que 
julgávamos pertinentes ao objeto de estudo. Entendemos que suas 
histórias, contadas nesse contexto, são significações de si mesmas, 
do outro e do mundo, reconstruídas da memória num processo de 
recordação em que o mais importante a ser passado aos outros são 
as experiências vividas, com característica também de sabedoria 
prática (Teixeira e Pádua, 2006). Perguntas e pedidos, como “me 
conta um dia que você achou bom da sua infância”, sucederam 
o pedido inicial: “conte-me a história da sua vida”. Esse processo 
seguiu o que orienta Bertaux (1999) sobre o desenrolar da interação 
de modo a irmos desenhando, juntas, um quadro social.

[…] a medida que se avanza, los cuadros sociales se despejan poco a 
poco, se adivinan en las repeticiones de una conversación a otra, en la 

1. Nome fictício, conforme acordo durante a pesquisa e registro no Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido aprovado pelo Comitê de Ética da UFMG.
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evocación de las mismas presiones exteriores. El investigador empieza 
a saber por dónde va y, consecuentemente, modifica su interrogar. 
Numerosas preguntas de orden general se pueden eliminar (pues ya 
se conocen las respuestas) y se vuelve más interesante desplazar la 
atención hacia el nivel de lo simbólico (valores, representaciones y 
emociones), y sobre todo de lo concreto particular (historia personal, 
como disposición específica de situaciones, de proyectos y de actos) 
(Bertaux, 1999, p. 8).2

Assim, à medida que avançávamos na construção das histórias 
de vida dessas mulheres, voltávamos também a nossa atenção para 
a constituição das subjetividades e para a conformação dos sentidos 
que orientam as experiências de vida e, particularmente, as de cui-
dado dessas mulheres. A realização das entrevistas para a construção 
das histórias de vida ocorreu de formas distintas para cada uma das 
participantes da pesquisa. As entrevistas com Nelcina, educadora 
em uma instituição comunitária de Educação Infantil conveniada 
com a Prefeitura de Belo Horizonte, foram realizadas em seu local 
de trabalho, em 1999 (Silva, 1999). No caso de Lúcia, técnica de 
enfermagem, as entrevistas foram realizadas em 2011 (Dumont-
-Pena, 2012) em sua casa, contando, em alguns momentos, com a 
participação de outros familiares: suas filhas, sua mãe e seu pai. Além 
da participação direta dessas outras pessoas, foi possível também o 
contato com outros familiares, além do fato de conhecermos um 
pouco das relações em seu ambiente doméstico. Consideramos que 
essa condição, intencionalmente criada no contexto da pesquisa, 
fortaleceu nossa compreensão sobre sua trajetória e, especifica-

2. [...] à medida que avançam, os quadros sociais se desvendam pouco a pouco, se revelam 
nas repetições de uma conversa a outra, na evocação das mesmas forças externas. O pesquisador 
começa a compreender o seu caminho e, consequentemente, modifica seu questionamento. 
Inúmeras questões de natureza geral podem ser eliminadas (já que as respostas já são conhecidas) 
e torna-se mais interessante desviar a atenção para o nível do simbólico (valores, representações 
e emoções), e especialmente do concreto particular (história pessoal, como disposição específica 
de situações, projetos e atos) (BERTAUX, 1999, p.8)
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mente, sobre o caráter relacional e contextual dos sentidos que são 
atribuídos às ações de diferentes sujeitos.

No primeiro capítulo deste livro, situamos a discussão con-
temporânea do cuidado. Nele, apresentamos um diálogo entre os 
campos da Educação e da Enfermagem. No segundo capítulo ana-
lisamos, das histórias de vida construídas, as vivências de cuidado 
na infância. No terceiro, focalizamos a vida adulta e as responsa-
bilidades com a família e com o trabalho de cuidado assalariado.




