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Os bebês vão à escola:

Os desafios entre o cuidar e o educar na 

contemporaneidade



Distinções e associações entre o cuidar 

e o educar

1. Quais relações existem entre o cuidar e o educar?

 Educar: educere, colocar em movimento transformando de dentro para

fora, conduzir, induzir, seduzir.

 Cuidar: tratar, ética do cuidado, ajudar, preservar, assistir, suportar, com

fins de curar e promover a saúde.



2. O que é a intervenção precoce?

 Intervenção precoce: estimulação, prevenção e intervenção a tempo.

 Estimulação psicomotora: noção do corpo, estímulo das funções existentes.

 Modalidade de intervenção em que se pretende apoiar o desenvolvimento

da criança, quanto ao seu aspecto instrumental (funcionamento) e

estrutural (subjetivação), diante de uma patologia oferecendo recursos à

sua recuperação, com objetos, técnicas, imagens, cobertos de sentido e

que a ajudem a se situar no mundo. Os estímulos em si mesmo carecem de

sentido e só adquirem função na cadeia significante na qual se inscrevem.

 Reconstituir, sustentar e/ou substituir a função materna que se fragilizou

diante do acontecimento inesperado de uma patologia, e tem como ideal

prevenir problemas no funcionamento do desenvolvimento e da

subjetivação.

 A educação infantil envolve estimulação e intervenção precoce?



3. O papel dos profissionais da educação que acompanham os bebês: sua

interferência no desenvolvimento e subjetivação.

 Olhar de cuidado: dispor o corpo como suporte ao bebê: identificação do

educador com a condição do bebê (transitivismo) forçando a sua entrada na

fala e no funcionamento da linguagem ao articular real (corpo), simbólico

(linguagem) e imaginário (imagem do outro e de si).

 Supor um saber no bebê, ofertando significantes, olhar dirigido, cuidado

corporal, por uma voz banhada de prosódia e enunciação.

 Os bebês aprendem mais que pensamos?

 Podem-se prevenir problemas com o cuidado dos educadores?

 Como os educadores podem perceber que algo não vai bem e que os bebês

sofrem?


