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Ins 

Experiências de ser cuidado, cuidar de si, do outro e do 
ambiente – aprendizagens para a vida toda.   



Direitos  

- conviver - conviver 

Conviver 

Participar 

Explorar A Aprender 

- conviver 

Expressar 

Brincar 

ser 
cuidado 

Saúde e Educação 

Conhecer-se  
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Cuidado: elo entre a saúde e educação. 

“Os momentos de troca de fraldas, do banho, da escolha do que 
vestir, da atenção aos riscos de adoecimento mais fácil nessa faixa 
etária, são momentos em que a criança apropria-se, por meio de 
experiências corporais, das formas como a cultura organiza essas 
atividades que imprimem modos de ser.  
 
A definição e o aperfeiçoamento dos modos como a instituição 
organiza essas atividades também são partes integrantes de sua 
proposta curricular e devem ser realizadas sem fragmentar ações 
que são indissociáveis. Ao conceber o caráter indissociável do 
cuidado e da educação, fica claro que a responsabilidade de todas 
as ações junto às crianças é do professor”.  
(Parecer CNE/CEB nº 20/09, que define Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Educação Infantil).  
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Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil 

“A dimensão do cuidado, no seu caráter ético, é assim orientada 
pela perspectiva de promoção da qualidade e sustentabilidade 
da vida e pelo princípio do direito e da proteção integral da 
criança.  

O cuidado, compreendido na sua dimensão necessariamente 
humana, que coloca homens e mulheres em relações de 
intimidade e afetividade, é característico não apenas da 
Educação Infantil, mas de todos os níveis de ensino. 

 Na Educação Infantil, todavia, a especificidade da criança bem 
pequena ,que necessita do professor até adquirir autonomia 
para os cuidados de si, expõe de forma mais evidente a relação 
indissociável do educar e cuidar nesse contexto.” (Parecer 
CNE/CEB nº 20/09, que aponta as Diretrizes Curriculares 
Nacionais de Educação Infantil).  
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Na Base Curricular Nacional Comum, entre outros 
objetivos previstos para a educação de crianças e jovens, 
espera-se que elas desenvolvam atitudes e procedimentos 
para:  
 

 

 

“ (...) cuidar e se responsabilizar pela saúde e bem estar 
próprios e daqueles com quem convive, assim como 
promover o cuidado com os ambientes naturais e os de 
vivência social e profissional, demandando condições 
dignas de vida e de trabalho para todos.” (Brasil, 2015).  
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• O cuidado como primeira experiência humana 
• Os cuidados, as interações e as brincadeiras como eixos da 
promoção da saúde 
• Como a criança desde bebê aprende a cuidar de si, dos outros e 
do ambiente? 
• Articulação com os campos de experiência  
1. Crescendo e desenvolvendo a consciência do Eu, dos Outros e de 

Nós 
2. Conhecer-se, expressar-se e brincar com seus corpos, gestos e 

movimentos Escutar, pensar, imaginar, falar 
3. Traços, sons, cores e imagens  expressando pensamentos e 

emoções   
4. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. 
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Cuidar:  ocupar de si e do outro ( Cura) 


 Atitude de ocupação com o outro e consigo mesmo que têm como 

objetivo primário a manutenção da  espécie, crescimento 
desenvolvimento  humano em seus diversos contextos geológico-

biológico- sócio-histórico-cultural   


Prática cultural que se compartilha e se ensina às crianças, que 

constituem modos  e estilos de vida 


A criança começa a aprender o cuidado consigo sendo cuidada pelo 

outro, ao mesmo tempo que seu organismo se adapta ao meio externo, 
amadurece, cresce  e  se desenvolve 
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O cuidado como experiência cotidiana fundamental 

 Perpassa as diversas experiências que se vive 

 Pouco estudado e pouco documentada na EI 

 Cuidado é uma “substância negra”, liga tudo a tudo mas 
ninguém sabe bem o que é 
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Aprendendo sobre si mesmo: eu, outro e nós 
a constituição da identidade no contexto familiar e 

simultaneamente no CEI-EMEI 

Os primeiros gestos que são úteis à 
criança não são gestos que lhe 
permitirão apropriar-se dos 
objetos do mundo exterior ou 
evitá-los, são gestos dirigidos às 
pessoas, são gestos de expressão. 
E isto é muito importante, porque 
a humanidade é precisamente 
constituída por grupos nos quais 
os indivíduos têm em comum 
ritos, tradições e uma linguagem 
que lhes permite colaborar entre 
si tendo em vista dominar o 
mundo exterior, mas que em 
primeiro lugar precisaram se 
apoiar uns nos outros, a fim de se 
auxiliarem mutuamente a 
subsistir (Wallon, 1979, p.201). 
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Corpo e  movimento ( maturação, experiências, aprendizagens, 

desenvolvimento, saúde e bem estar) 

 Para os membros de todas as 
sociedades, o corpo humano é mais 
do que um simples organismo físico 
oscilando entre saúde e a doença. É 
também foco de um conjunto de 
crenças sobre seu significado social 
e psicológico, sua estrutura e 
funcionamento. A expressão 
“imagem do corpo” é usada para 
descrever todas as formas com que 
um indivíduo conceitua e 
experiência o próprio corpo, 
consciente ou inconscientemente 
(Helman, 1994:30). 
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     As marcas da cultura no processo de cuidado e no corpo 

 A criança, como o adulto, imita 
atos bem sucedidos que ela viu 
serem efetuados por pessoas nas 
quais confia e que têm autoridade 
sobre ela (Mauss, 2003: 405). 

 

 O elo com o meio ambiente começa 
na boca e é aí que aparecem as 
sensações primitivas iniciais e as 
reações psicológicas primárias 
(Vygotsky e Luria, 1986:155). 

 

 Eu tenho um corpo e sou um corpo 
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As técnicas corporais 

 Aprendidas desde  a 
tenra infância, 
constituem nosso jeito 
particular de ser de um 
determinado gênero e 
contexto social, elas 
podem ser confundidas 
como atributos naturais, 
e dificultar a nossa 
própria observação pela 
familiaridade dos gestos, 
das atitudes e 
procedimentos de 
cuidado conosco e com 
as crianças.  
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Desenvolvimento cultural e cientifico 

 Em uma mesma cultura 
os cuidados com as 
crianças mudam com o 
processo histórico e 
social, e algumas 
técnicas empregadas em 
determinada época 
podem ser criticadas e 
modificadas por 
influência do 
desenvolvimento 
cultural, incluindo-se os 
conhecimentos 
produzidos no campo da 
educação e da saúde da 
criança.  
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•Com quem aprendemos a cuidar de si, do outro e do ambiente 

para conviver, participar, expressar, brincar, conhecer-se? 

 

•Quais as experiências relativas ao  processo saúde-doença que 

vivenciamos na infância e teve ou tem impacto na nossa 

convivência, participação, expressão, exploração, brincadeiras, 

identidade e autoconhecimento? 

 

•E que medida nossas experiências influenciam nosso jeito de 

cuidar e educar das crianças e nossa própria saúde e bem estar ao 

longo da vida? 

 

•Quais as evidências das pesquisas no campo da saúde sobre 

impacto dessas praticas na vida atual e ao longo do ciclo vital?  
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Relatos de nossas memórias relativas a essas experiências 

 Lembro-me muito da minha mãe sempre zelosa e cuidadora com todos 
os membros da família - até hoje isso acontece. O fato de se preocupar 
com a saúde de todos demonstra um cuidado e amor em relação ao 
bem-estar e saúde. Afeto e aconchego são as palavras que mais me 
marcaram a memória em relação ao cuidado/saúde. (A) 

 Cresci com o carinho e atenção da minha mãe que parou de trabalhar 
para cuidar dos filhos, enquanto o meu pai saía cedo para o trabalho e 
voltava só a noite.  Ela me deu uma boa alimentação, não existia doces, 
frituras e refrigerantes em casa. Lembro que ela fazia sucos naturais 
frescos e muita comida saudável. Lembro que aos domingos 
passávamos o dia no clube. Lá eu ficava  solta, me virava sozinha. E na 
hora de ir  embora, eles compravam pizza na padaria com um Coca 
Cola. Era a alegria do final de domingo. Minha mãe comprava um 
tablete de chocolate e dividia em 3, pois somos em 3 irmãos. E nunca 
reclamávamos disso. Aliás , eu ficava saboreando cada pedacinho para 
não acabar logo. (B) 
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 Desde pequena (2 anos) tive que usar bota ortopédica. Me lembro que eu 

acordava, calçava a bota e minha mãe só deixava eu tirar para tomar 

banho. Usei até 7 anos. Isso me marcou muito, pois eu quase não tinha 

sapato para sair, pois minha mãe queria que eu usasse a bota para corrigir 

minhas pernas que eram em formato de X. Lembro do meu primeiro 

tamanco com uns 7 anos e a minha alegria de sair na rua sem aquelas 

botas horrorosas. Graças à minha mãe eu pude fazer ballet até me formar e 

com as pernas mais lindas kkkkkkk.Cresci com dois irmãos e brigávamos 

muito.Mas minha mãe sempre soube contornar a situação. Ela era brava e 

rígida .  Meu pai era presente e  muito rígido, mais sempre soubemos 

respeitar muito os dois . Hoje tento ser um pouco para o meu filho do que 

os meus pais foram e são para mim. ( C) 

 Sofri uma queimadura de terceiro grau quando tinha cerca de um ano, 
corri o risco de ficar com o braço grudado no corpo. Naquela época o 
hospital era longe e de difícil acesso, quem cuidou de mim foi o padre, 
que passava um "unguento" e enrolava meu braço em folha de 
bananeira, deixava pendurado. Cobri com uma tatoo ha um ano e meio, 
nas costas finalizei em março. (D) 
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 Nasci numa grande família, fui aprendendo no dia a dia, 

observando e recebendo orientação de meus pais e irmãos 

mais velhos. Meu pai era muito brincalhão e alegre, então 

aprendi com ele e meus vizinhos (C). 

 A partir do momento que entendi que eu me expresso de um 

jeito único, inigualável e que esse jeito é importante, eu 

consegui me expressar com mais liberdade e segurança. E não 

faz tanto tempo! Esse é um processo pelo qual venho passando 

há 42 anos de vida e 13 de psicanálise... E, hoje, me sinto 

muito mais segura, consigo me entender, me ouvir, dar voz ao 

que quero, pois tenho me conhecido mais e me visto como uma 

pessoa inteira, potente, importante, com vida própria...(D)
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 Meu pai, super carinhoso 

que sempre foi e cuidadoso 

conosco, quando eu era bem 

pequena lembro-me dele 

esquentando a minha cama 

com o ferro de passar roupa 

em dias muito frios; (D) 

 

 Quando pequena, tive 

muitos episódios de 

inflamação na garganta e 

meu pai colocava um lenço 

em meu pescoço com álcool, 

para que eu melhorasse e 

parasse de tossir... quando 

tive uma febre muito alta e 

cheguei a delirar, lembro-me 

de um banho bem quentinho 

e acolhedor que minha mãe 

me deu...(D) 
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 Era o primeiro dia que eu fui à escola e pedi para ir ao banheiro. A 

professora me entregou  um objeto que eu deveria levar comigo,  

porque assim ela controlaria quem saía e que estava na classe. Eu 

fiquei tão encantada com o banheiro da escola, de madeira, 

diferente de tudo que conhecia, que perdi o objeto. Ela “ralhou 

comigo”. Daí para frente nunca mais pedi para ir ao banheiro, 

mesmo quando mudamos de prédio. Eu segurava o xixi, mas um 

dia escapou, e os meninos avisaram imediatamente que eu fizera 

uma poça sob a carteira. Ela fez eu secar o xixi com um pano e eu 

permaneci molhada durante todo o recreio e até terminar a aula. 

Chorei muito. Eu me tornei a primeira aluna da classe, quietinha, 

e sentava sempre na frente,  mas invejava as meninas que se 

divertiam na escola. Por ser infeliz na escola eu deixei-a  no final 

dos primeiros quatro anos para aprender corte e costura e ser 

costureira como minha mãe. Depois voltei, na adolescência, foi 

ótimo, mas perdi o bonde onde continuaram as meninas e meninos 

que conheci nos primeiros anos( E) 
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 Desde pequena mesmo sendo filha única tive uma educação em 

casa onde me ensinaram que eu tinha que ser independente e 

não teria tudo nas mãos. Então me recordo de inúmeros 

momentos que resolvia meus problemas seja em relação a 

algum sentimento ou alguma situação com os colegas (F) 

 Quando nasci tinha uma má formação nos rins, para não 

precisar de transplante fiz um tratamento que durou até 

meus  3 anos de idade, e lembro muito bem que todos os dias 

eu tinha que tomar um medicamento esse cuidado que minha 

mãe tinha me marcou muito (F). 
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 Aprendi a me cuidar sendo cuidada pelos meus pais e 

também outros familiares, como minhas avós e tios. Minha 

mãe teve uma participação muito maior nesse quesito, pois 

sempre que recordo minha infância, a figura dela aparece em 

minha mente em todas as cenas. Porém, tenho memórias 

significativas no que diz respeito ao cuidado realizado pelo 

meu pai. Durante os finais de semana, ele dava banho em mim 

e nas minhas irmãs e nos levava também para o parque 

grande, enquanto minha mãe cozinhava, por exemplo. Os 

banhos dados pelo meu pai eram divertidos e sempre existia 

uma bucha vegetal (que eu detestava) no meio da história (G). 

   

31 



 Sempre fui muito tímida e a entrada na escola foi muito sofrida 

para mim. Não me recordo de ter chorado muito nos primeiros 

anos de educação infantil: eu entrei na escola aos cinco anos 

de idade e, até então, ficava com minha mãe e minhas irmãs. 

Mas me lembro de, já um pouco mais velha, sentir saudades 

da minha mãe e chorar na escola por isso. As professoras 

usualmente me acolhiam, mas teve uma que era muito especial 

e que faz parte da minha memória afetiva. Ela chama-se 

Helena. A professora Helena me acolhia, me dava atenção e, 

com ela, me sentia segura por estar naquele espaço (G). 
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 Assim que retornei à instituição, mas como professora, o 

cheiro que vinha do refeitório era o mesmo que eu sentia 

quando participava do meu lanche quando pequena. Foi uma 

associação imediata, que me fez reviver todos os sentimentos 

que costumava sentir, mesmo que durante apenas um lanche: 

lembrei-me da Tia Lúcia, que abria as garrafinhas, lembrei-me 

do suco de laranja, cenoura e beterraba que minha mãe fazia e 

colocava para lanche e lembrei-me das garrafinhas e potinhos 

Tupperware. Além do jabuti que tinha na escola e de uma 

cadela da Tia Lúcia, que vivia latindo e que eu morria de 

medo. Reviver essas memórias foi uma delícia! (G) 
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 Me recordo apenas de ter ficado bem doente uma vez, 

quando peguei estomatite, e, por causa disso, não 

conseguir me alimentar da mesma maneira que 

sempre me alimentei: só podia tomar líquidos. Tive 

febre muito alta e a lembrança remota de enxergar 

monstros na parede, por causa da febre. Ah, minha 

mãe teve que se virar para dar conta de três filhas 

com estomatite, ao mesmo tempo! Essa é a memória 

mais antiga de doença que tenho (G) 
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O que as crianças até seis anos podem aprender sobre o cuidado da 

saúde  

Objetivos Gerais  

•Conviver, explorar e conhecer o novo meio físico e social com 

segurança 

•Explorar, identificar e respeitar as possibilidades e limites de seu corpo 

•Participar, comunicar-se e construir habilidades para o cuidado pessoal   

•Servir-se e alimentar-se de todos os nutrientes, com prazer e saciedade 

•Conviver durante as refeições de acordo com as regras sociais do lugar  

•Participar da preparação de lanches e outras receitas culinárias simples 

•Identificar a água potável e bebê-la em copo de uso individual  

•Usar o sanitário, limpar-se e manter a higiene do local para as outras 

crianças  

•Higienizar os dentes e a língua, limpar e guardar sua escova de dente 

•Lavar as mãos após ir ao banheiro e antes de comer  

•Limpar o nariz e as orelhas sem feri-las 
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• Vestir-se e despir-se mantendo seu conforto e protegendo seu corpo 

• Calçar e retirar os sapatos quando necessário. 

• Proteger seu corpo do sol excessivo, das intempéries e da temperatura 

extrema 

• Proteger seu corpo de picadas de insetos, formigas e animais 

• Proteger seu corpo e das outras pessoas nas brincadeiras, na exploração 

de circuitos e escaladas ou jogos.  

• Comunicar sensações de cansaço, preparar-se para repousar e conciliar o 

sono  

• Compreender a importância de reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos 

gerados, descartar o lixo no lugar indicado e economizar recursos hídricos 

• Reconhecer sinais de mal estar, dor ou traumas e procurar ajuda 

• Cuidar dos ferimentos simples e pedir ajuda se sentir dor ou sangrar 

• Lidar com os conflitos evitando agredir ou ser agredida pelos colegas  

• Perceber e comunicar suas emoções básicas de alegria, medo, nojo, 

tristeza, raiva e pedir ajuda se sentir-se mal com elas 

• Conhecer e identificar sua Caderneta da Criança, fornecida pelo serviço 

de saúde.  37 



Como avaliar a qualidade do cuidado prestado? 

 “Ouvir” as crianças – várias linguagens 

 Observação do bem estar, crescimento e 
desenvolvimento das crianças  

 “Ouvir” as famílias e outros parceiros. 

 Atitudes e procedimentos dos educadores e outros 
profissionais da equipe.  

 Integração com outros serviços 

 Número e contexto dos acidentes- registros 

 Número e gravidade das doenças- registros 

 Absenteísmo/desistências das famílias. 
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