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Introdução e Objetivos: O desenvolvimento infantil é um processo de mudanças físicas e 
comportamentais decorrentes das experiências da infância que interfere nos períodos seguintes 
do desenvolvimento. Estudos que demonstram o conhecimento sobre o desenvolvimento infantil 
dos seus atores promotores no contexto dos programas sociais do governo como o Programa 
Bolsa Família – PBF –são escassos. Este estudo visa quantificar e comparar o conhecimento 
sobre o desenvolvimento infantil de mães beneficiárias e não beneficiárias do PBF e de 
profissionais de educação infantil.  
 
Métodos: Participaram do estudo, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa - parecer 
n. 249.030, 12 mães e 12 profissionais da educação infantil escolhidas aleatoriamente em uma 
creche pública da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Foram colhidas informações 
sociodemográficas e aplicado o Inventário de Conhecimento do Desenvolvimento Infantil – 
KIDI.  
 
Resultados: A menor escolaridade entre as mães foi o ensino fundamental completo e entre as 
profissionais, o ensino médio. Apenas uma mãe beneficiária do PBF tinha participado de grupo 
sobre desenvolvimento infantil. As médias percentuais de acertos do KIDI das mães 
participantes e não participantes do PBF foram 64,8% e 68,2%, respectivamente. 
Estatisticamente, pelo teste t (IC 95%), essa diferença entre os grupos de mães não foi 
significante (p 0,204). Entre as profissionais de educação infantil a média percentual de acertos 
foi de 66,7%. Com base nesses dados não foi possível obter uma diferença significativa entre o 
grupo das profissionais da educação infantil e o grupo das mães (p 0,973).  
 
Discussão e Conclusão: O conhecimento sobre o desenvolvimento infantil é importante tanto 
na família quanto nas unidades escolares para o reconhecimento de riscos e prevenção de 
alterações. O Programa Bolsa Família oferece oportunidade de participação das mães em 
atividades educativas sobre o tema, assim como a formação específica do professor de educação 
infantil. O conhecimento sobre desenvolvimento infantil das mães precisa ser ampliado e parece 
ser decorrente da experiência materna em si. As profissionais da educação infantil, em 
comparação com as mães, não possuíam maior conhecimento sobre o assunto, o que poderia 
indicar a necessidade de um programa de educação continuada. 
 
 


