
3 ARTICULAÇÃO ENTRE AS AÇÕES DO CUIDAR E O EDUCAR 

 

        Para que a instituição de Educação Infantil exerça o seu papel de apoio 

ao desenvolvimento integral da criança acreditamos que deva contar com 

uma equipe de profissionais qualificados permanentemente, com capacidade 

de planejar, executar e avaliar coletivamente as ações, tendo como base para 

este trabalho uma concepção filosófica clara do cuidar e educar. 

 Também são condições mínimas para o desenvolvimento desta 

proposta: estrutura física adequada, número suficiente de profissionais, política 

de formação contínua, recursos materiais que permitam à criança expressar 

com liberdade sua criatividade e ao adulto trabalhar dignamente e 

principalmente,  respeito à diversidade cultural e social das pessoas envolvidas 

no processo. 

A proposta pedagógica adotada no Centro de Educação Infantil  

deverá permitir à criança a participação na construção do conhecimento,  

aprendendo a selecionar  informações, estabelecer  relações críticas, ampliar 

sua capacidade criadora e desenvolver conhecimentos para soluções de 

problemas tendo como ações em especial jogos, brinquedos e brincadeiras.  

              Contemplar o cuidado na esfera da instituição da educação infantil 

significa compreendê-lo como parte integrante da educação, embora possa 

exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam a dimensão 

pedagógica. Ou seja, cuidar de uma criança em um contexto educativo 

demanda a integração de vários campos de conhecimentos e a cooperação de 

profissionais de diferentes áreas. 

             Neste contexto é preciso entender  o significado do cuidar nas 

interelações humanas. A base do cuidado humano é compreender como ajudar 

o outro a se desenvolver como ser que pensa, age e sente e se relaciona. 

Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é um 

ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e 

implica em procedimentos específicos. 

           Assim, o desenvolvimento integral, como já propõe nossa Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, depende tanto dos cuidados 

relacionais, que envolvem a dimensão afetiva e dos cuidados com os aspectos 

biológicos do corpo, como a qualidade da alimentação e dos cuidados com a 



saúde, quanto da forma como esses cuidados são oferecidos. No entanto, 

muitas atitudes e procedimentos de cuidado são influenciadas por crenças e 

valores em torno da saúde, da educação e do desenvolvimento infantil, assim é 

papel dos espaços educacionais estar trabalhando e conscientizando os atos 

de cuidar, tanto com a equipe pedagógica, como com a própria comunidade.  

            Embora as necessidades humanas básicas sejam comuns, como se 

alimentar, proteger-se etc, as formas de identificá-las, valorizá-las e atendê-las 

são construídas socialmente. As necessidades básicas, podem ser modificadas 

e acrescidas de outras de acordo com o contexto sociocultural. Pode-se dizer 

que além daquelas que preservam a vida orgânica, as necessidades afetivas 

são também base para o desenvolvimento infantil, dessas necessidades 

básicas fisiológicas ou afetivas, surgem as ações do cuidar.  

            A identificação dessas necessidades sentidas e expressas pelas 

crianças, depende também da compreensão que o adulto tem das várias 

formas de comunicação que elas, em cada faixa etária possuem e 

desenvolvem. Prestar atenção e valorizar o choro de um bebê e responder a 

ele com um cuidado ou outro, depende de como este contexto é interpretado e 

vivenciado. 

              Em determinados contextos socioculturais, é possível que o adulto que 

cuida da criança, tendo como base concepções de desenvolvimento e 

aprendizagem infantis, de educação e saúde, acredite que os bebês devem 

aprender a permanecer no berço, após serem alimentados e higienizados, e, 

portanto, não considerem o embalo como um cuidado, mas como uma ação 

que pode “acostumar mal” a criança. Em outras culturas, o embalo tem uma 

grande importância no cuidado de bebês, tanto que existem berços próprios 

para embalar. 

              O ato de cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades 

das crianças, que quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas 

importantes sobre a qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de 

cuidado também precisam seguir os princípios de promoção à saúde e bem 

estar.  

            Para se atingir os objetivos dos cuidados com a preservação da vida e 

com o desenvolvimento das capacidades humanas, é necessário que as 

atitudes e procedimentos estejam baseados em conhecimentos específicos 



sobre o desenvolvimento biológico, emocional, e intelectual das crianças, 

levando em consideração as diferentes realidades socioculturais, entrando aí, 

com grande importância a formação continuada dos docentes do Centro de 

Educação Infantil. 

            Para cuidar é preciso antes de tudo estar comprometido com o outro, 

com sua singularidade, ser solidário com suas necessidades, confiando em 

suas capacidades. Disso depende a construção de um vínculo entre quem 

cuida e quem é cuidado. 

            Além da dimensão afetiva e relacional do cuidado, é preciso que o 

professor possa ajudar a criança a identificar suas necessidades e priorizá-las, 

assim como atendê-las de forma adequada. Assim, cuidar da criança é 

sobretudo dar atenção a ela como pessoa que está num contínuo crescimento 

e desenvolvimento, compreendendo sua singularidade, identificando e 

respondendo às suas necessidades. Isto inclui interessar-se sobre o que a 

criança sente, pensa, o que ela sabe sobre si e sobre o mundo, visando à 

ampliação deste conhecimento e de suas habilidades, que aos poucos a 

tornarão mais independente e mais autônoma.             

            A ação de cuidar se efetivará em todos os momentos em que os 

alunos se encontrarem no Centro de Educação Infantil.  Na hora do soninho, 

na hora das brincadeiras, do lanche e de todas as atividades realizadas na 

instituição. 

           O ato de cuidar se interliga com o de educar, pois todas as ações 

desenvolvidas no Centro, na sala de aula, brinquedoteca/biblioteca, pátio 

coberto ou espaço aberto, a partir da entrada da criança, buscam o amplo e 

integral atendimento das mesmas.       

            O acompanhamento do professor em todas as situações das crianças, 

com total dedicação, amor e carinho faz com que o cuidado aconteça de 

maneira natural.  

           O educar na educação infantil provem em especial da interação dos 

agentes escolares no contexto do aluno e também da observação e a 

exploração do meio sendo estas consequentemente possibilidades de 

aprendizagem destas crianças. É dessa forma que poderão, gradualmente, 

construir as primeiras noções a respeito das pessoas, do seu grupo social,  das 

relações e da produção de conhecimento. 



             A interação com adultos, em especial no ato de educar por meio  das 

brincadeiras e nas suas mais diferentes formas, como a exploração do espaço, 

o contato com a natureza, se constituem em experiências necessárias para o 

desenvolvimento e aprendizagem infantis. 

          O professor deve promover momentos de pesquisas, experiências e 

trocas diferenciadas, com o intuito de induzir a criança a se inserir e entender o 

contexto onde vive, identificando também que pode transformá-lo. 

           Por meio do contato e da interação com os demais personagens que 

integram a vida das crianças, poderão aprender  noções necessárias ao seu 

desenvolvimento integral, conforme prediz a legislação educacional.   

           O trabalho  do professor em educar a criança da educação infantil se 

constrói por meio das brincadeiras, músicas, histórias, jogos e danças e demais 

conteúdos curriculares favorecendo a criação do vinculo afetivo, a ampliação e 

desenvolvendo valores e hábitos.   

            Propiciar o acesso das crianças a esses conteúdos, inserindo-os nas 

atividades e no cotidiano da instituição  desenvolve ações de educar, ou seja, 

de transformar a criança, por meio do conhecimento produzido, em um 

individuo crítico, autônomo e consciente.    

 


