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Introdução

O período de 0 a 6 anos é conhecido como primeira infância. As experiências vividas pela criança neste período
terão influência em toda a sua vida. Por isto, promover o desenvolvimento integral saudável nesta faixa etária é
fundamental para garantir os alicerces que permitirão que a criança alcance seu potencial pleno no futuro. 

O material que você tem em mãos foi criado pela Associação pela Saúde Emocional de Crianças
(ASEC)/Movimento Saber Lidar, à pedido da Unidade de Gestão de Educação de Jundiaí/SP, com o objetivo de
compartilhar informações úteis às famílias sobre aspectos importantes para o desenvolvimento integral na
primeira infância.

Este material foi fundamentado em referências reconhecidas por instituições de
destaque no campo da primeira infância, como UNICEF e Fundação Maria Cecília
Souto Vidigal. E está alinhado com o Marco Legal da Primeira Infância, lei que cria
iniciativas voltadas para a promoção do desenvolvimento infantil.
Vem com a gente!
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1.Estabelecendo vínculos afetivos que
promovam o desenvolvimento do
cérebro e da mente

Quando pensamos nos cuidados importantes com os bebês, nos
preocupamos com aspectos da vida diária: se está na hora de trocar a fralda,
se tem cólica, fome ou sono. Nos ocupamos com os cuidados relacionados à
higiene, alimentação, saúde do seu corpo e como podemos ajudá-los a se
desenvolver fisicamente, aprender a sentar, engatinhar, andar e falar.
Raramente nos perguntamos, o que podemos fazer para o desenvolvimento
emocional e para a saúde mental de crianças tão pequenas?

Você sabia que o cérebro da criança pequena 
ainda está em desenvolvimento? 

E que as conexões neurais, tão importantes para o desenvolvimento e
amadurecimento, dependem das experiências de amor, carinho e
segurança recebidas nos primeiros anos de vida?



As pesquisas no campo da neurociência, indicam que:

 o desenvolvimento do bebê - e quem ele se tornará quando adulto - depende não só da sua constituição
genética, mas também de uma alimentação e cuidados adequados, do ambiente em que ele vive e do quanto
seu pai, sua mãe e outros familiares contribuem para o seu desenvolvimento psíquico/mental por meio de
estímulos e interações. 

Desta forma, fica claro que quando pensamos nos cuidados necessários para o desenvolvimento pleno das
crianças desde o início da vida, devemos considerar as suas necessidades físicas/do corpo e
mentais/psicológicas.

As interações com o bebê são importantes muito antes que ele comece a falar ou a andar. Quando nos
interessamos pelas descobertas que a criança pequena faz, isto é  sentido por ela como uma manifestação de
amor e segurança, o que a ajuda a se desenvolver mentalmente. E favorece o estabelecimento dos circuitos
cerebrais, que acontece de forma intensa  nas crianças de 0 a 6 anos. Preste atenção, observe o que a criança
está fazendo: nestes momentos  a criança sente a presença viva do adulto (mãe, pai ou cuidador). Manifeste-se
compartilhando e revezando com a criança a atuação na brincadeira, procure estar disponível deixando de
lado equipamentos eletrônicos, como celulares, que possam desviar a sua atenção da interação.



Expresse, apoie e incentive com palavras ou expressões faciais. Estes
momentos ajudam o seu bebê ou sua criança pequena, a compreender o 
mundo que a cerca e a se sentir segura e amada.

Ajudar e ou brincar com a criança são percebidos por ela como indicativo de 
que os seus sentimentos e pensamentos são compreendidos. Quando
conversamos, nomeamos objetos, ações e sentimentos, ajudamos no
estabelecimento das conexões cerebrais, favorecemos o desenvolvimento 
da linguagem e a ampliação do vocabulário.

A linguagem é muito importante no desenvolvimento da criança. Converse com
seu bebê desde o nascimento. Lembre-se que conversar com a criança é dar a
ela oportunidade para se expressar. Quando damos espaço para elas se
expressarem, contribuímos para que elas desenvolvam confiança e
independência.

As crianças pequenas têm um tempo curto de atenção e interesse sobre as
coisas e ações, isso é natural do seu desenvolvimento. Quando ela se cansar ou se
desinteressar por determinada atividade ou objeto e partir em busca de outros
interesses, tudo bem! O tempo das crianças é diferente dos adultos. O
importante é que, neste caso, você possa acompanhar, observar e incentivar
que ela explore o mundo que a cerca.



Você pode imaginar que para estimular ou brincar com seu bebê ou sua criança precisaria de brinquedos, mas,
para interagir e ajudar os pequenos e pequenas a se desenvolverem, basta você criar condições de interação.
Estas interações podem ser vividas em seu dia a dia, como no preparo da comida ou durante outras atividades
que você necessita desempenhar. 

Convide a criança a participar com você, transformando pequenas tarefas em grandes brincadeiras, 
aprendizado, convívio e manifestações de amor.

O desenvolvimento humano é um processo contínuo, que inicia no nascimento e se desenrola por toda a vida. 

Nesta primeira fase, cabe à mãe e ao pai/responsáveis,
 promover a interação saudável e afetuosa 
para que as crianças possam se relacionar, amar e aprender.



2.A importância de compreender o
choro para a saúde emocional do
bebê
Por que os bebês choram? 
Esta é uma pergunta feita por mães e por muitos estudiosos do
desenvolvimento psíquico ou mental do bebê.  Existem muitos motivos
para um bebê chorar; para decidirmos o que fazer é preciso
compreender os motivos do choro. É importante que a mãe ou o
principal cuidador ou cuidadora da criança esteja em sintonia com ela.
Chorar é uma necessidade do bebê que pode ser notada desde o seu
nascimento. Pode ser um exercício dos pulmões, como também um
jeito de se tranquilizar num momento de dificuldade, já que os bebês
sentem, da mesma forma que nós adultos, angústia, insegurança e
ansiedade. Nestes casos, o choro é bom porque ajuda a tranquilizar e
serve para avisar a mãe - ou quem está na função materna, que o bebê
precisa de ajuda. Nos casos de dor física, o choro é acompanhado de
movimentos do corpo que ajudam a compreender o local do
incômodo, por exemplo: cólica, dor de ouvido etc.



Se você tem um bebê, já deve ter observado manifestação de choros raivosos. Isso mesmo: o bebê pode sentir e
sente raiva! Vamos explicar melhor: logo que o bebê nasce, ele não consegue perceber que ele é uma pessoa e
sua mãe outra. Nas primeiras semanas, o bebê entende que ele e a mãe são uma coisa só. À medida que ele vai
crescendo, vai experimentando situações em que as suas necessidades surgem e não são atendidas de imediato,
o que vai dando a ele a noção de que existe um outro, neste caso a mãe. Com isso, o  bebê experimenta
sentimentos de frustração, ausência e presença. 
Estes pequenos momentos de frustração ajudam no desenvolvimento mental do bebê.  Porém, podem surgir
manifestações de choros raivosos. A raiva é um sentimento natural e pode acontecer dos pais também se
sentirem assim nesta situação. Mas o bebê chora, se irrita e esperneia porque tem esperança de que você possa
ajudá-lo a livrar-se de algum desconforto. Por isto,   fundamental que os adultos  mantenham a calma, 
buscando estratégias para se sentir melhor (como respirar fundo, manter o foco em investigar qual a
necessidade do bebê naquele momento ou pedir ajuda, se for o caso) e evitando que a própria raiva resvale
para a criança. 
Assim, você poderá tranquilizá-la e desenvolver em seu filho ou filha a capacidade de tolerância, tão importante
para seu desenvolvimento pleno.



3.Alimentação
 A primeira fonte de alimento da criança é ofertada
através da amamentação. 

O leite oferecido neste contato físico
com a mãe nutre o corpo e a mente do
bebê, promovendo o vínculo de afeto e
acolhimento que favorece o
desenvolvimento emocional da criança.

Sabemos que o leite materno é o alimento mais
importante para o bebê. Mas existem casos em que a
mãe não consegue estender o periodo de
aleitamento, o que exige a  introdução da
alimentação complementar. Esta introdução deve ser
realizada com orientação do pediatra. 



 Independente da forma como o leite é oferecido, 

é importante estar com sua atenção voltada para o seu bebê ao alimentá-lo,
evitando distrair-se com outras atividades e estabelecendo um momento único
entre vocês. 
Busque reconhecer como você se sente neste momento e encontre condições
favoráveis para você e seu bebê poderem aproveitar este momento!

Desmame

O desmame costuma acontecer quando os bebês já estão acostumados com outros alimentos, sempre com
orientação do pediatra. 
O desmame representa um passo importante para o desenvolvimento da criança. Ele marca uma separação
entre mãe e bebê e, por isto, pode ser acompanhado por muitos sentimentos. É importante deixar a criança
expressar sua raiva ou tristeza. E contar com o apoio do pai para ajudar tanto a mãe, quanto a criança neste
processo. 
Assim como todos os outros processos de transição da criança, o desmame deve acontecer de forma gradual,
respeitando o tempo dela e da própria mãe.



Vínculos afetivos e alimentação

Oferecer alimentos frescos, preparados em casa, evitar
alimentos processados ou industrializados, além de um
cardápio balanceado com frutas, verduras, legumes e
carne, são orientações encontradas em qualquer cartilha
sobre cuidados com a alimentação das crianças.
Certamente pais e mães responsáveis buscarão
oferecer, dentro das suas possibilidades, uma
alimentação saudável. 

O que pouco se fala é da importância
dos vínculos afetivos durante a
alimentação.   

Seguem algumas dicas para o momento das refeições
com as crianças:

- Ter uma rotina, com horários definidos para a
alimentação, contribui para evitar momentos de
estresse, desconforto e irritabilidade das crianças.
Com o horário definido para a refeição você poderá se
organizar no preparo dos alimentos com antecedência e
evitar tensões.



- Ofereça os alimentos para a criança, estimulando que ela experimente novos sabores e texturas. 
Mas lembre-se: existem fases de recusa dos alimentos e isto é natural. Acolha a recusa da criança e em outro
momento não deixe de oferecer novo alimentos e convidá-lo a experimentar.

- Sempre que possível faça as refeições em família, 
com todos sentados juntos para comer. 
Neste momento evite equipamentos eletrônicos, como celulares e TV. A refeição pode ser um momento de
convívio familiar agradável.

- Use a sua criatividade e, sempre que tiver chances, transforme os alimentos em representações de bichos ou
paisagens e aproveite para contar histórias enquanto alimenta a sua criança.



4.Brincar
Brincar é coisa séria!
 
Nossa cultura infelizmente tem dado pouco valor e
importância ao brincar.  Para a criança, brincar é a
possibilidade de entender o mundo externo e o seu
mundo interno. Através das brincadeiras, ela pode
compreender e elaborar suas percepções e seus
sentimentos. Além de poder ser e fazer qualquer coisa! 
Na brincadeira, a criança pode projetar o que sente
através dos movimentos, da arte, da música e dos 
jogos sem oferecer  riscos para si ou para os outros. Por
exemplo, seus bonecos podem matar, brigar e representar
situações que permitam à criança expressar seus
sentimentos para buscar compreendê-los. Mas ao finalizar
a brincadeira ninguém estará ferido. 
Brincar é importante para o desenvolvimento mental
saudável das crianças. Pais e mães podem oferecer
oportunidades de espaço, tempo, parceria e objetos para
as  crianças, considerando cada fase do seu
desenvolvimento.



As crianças brincam desde muito pequenas, ainda nos primeiros meses
de vida. O bebê brinca com parte do corpo dos adultos, como mãos,
dedos, fazendo expressões faciais e movimentos. E brinca também
consigo mesmo, percebendo e descobrindo seu próprio corpo e os sons
que é capaz de emitir.  
Nos primeiros anos de vida as crianças brincam bem sem a companhia
de outras crianças, mas gostam de ter a presença de um adulto.
Principalmente se este adulto for a mãe ou o pai, tê-los por perto na
brincadeira gera confiança e segurança na criança  e o sentimento de que
é amada e reconhecida. 

Vale lembrar que as crianças são diferentes 
e que a preferência pelas brincadeiras e objetos 
pode variar independente da idade. 



É fato que o repertório de brincadeiras aumenta conforme a criança cresce e as experiências e a complexidade
das brincadeiras se ampliam. Mas podemos observar que as crianças continuam gostando dos brinquedos e
brincadeiras que conhece. Pais e mães que participam destes momentos e oferecem oportunidades de
novas experiências contribuem com o desenvolvimento, físico, mental e emocional dos pequenos e
pequenas.

Para os bebês o contato físico, o acolhimento, o balanço do corpo de quem oferece o colo são experiências
significativas e fortalecem os vínculos de amor e segurança, tão importantes na vida do bebê.

Lembre-se, para os bebês o mundo é desconhecido, 
é um universo a ser explorado. 

Ofereça oportunidades de descobertas e experiências com movimentos corporais, expressões faciais , sons
e através de objetos que não ofereçam risco à criança;  objetos que ela possa pegar, experimentar seus
sons, formatos, temperatura, textura e cores. Cante e brinque com as crianças, elas costumam ficar felizes
com as brincadeiras que os adultos proporcionam.



As crianças quando estão na fase de sentar ou andar ampliam seu repertório de brincadeiras se envolvendo com
brinquedos ou objetos que permitam a elas empurrar ou puxar. Elas também costumam se interessar por 
brincadeiras e brinquedos de empilhar, encaixar, derrubar; tudo isso porque ela quer entender o mundo que a
cerca. Para a criança qualquer coisa pode tornar-se um brinquedo: panelas, potinhos e tampas podem transformar
a brincadeira dos pequenos e pequenas em grandes descobertas!

Para a criança qualquer coisa pode tornar-se um brinquedo: 
panelas, potinhos e tampas podem transformar a brincadeira 
dos pequenos e pequenas em grandes descobertas!



Por volta dos 3 anos as crianças já têm a linguagem desenvolvida e é 
espantosa  a ampliação do seu vocabulário. Nesta fase, elas falam sozinhas,
encontram soluções para brincadeiras e podem ter amigos imaginários; 
gostam de ouvir histórias, cantar, pintar, e brincar com água. Aproveite esta 
fase em que a criança utiliza várias formas de expressão! Entre na brincadeira 
com os pequenos, converse, aceite as regras estabelecidas por eles
durante  a brincadeira, crie oportunidade para eles se expressarem e evite 
intervenções  e julgamentos. Lembre-se que ao brincar, a criança está
tentando elaborar e compreender o mundo.
Crianças se encantam com as oportunidades de descobrir e conhecer 
pequenos animais, bichinhos e insetos. Passeios no jardim e praças podem 
ser momentos de grandes descobertas, encantamentos, investigações e
reflexão sobre a vida dos bichos.

"Meninos e meninas devem ter a mesma oportunidade para brincar com tudo: carrinhos,
bonecas, construção. Pessoas de diferentes grupos culturais, com seus materiais, 
brincadeiras e brinquedos, contribuem para ampliar as experiências lúdicas das
crianças". 
(Unicef, s/data)



Vídeos:

O que é primeira infância - 
https://www.youtube.com/watch?v=ttJtRokJJIk
Cinco passos para desenvolver o cérebro do bebê – 
https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/biblioteca/cinco-passos-desenvolver-cerebro-bebe/
Conversa boa vem de berço - 
https://www.youtube.com/watch?v=tDRxXrKOPwk
Brincar ajuda o desenvolvimento: o que fazer? - 
https://www.youtube.com/watch?v=JA59pV8EePM

Para ter acesso a outros vídeos sobre a primeira infância, você pode também consultar o
canal do Youtube da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal:
https://www.youtube.com/user/FMCSV
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MOVIMENTO SABER LIDAR/ASEC
O Movimento Saber Lidar nasceu para promover a saúde mental de
pessoas em todas as fases da vida (crianças, jovens, adultos e
idosos) junto a diferentes tipos de organizações (escolas públicas e
privadas, ambiência familiar, organizações sociais e empresas).
Queremos contribuir com informação, formação e transformação de
pessoas e organizações, no mundo escolar, no mundo do trabalho e
na sociedade, sempre baseadas em evidências científicas, na
colaboração, no compartilhamento e articulação de melhores
práticas!
O Movimento Saber Lidar é uma iniciativa da ASEC - Associação
pela Saúde Emocional de Crianças.
Saiba mais em: https://movimentosaberlidar.org.br/



Silmara Meireles - psicóloga clínica, mestre em Psicologia da Educação pela Unicamp
Andréa C. Monteiro - psicóloga, psicopedagoga e mestre em Saúde Pública

PESQUISA, ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO


