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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo compreender como a autoestima 
influencia no desenvolvimento e na aprendizagem da criança que se encontra na 
educação infantil. O estudo dessa temática durante a infância é oportuno, pois é 
nessa fase que a personalidade da criança está sendo formada. Atualmente existe 
um consenso por parte dos educadores e psicólogos em conceber a estreita relação 
da autoestima com o processo educativo. Assim, a opção metodológica adotada 
consistiu em uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. Para isso foram 
utilizados como instrumentos de análise um roteiro de observação (Apêndice A) e 
um roteiro de entrevista (Apêndice B), integrando também, observação do cotidiano 
escolar, do ritmo da sala de aula, bem como conversas informais com a diretora e 
professora que contribuíram para subsidiar a pesquisa. Através da análise do caso 
estudado pode-se concluir que trabalhar a autoestima da criança desde a educação 
infantil é uma importante estratégia de ensino, pois seu desajuste altera 
comportamentos que podem afetar o desenvolvimento e a aprendizagem da criança 
nesta fase. 

 
Palavras-chave: educação infantil; autoestima; criança; desenvolvimento; 
aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo da autoestima e suas implicações no desenvolvimento e na 

aprendizagem do aluno têm se expandido consideravelmente tanto no campo da 

Psicologia, quanto da Educação e nas interfaces destes dois campos, como por 

exemplo, nos estudos da Psicopedagogia. A Psicopedagogia é um campo do 

conhecimento que implica uma integração entre a Psicologia e a Pedagogia, tendo 

como objeto de estudo o processo de aprendizagem e por objetivo facilitar esse 

processo (SILVA, 1998). No momento em que se procura descobrir e entender como 

os aspectos do desenvolvimento e da aprendizagem são influenciados pela 

autoestima, o estudo desta temática se revela muito importante. 

Segundo Sánchez (1999), a autoestima “é a atitude valorativa emocional que 

uma pessoa tem de si mesma, ou seja, a percepção do próprio valor pessoal, 

proveniente da experiência do meio ambiente e do contato com os outros”. É um 

conceito que vem ganhando cada vez mais destaque na área educacional, uma vez 

que está diretamente relacionada com a formação da personalidade do sujeito, 

influenciando suas ações durante toda a sua vida. Sua relevância foi comprovada 

para que o indivíduo possa ter resultados benéficos nos seus comportamentos 

sociais, afetivos e intelectuais. A autoestima, quando não desenvolvida, pode 

comprometer o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno.  

No período da infância deve-se dar uma importância maior a esse aspecto, 

pois é nesta fase que se formam as bases do autoconceito. “O autoconceito é a 

atitude valorativa que um indivíduo tem sobre si mesmo, sobre sua própria pessoa”. 

(SÁNCHEZ, 1999, p. 13). A forma como a criança se auto define, interfere de 

maneira significativa no conceito que elabora sobre si mesmo, modificando seus 

comportamentos e vivências. A autoestima é então, uma apreciação de natureza 

afetiva que fazemos de nosso autoconceito. 

 Na educação infantil, essa temática assume caráter especial, tendo em vista 

que é nesse período que a formação da autoestima ganha contornos mais visíveis, 

acompanhando e influenciando o desenvolvimento das capacidades da criança. A 

capacidade de aprendizagem pode vir a ser afetada, se a criança apresentar 

problemas em sua autoestima. Neste caso, essa desestrutura se daria a nível 

emocional e não cognitivo.  
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Muitas são as causas de dificuldades de aprendizagem que a criança 

apresenta e estas poderão não estar diretamente associadas a questões de ordem 

cognitiva. Há crianças que estão desajustadas emocionalmente e não conseguem 

adequar-se às atividades propostas pelos seus professores ao seu nível de 

aprendizagem e muitas vezes não estão sendo compreendidas pelos mesmos, o 

que pode ocasionar dificuldades relativas a sua autoestima.  

A criança com problema em sua autoestima se sente desvalorizada em sua 

autoimagem, insegura em suas ações, apresentando dificuldades de relacionar-se 

com os colegas e adultos. Demonstra comportamentos reativos a determinadas 

situações sentidas como adversas e por isso precisa de ajuda para saber lidar com 

suas emoções. A capacidade de aprender é uma das primeiras a ficar afetada 

sempre que há uma desestrutura de ordem emocional e o sentimento de 

incapacidade que surge em sala de aula afeta sua autoestima comprometendo o 

desenvolvimento de sua aprendizagem podendo resultar no fracasso escolar. 

(CAMPOS, 2008). 

Dessa forma, propiciar o desenvolvimento da autoestima na criança desde a 

educação infantil é importante para que a mesma crie um conceito positivo de si 

mesma, aprenda a se autovalorizar, evitando comportamentos inseguros e 

temerosos diante dos outros. Uma autoestima ajustada permeia na criança o desejo 

de crescer, viver, criar, sonhar, contribui de maneira saudável para a construção de 

sua autonomia, facilita suas relações interpessoais e favorece sua capacidade de 

equilíbrio pessoal.  

No ambiente escolar, o professor é um referencial para o aluno e essa relação 

deve ser constituída de um clima afetivo saudável, pois a criança constrói sua 

imagem a partir do que vê e do que ouve dos adultos que a cercam. Compreender a 

relação que se estabelece entre a autoestima e o processo de desenvolvimento e 

aprendizagem da criança pode resultar em práticas pedagógicas mais eficazes, cujo 

enfoque é dado aos aspectos afetivos. 

Este trabalho é importante do ponto de vista educacional por que discutirá 

entre outros assuntos, em que medida a condução da ação pedagógica pode 

favorecer a promoção da autoestima do aluno, relacionando a ação do educador não 

somente no que se refere a forma como a criança aprende, mas também com o 

comportamento que a criança apresenta na sala de aula diante das situações de 
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aprendizagem. Ao valorizar o aspecto afetivo como fator importante e estratégico 

nos processos associados às situações de aprendizagens, o professor estará 

contribuindo para elevar a autoestima do aluno, bem como estar atualizado diante 

das novas metodologias de ensino a fim de buscar dinamizar suas práticas didáticas 

e ajustá-las ao nível de aprendizagem de cada aluno. 

Entendendo a importância da autoestima, este trabalho tem como questão 

norteadora: como a autoestima influencia no desenvolvimento e na aprendizagem do 

aluno? Face a amplitude do tema, foi necessário recortá-lo para o universo da 

educação infantil que pela Legislação Brasileira, é considerada “a primeira etapa da 

educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 

cinco anos de idade” (BRASIL, 2005). O objetivo geral desse trabalho é conhecer a 

influência da autoestima no desenvolvimento e na aprendizagem do aluno na 

educação infantil. Para tal, foram construídos os seguintes objetivos específicos: 

conhecer o desenvolvimento da criança na faixa etária de 0 a 5 anos com ênfase na 

construção da sua autoestima; compreender a educação infantil enquanto etapa da 

educação básica e discutir a relação entre a construção da autoestima e 

aprendizagem do aluno na educação infantil. 

Este trabalho foi organizado em três capítulos com a seguinte distribuição: 

No primeiro capítulo foi tratado sobre os aspectos do desenvolvimento da 

criança, enfatizando como a autoestima pode se revelar como um fator influenciador 

neste processo.  

No segundo capítulo, fiz uma abordagem a respeito da educação infantil 

enquanto etapa da educação básica e os fatores que sucederam as mudanças a 

nível organizacional e de concepção de infância. Nesta perspectiva, coube uma 

análise sobre o panorama atual da infância brasileira identificando os aspectos 

importantes e concernentes a esta etapa da educação. 

No terceiro capítulo discuti a metodologia, que consistiu em uma pesquisa 

qualitativa do tipo estudo de caso, que teve como instrumentos de pesquisa, 

observação e entrevista (apêndice A e B). Ainda neste capítulo apresentei e analisei 

os resultados encontrados. 
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Finalizei o trabalho refletindo enquanto educadora em formação sobre as 

implicações que uma prática eficaz que respeita as peculiaridades dos alunos 

podem ter para o processo de ensino e aprendizagem na educação infantil. 
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1. O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA FAIXA ETÁRIA DE 0 A 5 ANOS 

COM ÊNFASE NA CONSTRUÇÃO DA SUA AUTOESTIMA 

 

A educação infantil constitui-se numa etapa da educação básica com a 

finalidade de propiciar às crianças na faixa etária de 0 a 5 anos sua formação 

integral, formação esta que deve englobar os aspectos emocionais, físicos, 

cognitivos, afetivos e sociais da criança que neste momento encontra-se em total e 

completo desenvolvimento. 

O conhecimento de si e do outro será a grande descoberta da criança na 

educação infantil que passará a construir seus conhecimentos a partir das 

interações entre outras pessoas e o meio em que está inserida, como reforça Galvão 

ao analisar as ideias de Wallon, quando afirma que “a distinção entre o eu e o outro 

só se adquire progressivamente, num processo que se faz nas e pelas interações 

sociais” (GALVÃO, 1995, p.50). Desenvolver as potencialidades da criança nessa 

faixa etária é um dos pilares da educação infantil, que em consonância com a 

família, deve proporcionar condições para que as crianças sejam preparadas para o 

exercício da cidadania, tendo seus direitos respeitados com a devida atenção e 

cuidados necessários à sua sobrevivência, além do acesso aos mais variados bens 

socioculturais.  

O direito da criança a uma educação institucionalizada representa novos 

mecanismos no processo de construção de seus conhecimentos. Estudos apontam 

a necessidade da oferta da educação infantil, dada a sua relevância para o 

desenvolvimento das crianças. As especificidades próprias dessa etapa garantem 

que a educação infantil se estabeleça como primeira etapa da educação básica e 

passe a integrar o sistema educacional brasileiro. Dessa forma: 

Pesquisas sobre o desenvolvimento humano, formação da personalidade, 
construção da inteligência e aprendizagem nos primeiros anos de vida 
apontam para a importância e a necessidade do trabalho educacional nesta 
faixa etária. (BRASIL, 2006, p. 7). 

 

A possibilidade de convívio com outras crianças e com adultos nessa etapa 

amplia seu vocabulário e lhes permite criar, significar e ressignificar sua realidade. 

Esse processo de socialização favorece o desenvolvimento da identidade da 

criança, aquisição de sua autonomia, domínio de diferentes linguagens e a 
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construção de sua autoestima; fatores necessários para que haja formação pessoal 

e social da mesma. 

O desenvolvimento de suas capacidades deve integrar os mais variados 

aspectos e torna-se o objetivo maior da prática pedagógica na Educação Infantil. A 

criança durante esse processo aprende a construir uma imagem positiva de si, 

estabelecer novos vínculos afetivos, conhecer as potencialidades e limites do seu 

corpo, expressar sentimentos, respeitar as diversidades, explorar o ambiente 

entendendo seus limites e percebendo-se como ser atuante e integrante no meio 

social. Nesse contexto o ambiente escolar cria um clima favorável ao 

autoconhecimento da criança, ao ajudá-la a construir as representações que fazem 

de si mesma como o autoconceito e a autoestima. 

Compreender a construção destes aspectos na educação infantil é 

extremamente importante para entender as nuanças no ritmo de desenvolvimento da 

criança e para que a ação educativa ocorra de forma integrada atendendo a que se 

propõe a educação infantil. A autoestima é um fator intrínseco ao ser humano e 

corresponde a um julgamento de valor pessoal. Sua relevância na construção do 

sujeito é significativa, pois condiciona seu comportamento para com os outros e 

consigo mesma. Nesse ponto, o pensamento de Antunes, sustentado pelas ideias 

de Carl Rogers (1902 a 1987) reforça que: 

Todas as crianças nascem com uma necessidade essencial de respeito 
positivo – aceitação e aprovação – e é essa necessidade, em última 
instância, que as faz gostar de si mesmas e obedecer seus pais e 
professores, pois só se aprende a respeitar, quando aprendemos a nos 
respeitar. Crescendo entre adultos, a criança forma, ao lado de sua imagem 
do eu, também a imagem de eu ideal simbolizado pelo que desejaria ser. Se 
existe coerência e congruência entre a maneira como se vê e os anseios do 
que desejaria ser, apresentará um desenvolvimento equilibrado e integrado. 
Nesse contexto o papel dos professores é essencial ensinando a criança a 
conhecer-se bem para superar suas incongruências e buscar, com 
serenidade, seus ideais. -grifos do autor (ANTUNES 2003, p.21). 

 

A dimensão afetiva deve ser trabalhada com mais intensidade na instituição 

escolar dada a sua interferência nos resultados do processo de ensino-

aprendizagem. Deve-se dar uma atenção especial a educação afetiva, pois ela se 

constitui como um viés para o entendimento das relações interpessoais, ampliadas e 

aperfeiçoadas durante a educação infantil. 
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1.1- A CONSTRUÇÃO DO AUTOCONCEITO E DA AUTOESTIMA NA CRIANÇA 

 

Tanto o autoconceito como a autoestima são avaliações que fazemos de nós 

mesmos. O autoconceito não é inato à criança, mas vai sendo construído ao longo 

de seu desenvolvimento a partir da imagem que forma de si mesma. Os adultos que 

a cercam, como os pais e professores exercem papel fundamental para que a 

criança construa sua autoimagem a partir do que eles dizem a seu respeito. Para 

Coll (2007), o autoconceito define-se assim: 

O autoconceito postula a ideia do eu como objeto de conhecimento em si 
mesmo e atualmente tende a ser concebido como uma noção 
pluridimensional, que engloba representações sobre diferentes aspectos da 
pessoa (aparência e habilidades físicas, capacidades e características 
psicológicas diversas, capacidades de relação interpessoal e social, 
características morais...). (COLL, 2007 p. 210). 

 

As avaliações positivas ou negativas que os adultos expressam sobre as 

atitudes da criança culminam em respostas que serão internalizadas. Se for 

aprovada, crescerá autoconfiante; caso contrário, passará a acreditar que possui 

pouco valor, o que compromete sua autoestima, pois: 

A autoestima refere-se à avaliação afetiva que fazemos de nosso 
autoconceito em seus diferentes componentes, ou seja, como a pessoa se 
valoriza e se sente em relação às características que se auto atribui. (COLL, 
2007 p. 211). 

 

Pouco a pouco a criança desenvolve sua autoestima. De acordo com o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), é a partir dos quatro 

anos que a criança começa a adquirir autonomia e independência em relação aos 

adultos e a percepção de seu autovalor passa a ser mais aprimorada. A postura dos 

pais e professores deve ser de confiança para com os pequenos a fim de que estes 

possam expressar seus pensamentos, ideias, sentimentos e atitudes com segurança 

e que lhes proporcione um bem estar emocional, pois a autoestima influencia de 

forma significativa na saúde psicológica do ser humano. 

A construção da autoestima se dá a partir da elaboração do autoconceito, ou 

seja, a percepção que a pessoa tem sobre suas próprias características e se 

processa no plano cognitivo. Para Bee (2003), o autoconceito da criança que se 

encontra em idade escolar vai se tornando gradualmente mais voltado para as 
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qualidades internas do que para as características externas. As avaliações do 

autoconceito e o modo como serão interiorizadas determina se o indivíduo terá uma 

baixa ou elevada estima e  influenciando a conduta afetiva da criança. O estudo da 

autoestima e suas implicações para o desenvolvimento e para a aprendizagem do 

aluno vêm sendo cada vez mais relevante para a eficácia da prática pedagógica, por 

entender que esta afeta a capacidade psíquica do aluno. Nesse sentido: 

A partir de muitas pesquisas foi deduzida a importância da autoestima para 
um comportamento social, afetivo e intelectual adequado. Observou-se que, 
quando não possui um autoconceito adequado, uma pessoa não pode estar 
aberta a suas próprias experiências afetivas e principalmente aos aspectos 
desfavoráveis de seu caráter. Por outro lado, uma pessoa com baixa 
autoestima não se mostra como é frente aos outros e sim representa para 
eles os papéis que considera oportunos em cada momento. (SÁNCHEZ, 
1999, p.13). 

 

A criança que apresenta indícios de problema em sua autoestima desenvolve 

um sentimento de inferioridade, se sente desvalorizada em sua autoimagem, 

insegura em suas ações, podendo se tornar acuada e até mesmo minimizada diante 

dos outros colegas. Para Campos (2008), “se a criança manifesta dificuldades na 

aprendizagem, tal poderá ter a ver ou não com falhas cognitivas, mas com privação 

de bem estar emocional”. 

A formação da autoestima na criança está intimamente relacionada com o 

desenvolvimento de suas capacidades. Propiciar condições para que as crianças 

cresçam autoconfiantes, aprendam a autovalorizar-se formando um conceito positivo 

de si, é papel dos pais e da escola. No ambiente escolar as múltiplas interações pela 

qual a criança passa são fundamentais para a construção da sua autoestima que, 

quando não é bem trabalhada, compromete o processo de aprendizagem. 

Segundo Vygotsky, (1984) a formação de conceitos é um processo complexo 

de internalização que procede das relações sociais. Desde cedo, a criança se 

relaciona com as pessoas mais próximas e com o meio social a qual faz parte. Os 

comentários emitidos a seu respeito, a postura corporal e os gestos de quem emite 

vão sendo gradualmente significadas pelas crianças. É neste interim que a 

autoestima imprime sua marca. Vygotsky, segundo Coutinho (2004) declara que: 

Um processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal. 
Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes; 
primeiro entre as pessoas (interpsicológica) e depois no interior da criança 
(intrapsicológica). Isso se aplica igualmente para atenção voluntária, para a 
memória lógica e para a formação de conceitos. Todas as funções 
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superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos. 
(VYGOTSKY 1991 apud COUTINHO 2004). 

 

A infância é o período onde o “eu” está sendo consolidado e qualquer 

desajuste durante esse processo, poderá vir afetar a pessoa enquanto adulta. A 

criança necessita sentir-se cuidada, amada, aceita e ouvida. A prática educativa 

pode ajudar a criança a desenvolver suas potencialidades ao propiciar condições 

para o conhecimento de si mesmas e contribuir para elevar sua autoestima ao 

valorizar a criança como ela é oferecendo segurança para sua formação pessoal e 

social. 

A criança se desenvolve nos mais variados aspectos e cada um deles possui 

suas respectivas peculiaridades que demandam do educador um conhecimento 

aprofundado sobre a dinâmica do desenvolvimento infantil. Nesta presente pesquisa, 

será dada uma atenção especial aos aspectos físicos, motor, emocional e da 

linguagem oral, por entender que tais aspectos, quando não trabalhados, podem vir 

a comprometer a autoestima da criança de forma significativa. 

 

1.2- DESENVOLVIMENTO FÍSICO 

 

Na educação infantil, o contato físico proveniente das várias interações pela 

qual a criança passa, favorece a conscientização dos limites do próprio corpo e da 

apropriação de sua imagem corporal. Esse é um fator importante para a construção 

de sua identidade ajudando no processo de diferenciação do eu e do outro. 

De acordo com o Referencial Curricular para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998), o desenvolvimento físico está “associado à possibilidade de apropriação e 

conhecimento das potencialidades corporais, ao autoconhecimento, ao uso do corpo 

na expressão das emoções, ao deslocamento com segurança”. Aos poucos, o 

desenvolvimento físico vai ganhando contornos subjetivos, pois a descrição 

referente às características físicas muitas vezes é feita de forma depreciativa.   

As transformações físicas pelas quais passam a criança na educação infantil 

são visíveis e passivas de comentários externos. A criança conscientiza-se que 
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possui diferenças em relação aos outros e que cada pessoa é diferente em seu 

aspecto corporal. 

Essas mudanças se processam muito rapidamente e modificam o 

comportamento da criança, uma vez que geram comentários das pessoas a respeito 

do fenômeno. Tais comentários podem ter profundos efeitos sobre as experiências 

da criança que cria uma imagem corporal distorcida da realidade para que se sinta 

socialmente aceita. 

As situações de interações propiciam à criança identificar suas singularidades e 

as das pessoas com quem convive. Elas não estão alheias às sucessivas 

transformações que estão vivenciando. Suas habilidades físicas passam a ser 

comparadas com a dos colegas que, segundo Sánchez (1999), são caracterizadas 

pelo aspecto físico e competência física. 

Os aspectos físicos referem-se a atributos como ser alta ou baixa, gorda ou 

magra, feio ou bonito, sujo ou limpo; por sua vez, a competência física deduz a 

capacidade para desempenhar atividades que exijam preparo físico. No trato com 

crianças, não é raro que os adultos elejam certo tipo físico como padrão de 

atratividade e o resultado é um tratamento diferenciado, o que afeta a autoestima e 

reflete no comportamento da criança. 

As mudanças constantes na forma e na proporção no corpo das crianças 

revelam as diferenças físicas entre elas. Essas diferenças não estão imperceptíveis 

às mesmas que passam a se comparar com o colega em relação a sua aparência. O 

professor de educação infantil deve ajudar na elevação da autoestima da criança, ao 

ensiná-las a valorizarem formas e características físicas próprias de seu corpo, 

enfatizando que as diferenças particulares as tornam seres especiais. 

Segundo Helen Bee (2003), o desenvolvimento físico tem uma grande 

influência sobre o autoconceito de uma criança, pois ela internaliza modelos tidos 

como ideais referentes à altura, estrutura óssea, massa corpórea e outros. A autora 

expõe que: 

A escolha das atividades preferidas pela criança, seu comportamento em 
situações sociais e seu senso de valor provavelmente serão afetados 
durante a infância e adolescência, talvez também na idade adulta, pela 
imagem corporal e pelo senso de auto eficácia física formados no início da 
infância. (BEE, 2003, p. 132). 
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O professor de educação infantil deve estar atento para propiciar situações de 

aprendizagens que ajudem a valorizar características físicas das crianças, 

desconstruir estereótipos e possibilitar a construção de sua autoestima, pois: 

A maneira como cada um vê a si próprio depende também do modo como é 
visto pelos outros. O modo como os traços particulares de cada criança são 
recebidos pelo professor, e pelo grupo em que se insere tem um grande 
impacto na formação de sua personalidade e de sua autoestima, já que sua 
identidade está em construção. (BRASIL, 1998, p. 13). 

 

Outro atributo físico que condiciona a autoestima da criança em Educação 

Infantil é a cor da pele, particularmente, a cor negra. Nesta presente pesquisa, cabe 

uma maior ênfase dada a esta característica (cor da pele), devido ao fato do caso 

estudado na pesquisa de campo se tratar de uma criança negra. 

A escola, como um ambiente privilegiado que congrega pessoas com suas 

diferenças e particularidades, por muitas vezes reforça as práticas preconceituosas 

da sociedade e a criança negra muitas vezes é tratada com distanciamento por parte 

do professor e dos colegas. Assim, ela passa a perceber a diferença no tratamento e 

entra em conflito com sua identidade, desenvolvendo um sentimento de abnegação 

que afeta a sua autoestima. Cavalleiro (2003) afirma essa questão, quando em um 

trabalho de pesquisa sobre o processo de socialização das crianças negras e 

brancas no cotidiano pré-escolar, pôde constatar que: 

A familiaridade com a dinâmica da escola permite perceber a existência de 
um tratamento diferenciado e mais afetivo dirigido às crianças brancas. Isso 
é bastante perceptível quando analisado o comportamento não verbal que 
ocorre nas interações professor/aluno branco. Nelas é natural o contato 
físico, acompanhado de beijos, de abraços e de toques. [...] O contato físico 
é mais escasso na relação professor/aluno negro. Ao se aproximarem das 
crianças negras, as professoras mantém, geralmente, uma distância que 
inviabiliza o contato físico. É visível a discrepância de tratamento que 
dispensam a elas. [...] Situações como essas induzem a pensar que, com as 
crianças brancas, as professoras manifestam maior afetividade, são mais 
atenciosas e acabam até mesmo por incentivá-las mais do que às negras. 
Assim podemos supor que, na relação professor/aluno, as crianças brancas 
recebem mais oportunidades de se sentirem aceitas e queridas do que as 
demais. (CAVALLEIRO, 2003 p. 72-73). 

 

Diante dessas questões, os professores contribuem, consciente ou 

inconscientemente, para reforçar práticas preconceituosas com relação a cor da 

pele. A falta de afetividade no trato com essas crianças afrouxa o vínculo afetivo e 

compromete os resultados do processo educacional, uma vez que o lado emocional 

delas não foi trabalhado. As crianças na faixa etária própria da educação infantil 
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estão a todo tempo aprendendo com os outros e descobrindo o meio ao seu redor. 

Sua postura com relação as diferenças étnicas são formadas durante esse período e 

é nesse momento que o professor deve intervir, de modo a desenvolver o 

sentimento de aceitação, instigando a valorização das diferentes culturas a fim de 

que haja respeito nos relacionamentos. 

A criança da educação infantil é muito sensível às influências externas. Durante 

seu desenvolvimento, passam a compreender alguns conceitos como o que é justo e 

injusto, inclusão e exclusão, correlacionando as diferenças físicas com a identidade 

racial e aprendendo a construir a sua própria. “A fonte original da identidade está 

naquele círculo de pessoas com quem a criança interage no início da vida” (BRASIL, 

1998, p. 13).  

Diante de estigmas e estereótipos pelo qual é alvo, a criança negra se fecha 

em seu mundo tornando-se introvertida, achando-se feia, burra e desvalorizada; 

geralmente são crianças mais solitárias e sem grandes perspectivas na vida. A 

escola deve cumprir o seu papel socializador e auxiliar a criança negra a valorizar 

suas características na desconstrução de conceitos distorcidos que tangem a 

questão da identidade ética. Caso contrário, tais conceitos marcantes podem 

resultar em sérias consequências na vida adulta, pois seu autoconceito é concebido 

de forma negativa e sua autoestima comprometida, pois não se sente capaz, segura 

e feliz para efetuar novas conquistas e concretizar seus sonhos. (CAVALLEIRO, 

2003; MENEZES, 2002; BRASIL 1998). 

 

1.3- DESENVOLVIMENTO MOTOR 

 

Do mesmo modo, o desenvolvimento motor da criança na educação infantil é 

um aspecto relevante a ser estudado, pois é a base da criança para explorar o 

espaço físico e conhecer o ambiente através de percepções e sensações 

experimentadas através do corpo. Define-se como a capacidade de movimentar o 

corpo para o exercício das habilidades de movimento denominadas habilidades 

motoras amplas e habilidades motoras finas. Essas habilidades são manifestas em 

qualquer faixa etária, mas é durante a primeira fase da infância que a motricidade da 

criança se processa mais intensamente. 
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Entende-se por habilidades motoras amplas a capacidade da criança para 

expressar através do corpo ações como correr, andar, dançar, movimentar-se, subir, 

descer, pular, pendurar-se. Já as habilidades motoras finas compreendem a 

capacidade da criança em manipular objetos exigindo ações mais precisas como 

escrever, desenhar, cortar papel e demais atividades que envolvam a preensão. “As 

habilidades amplas se desenvolvem mais cedo e as finas, mais tarde.” (BEE, 2003, 

p.147). 

O ritmo do desenvolvimento motor varia muito de uma criança para outra, que 

utiliza seus recursos motores para comunicar-se e expressar-se diante dos outros e 

do meio. Quanto menor for, maior será sua dependência dos adultos para 

interpretação de seus movimentos, sendo fundamental a ajuda para saciar as suas 

necessidades. Aos poucos ela vai se tornando menos dependente dos adultos e 

passa a atuar com mais autonomia diante das mais diversas situações. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL, 

1998), o desenvolvimento motor toma duas dimensões: a subjetiva e a objetiva. A 

dimensão subjetiva predomina no início do desenvolvimento da motricidade e 

precede as interações sociais permeadas pelos agentes mais próximos como os 

pais, professores, irmãos. Já a dimensão objetiva é adquirida aos poucos e 

relaciona-se com a capacidade de agir sobre o espaço e meio físico como, por 

exemplo, a locomoção e a preensão. 

A expressividade e a mobilidade do corpo são dois fatores marcantes na 

criança da educação infantil. Para um bebê, por exemplo, os gestos e as mímicas 

faciais são meios de comunicar seus desejos. A dinâmica do movimento confere à 

criança a possibilidade de agir sobre o meio físico e social a medida que vai 

explorando seu espaço. 

 O desenvolvimento motor também favorece a expressão de gestos próprios de 

nossa cultura. Sobre essa afirmação é válido ressaltar que: 

Outro aspecto da dimensão expressiva do ato motor é o desenvolvimento 
dos gestos simbólicos, tanto aqueles ligados ao faz-de-conta quanto os que 
possuem uma função indicativa, como apontar, dar tchau etc. No faz-de-
conta pode-se observar situações em que as crianças revivem uma cena 
recorrendo somente aos seus gestos, por exemplo, quando, colocando os 
braços na posição de ninar, os balançam, fazendo de conta que estão 
embalando uma boneca. Nesse tipo de situação, a imitação desempenha 
um importante papel. (BRASIL, 1998, p. 22-23). 
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A coordenação motora na criança, a partir dos quatro anos, se torna mais 

sofisticada e precisa. Ações consideradas primárias, vão sendo pouco a pouco 

submetidas ao controle voluntário e novas elaborações no planejamento dos 

movimentos surgem, como o controle da impulsividade motora, característica 

presente nos bebês.  

A restrição das manifestações motoras da criança na educação infantil pode 

resultar em atitudes de passividade limitando suas iniciativas próprias e 

influenciando sua autoestima. As relações de afetividade permeiam um clima 

favorável à construção da autoestima e os seus resultados podem ser interpretados 

a partir das expressões corporais. A este respeito, Oliveira declara que: 

A boa evolução da afetividade é expressa através da postura, das 
atividades e do comportamento. Uma criança muito fechada em si mesma 
possui falta de espontaneidade e tem a tendência de “fechar” também seu 
corpo, isto é, tende a encolher-se e a trabalhar com um tônus muito tenso, 
muito esticado (OLIVEIRA, 1997, p. 37). 

 

A expressividade corporal da criança por meio de brincadeiras, dinamismo nas 

atividades e os constantes deslocamentos, possibilita a externalização de 

sentimentos e emoções e ajuda na aprendizagem, pois ela estará aberta a novos 

conhecimentos e pronta para encarar novos desafios.  

Quanto maior for o potencial motor da criança, maior será sua possibilidade de 

interação com o mundo. Nesse sentido, a capacidade de movimentar-se ganha 

dimensões mais amplas do que um simples deslocamento do corpo, mas “constitui-

se em uma linguagem que permite às crianças agirem sobre o meio físico e atuarem 

sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por meio de seu teor expressivo” 

(BRASIL, 1998, p. 15). 

Nesse contexto, as instituições de educação infantil devem proporcionar às 

crianças um ambiente físico e social onde elas possam explorar seus recursos 

motores de forma segura, permitindo-lhes o conhecimento sobre si mesmas, dos 

outros e do meio em que vivem através das brincadeiras, dos jogos, das práticas 

esportivas, da dança, da imitação e da criatividade. Assim, ao se sentirem capazes 

para superar desafios no seu dia a dia, elas se tornarão mais autoconfiantes e terão 

uma acentuada elevação em sua autoestima. 
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1.4- DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL 

 

Na educação infantil, as interações sociais entre as crianças e os adultos são 

extremamente importantes para o estabelecimento dos laços afetivos, fornecendo 

subsídios para o desenvolvimento na criança das suas habilidades emocionais. Sua 

importância na vida da criança se dá pelo fato de que o desenvolvimento das 

emoções está intimamente relacionado com outras variantes da vida psíquica do 

sujeito e como assinala Galvão (1995 p. 64) sobre o pensamento walloniano “a 

emoção é uma atividade eminentemente social”. 

Ainda alicerçada no pensamento walloniano, Galvão (1995, p. 61) diz que, “as 

emoções, bem como os sentimentos e os desejos são manifestações da vida 

afetiva” e ao longo do desenvolvimento infantil, a inteligência e a afetividade estão 

correlacionadas. 

A escola cria uma separação entre a inteligência e a afetividade, promovendo o 

conhecimento dos conteúdos curriculares em detrimento do conhecimento 

emocional. Para Luck, (1983), deve-se dar atenção especial ao desenvolvimento 

afetivo, pois para que o organismo humano funcione de forma integrada, há uma 

significativa e indissociável parcela de sentimentos e emoções. 

O estudo da dimensão afetiva e emocional vem gradativamente ganhando 

espaço na área educacional. Os esforços empregados para conceber a criança 

como um ser integral deve abranger aspectos relacionados a sua cognição bem 

como a sua afetividade. Já na educação infantil, deve-se ensinar a criança a 

desenvolver sua capacidade emocional e de equilíbrio pessoal. Nesse aspecto: 

A fim de que cumpra seu papel na promoção do desenvolvimento integral 
do educando, a escola deve ajudá-lo a aprender em todos os sentidos, isto 
é, não somente quanto a conhecimentos e habilidades intelectuais e ao 
mundo exterior, mas também quanto a habilidades sociais, pessoais, 
atitudes, valores, ideais e seu mundo interior. (LUCK, 1983, p. 12). 

 

Goleman (1995), parte do princípio de que o controle das emoções contribui de 

forma essencial para o desenvolvimento da inteligência do indivíduo. Há indicadores 

de um crescente desconforto emocional, principalmente entre as crianças; sendo 

assim, a infância merece uma atenção maior por parte dos pais e professores. As 
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questões no campo afetivo precisam ser mais trabalhadas nas escolas a fim de que 

o desenvolvimento da personalidade humana seja realizado de forma integral. 

A construção do vínculo afetivo na criança é estabelecida desde cedo. Ainda 

bebê, as relações de troca com a mãe ou pessoa mais próxima, fortalece o vínculo 

afetivo, no qual estão envolvidos sentimentos de amor, encantamento, carinho, 

frustação, raiva, culpa. O bebê vivencia seu estado afetivo através das sensações 

de seu corpo e o expressa por meio das emoções; é ao longo de seu 

desenvolvimento que a afetividade vai adquirindo uma certa independência dos 

fatores corporais. 

À medida que cresce, a criança vai ampliando o seu repertório emocional e 

começa a perceber variações nas atitudes e expressões dos outros. A criança na 

idade de quatro anos já é capaz de identificar, nos outros, expressões faciais que 

denotam amor, raiva, tristeza e medo e assim passam a compreender melhor a 

relação existente entre as emoções e suas causas. O desenvolvimento emocional 

ganha características mais refinadas acentuando-se mais a consciência de si e do 

outro. O conhecimento acerca desses aspectos é relevante para a prática 

pedagógica, pois: 

Se as capacidades de perceber as emoções do outro e de regular a própria 
expressão emocional são ambas habilidades importantes, necessárias para 
a criança criar e manter relacionamentos sociais de apoio, então treinar a 
criança para tal competência emocional trará muitos benefícios. (BEE, 2003, 
p.387). 

 

A criança, que se encontra em processo de desenvolvimento emocional, vai 

gradativamente formando novas estruturas que possam lhe conferir a capacidade 

para enfrentar situações conflituosas, demonstrar autoconfiança em suas ações, 

expressar sentimentos sem medo de ser diminuída e aprender a construir uma 

imagem positiva de si. Nessa perspectiva, “é importante frisar que as crianças se 

desenvolvem em situações de interação social, nas quais conflitos e negociações de 

sentimentos, ideias e soluções são elementos indispensáveis.” (BRASIL, 1998, p. 

31). 

As crises e os conflitos presentes no processo de desenvolvimento infantil 

devem ser vistas de forma positiva, visto que é através desses fatores que a 

personalidade humana é formada. Nesse momento é que é importante a valorização 
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do diálogo como uma forma de superação dos conflitos e reconhecimento de seus 

limites. 

A escola é um espaço privilegiado de aprendizagem sobre os outros e sobre si 

e a educação afetiva necessita ganhar abrangência maior na educação para as 

crianças pequenas. A criança que não possui um autoconceito bem desenvolvido, 

não está aberta a vivenciar experiências afetivas, pois tais experiências são 

concebidas negativamente pela mesma. Com sua autoestima afetada, ela pode vir a 

manifestar desinteresse pelo ambiente escolar, já que se sente incapaz e 

desvalorizada. A privação de seu bem estar emocional é refletida nas relações 

sociais e a postura do educador da educação infantil deve ser a de promover 

intervenções visando o aumento da competência emocional da criança, uma vez que 

esta se encontra em fase de aprendizagem. 

 

1.5- DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM 

 

Outro ponto a considerar no processo de desenvolvimento da criança na 

educação infantil são suas mais variadas linguagens. Nesse trabalho, a ênfase será 

dada à linguagem oral por entender que esta representa um importante mecanismo 

de socialização, permitindo à criança compreender novos significados, comunicar-se 

e interagir socialmente. Sánchez assinala que: 

O surgimento da linguagem marca o começo de uma fase de consolidação 
da imagem de si mesmo. Inicia-se o uso dos termos “eu” e “meu”, o que 
indica uma consciência mais precisa de si mesmo e uma clara diferenciação 
frente aos outros. (SÁNCHEZ, 1999, p.21). 

 

Na linguagem oral, a fala é o instrumento de veiculação da comunicação. Seu 

desenvolvimento corresponde a um salto qualitativo na aprendizagem da criança, 

pois amplia sua participação nas práticas sociais, permite a compreensão do mundo 

a sua volta, viabiliza a transmissão de valores sociais, pessoais e culturais, 

possibilita a comunicação de seus sentimentos e promove sua inserção social por 

meio da expressividade da fala. 

O surgimento da linguagem oral se processa na infância ainda quando bebê. 

Desde cedo, os bebês emitem sons na intenção de se comunicar com os outros e 



25 
 

essas trocas verbais, de linguagem simples, permitem à criança apropriar-se das 

características da linguagem para ir desenvolvendo gradativamente. No entanto, 

para que a criança desenvolva sua linguagem de forma eficiente, ela depende da 

influência de outras variantes tais como o meio em que está inserida, da exercitação 

da fala, de seus contatos sociais e da estimulação pelas pessoas que a cercam. 

É necessário que a criança possua uma boa articulação da fala e que seja 

capaz de se comunicar com os outros de forma clara e compreensível, pois isso 

facilita sua aprendizagem e o bom desempenho social da linguagem. A 

comunicação acontece por meio da prática do diálogo e quanto mais a criança 

desenvolver sua fala em situações diversas, como por exemplo, a capacidade para 

descrever lugares, pessoas e objetos presentes e ausentes, narrar fatos e 

experiências de seu meio físico e social, mais a comunicação acontecerá de forma 

significativa. 

Para Vygotsky (1979, apud COUTINHO, 2004), a linguagem é uma das 

funções constitutivas do sujeito e representa papel fundamental no seu 

desenvolvimento, pois amplia seu universo ao libertar do mundo perceptual 

imediato. Por meio da linguagem a criança duplica seu mundo, passando a 

representar os objetos por meio das palavras. 

Através da linguagem oral, a criança é capaz de transmitir e receber 

informações, estabelecer relações interpessoais, comunicar ideias e intenções de 

diversas naturezas. Entretanto, a importância da linguagem no desenvolvimento 

infantil possui uma maior abrangência e não está centrada apenas nas 

possibilidades de comunicação e inserção social, mas é componente significativo 

nos processos intelectuais e da memória. Essas funções de natureza psíquicas 

sofrem influência do legado cultural e vão sendo concebidas ao passo que são 

utilizadas. Para uma maior compreensão, a importância da linguagem é assim 

salientada:  

A linguagem é ao mesmo tempo uma função e um aprendizado: uma função 
no sentido de que todo ser humano normal fala e a linguagem constitui um 
instrumento necessário para ele; um aprendizado, pois o sistema simbólico 
linguístico que a criança deve assimilar é adquirido progressivamente pelo 
contato com o meio. (...) A linguagem é um aprendizado cultural e está 
ligado ao meio da criança. (LAUNAY 1986, apud OLIVEIRA,1997). 
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De acordo com Oliveira (1997), a criança também utiliza os códigos linguísticos 

na formulação de seus sentimentos, sensações e valores. Nesse contexto, a 

concepção de desenvolvimento da autoestima vincula-se, entre outros, a condição 

em que se processa a fala, a oportunidade de se expressar oralmente, de dar 

respostas interativas através de brincadeiras e das situações de faz de conta, ou 

seja, na oportunidade da criança dialogar com os adultos a fim de que sejam 

ouvidas, compreendidas e obterem respostas as suas indagações. 

O ambiente escolar da educação infantil deve proporcionar às crianças um 

clima de confiança, respeito e afeto, uma vez que a fala das crianças traduz suas 

particularidades, seus modos próprios de pensar e maneira de perceber o mundo e 

as circunstâncias, “o professor deve ajudar a criança a explicitar para si e para os 

demais as relações e associações contidas nela”. (BRASIL, 1998, p.137). A atenção 

e a escuta prestadas à criança, contribui para que as mesmas se sintam valorizadas 

e permeia a construção de uma autoestima positiva.  

Compreender o desenvolvimento da criança, estabelecendo uma estreita 

ligação com a construção de sua autoestima pode vir a proporcionar um progresso 

nas práticas pedagógicas das instituições de educação infantil. Uma vez que essa 

temática permeia o cotidiano desses ambientes, contribui para melhorar as ações 

pedagógicas e consequentemente modificam de forma positiva os resultados da 

aprendizagem das crianças. Estudar a autoestima é inserir o educador em outra 

perspectiva educacional, ou seja, uma educação afetiva em que os elementos de 

cunho emocionais são trabalhados ampliando as possibilidades de ação e 

intervenção. 
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2- A EDUCAÇÃO INFANTIL ENQUANTO ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Primeira etapa da educação básica, a educação infantil se insere no panorama 

educacional brasileiro, inicialmente, com o objetivo de atender crianças na faixa 

etária de 0 a 6 anos. As creches e pré-escolas que antes, surgiram a margem do 

sistema educacional como forma de assistência às crianças de baixa renda, foram 

reconhecidas oficialmente a partir da institucionalização da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação em 1996. Sua constituição e consolidação fazem-se necessária, em 

razão da importância da educação infantil para o processo de formação do sujeito. 

Fatores como o crescimento dos centros urbanos, a crescente atuação da mulher no 

mercado de trabalho e as mudanças no modelo de família, determinaram demandas 

por uma educação de caráter institucional (BRASIL, 1998, p. 11). 

A educação infantil é um direito da criança assegurado pelas leis que regem a 

educação nacional como a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não se constitui como 

etapa obrigatória e sim complementar a ação da família, devendo promover o 

desenvolvimento integral da criança. No entanto, a oferta da educação infantil em 

creches (0 a 3 anos) e pré-escolas (4 a 6 anos) constitui-se um dever do Estado, 

como estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no título III, em 

seu artigo 4ª “O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de (...) atendimento gratuito em creches e pré-escolas às 

crianças de zero a seis anos de idade” (BRASIL, 1996, p.306-307). 

O cuidar e o educar são ações indissociáveis concernentes à educação infantil 

e essas ações devem estar relacionadas a um padrão de qualidade. Ofertar uma 

educação de qualidade é fundamental para o alcance dos objetivos a que se propõe 

essa etapa educacional. Sobre qualidade, podemos entender que: 

Essa qualidade advém de concepções de desenvolvimento que consideram 
as crianças nos seus contextos sociais, ambientais, culturais e, mais 
concretamente, nas interações e práticas sociais que lhes fornecem 
elementos relacionados às mais diversas linguagens e ao contato com os 
mais variados conhecimentos para a construção de uma identidade 
autônoma. (BRASIL, 1998, p.23). 
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Algumas características são específicas a essa etapa da educação. Por 

exemplo, o caráter não obrigatório, a integração entre escola e família como também 

o desempenho ao mesmo tempo de uma função educativa e social. 

As mudanças na forma como a criança é concebida na atualidade e as 

especificidades no processo de seu desenvolvimento desencadearam uma maior 

atenção dada às mesmas. Nessa fase, fatores como formação da personalidade, 

construção da inteligência, desenvolvimento da aprendizagem, ampliação de 

vínculos afetivos, e as interações sociais são estimuladas através das vivências de 

uma educação institucionalizada. Isso se explica pelo fato de que as crianças da 

faixa etária de 0 a 6 anos, vivenciam processos complexos e intensos que não se 

repetem em nenhuma outra fase do desenvolvimento humano. 

Nesse contexto, a educação infantil emerge como uma possibilidade de 

assegurar uma vida digna às crianças, além de propiciar o direito à cidadania. Por 

essa razão, as instituições de educação infantil exercem um importante papel no 

desenvolvimento das potencialidades das crianças, e cada vez mais se configura 

com uma identidade própria. A educação infantil como um direito resguardado às 

crianças vem conquistando progressivamente afirmação social e notório destaque 

no sistema educacional brasileiro. 

 

2.1- EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 5 ANOS 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), desde então, já 

previa o acréscimo de mais um ano ao ensino fundamental, como constata o 

documento do Ministério da Educação sobre o ensino fundamental de nove anos em 

suas orientações gerais “em 1996, a LDB sinalizou para um ensino obrigatório de 

nove anos, a iniciar-se aos seis anos de idade” (BRASIL, 2004, p.14), devido ao fato 

de corresponder a idade que concentra o maior número de matrículas na educação 

infantil. Assim, a intenção é que haja uma diminuição na demanda da educação 

infantil com significativa abrangência no número de matrículas para as crianças de 4 

e 5 anos. 

A partir da aprovação do Plano Nacional para Educação lei nº 10.172/2001, o 

ensino fundamental de nove anos se tornou uma meta a ser implantada 
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progressivamente pelos sistemas de ensino. Isso repercute na educação infantil, que 

precisará reelaborar suas diretrizes. 

Estas mudanças atuais no sistema educacional brasileiro se fazem relevantes 

não somente pelas questões administrativas e estruturais, mas pela importância 

dada à concepção de infância, considerando as especificidades que a criança 

apresenta em determinada faixa etária. O objetivo da passagem das crianças na 

faixa etária de seis anos da educação infantil para o ensino fundamental consiste em 

propiciar que, durante seu processo de escolarização, a criança venha ter maiores 

oportunidades de aprendizagem, bem como aumentar a possibilidade de 

permanência na escola com devida elevação no seu nível de escolaridade. 

Com a ampliação do ensino fundamental para nove anos, a idade adequada 

para ingresso e permanência na educação infantil passou a ser de zero a cinco 

anos. O capítulo II do artigo 29 da LDB passa a vigorar com a seguinte alteração no 

texto: 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 (cinco) anos de idade, 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. (BRASIL, 2005). 

 

Assim as creches atendem a crianças de 0 a 3 anos e a pré-escola as de 4 e 5 

anos. Os estudos nessa área revelam uma nova concepção de infância, 

compreendendo os estágios de desenvolvimento a qual a criança vive. 

 Com relação a criança que se encontra na faixa etária de seis anos, as 

pesquisas (BRASIL, 2004) mostraram algumas características próprias a esta idade 

que as diferenciam de outra faixa etária, como a capacidade de utilizar múltiplas 

linguagens, de compreender o mundo por meio da linguagem simbólica, conseguem 

compreender as relações sociais de uma forma mais ampla, compreendem as 

regras e as executam e já possui condições de estruturar melhor o pensamento. 

Desta forma, este é um dos argumentos que levaram a idade de seis anos a ser 

desmembrada da educação infantil.  

O outro motivo diz respeito a questão social, pois entende-se que nesta faixa 

etária, as crianças de classe social mais abastada, já se encontram incorporadas 

aos sistemas de ensino. Deste ponto de vista, as classes populares serão 
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beneficiadas, pois poderão ter maiores oportunidades de aprendizagens. (BRASIL, 

2004, p. 17). 

 

2.2-  PANORAMA ATUAL DA INFÂNCIA BRASILEIRA 

 

A infância é considerada a etapa principal no processo de desenvolvimento da 

criança e construção de sua cidadania. Sua concepção é determinada 

historicamente e acompanha as mudanças sociais, não sendo estanque no tempo. 

Segundo o documento que regulamenta a Política Nacional da Educação Infantil 

(2006), surge uma nova concepção de criança como “criadora, capaz de estabelecer 

múltiplas relações, sujeito de direito, um ser sócio histórico, produtor de cultura e 

nela inserido”.  

As transformações na sociedade atual apontaram a necessidade de uma nova 

concepção de infância, em que seus direitos sejam resguardados com a devida 

atenção, proteção e participação social. Para isso, as contribuições de estudos 

gerados dentro das universidades e nos centros de pesquisas no âmbito nacional e 

internacional foram de fundamental importância. Sobre a infância, é válido ressaltar 

que: 

O reconhecimento do significado da infância e dos direitos da criança em 
seus primeiros anos de vida vem sendo tratado como assunto prioritário por 
governos, organismos internacionais e organizações da sociedade civil, em 
um número crescente de países em todo o mundo. (UNICEF, 2006, p.109). 

 

A realidade da infância no Brasil toma contornos contraditórios. Enquanto 

muitas crianças são protegidas, cuidadas e respeitadas na sua essência pela família 

e sociedade recebendo atenção necessária ao seu desenvolvimento, outras sofrem 

com condições de vida precárias, chegando até mesmo a ter que trabalhar para sua 

sobrevivência. Isso demonstra as dificuldades dos governantes e sociedade em 

resolver os problemas sociais que tangem a infância, como por exemplo, as 

condições de alimentação, mortalidade infantil, saúde e as relações entre a infância, 

família e pobreza. 

Apesar de terem seus direitos resguardados no plano teórico, a realidade de 

muitas crianças hoje é de viverem excluídas socialmente com consequente negação 
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de sua infância. As enormes disparidades regionais e sociais ainda constituem-se 

em grandes desafios para que a educação infantil venha atingir a todas as crianças 

de forma satisfatória. 

As altas taxas de mortalidade infantil, correspondendo a quase 100 mil crianças 

mortas antes de completar um ano de idade (UNICEF, 2006, p. 9), revelam a 

precariedade da assistência à saúde e condições indignas nas quais muitas crianças 

vivem. A situação se agrava na região Nordeste, onde estão os municípios com as 

piores taxas de mortalidade infantil. A assistência adequada durante o pré-natal, na 

hora do parto e no pós-parto, evita de forma considerável o número de mortes no 

início da vida da criança. O grau de escolaridade da mãe é um fator importante para 

evitar a mortalidade infantil, uma vez que, “quanto maior o número de anos de 

estudo da mãe, mais chances ela tem de evitar a morte de um filho nos primeiros 

cinco anos.” (UNICEF, 2006, p. 16). 

Dados do Unicef (2006) sinalizam que as agressões e os acidentes são a 

principal causa de morte no Brasil de crianças na faixa etária de 0 a 6 anos. Ao 

longo da história, a violência contra a criança era uma maneira de educá-las, para 

que futuramente se tornassem bons adultos ou para protegê-las do perigo. Sobre 

violência contra as crianças, podemos entender que: 

A violência contra a criança pode ser compreendida como qualquer ação ou 
omissão que provoque danos, lesões ou transtornos a seu 
desenvolvimento. Pressupõe uma relação de poder desigual e assimétrica 
entre o adulto e a criança. (UNICEF, 2006, p. 21). 

 

Além do ambiente familiar, a criança pode sofrer violência em outros espaços 

como os abrigos e ainda nas escolas, mas ainda existem dificuldades no 

acompanhamento desses casos, assim como uma precariedade de intervenção 

diante de tais estatísticas, devido a pouca estrutura dos órgãos responsáveis pela 

garantia de direito e a falta de prioridade em atender os pequenos. 

Em situações de violência doméstica grave ou de ausência (morte) dos pais, 

será necessário que a criança seja acolhida em um abrigo. Muitas vezes, esse 

atendimento é feito de forma precária e a criança é obrigada a conviver com 

diversas manifestações de violência, como os maus tratos, a negligência e omissão 

as suas necessidades bem como a falta de infra-estrutura adequada à promoção de 

seu bem estar. 
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A desnutrição infantil é um dos problemas que afeta a infância brasileira. 

Apesar da redução dos índices de desnutrição no país nas últimas décadas, ela 

ainda está associada a principal causa de morte das crianças brasileiras. 

A situação mais crítica está no semi-árido brasileiro, com taxas mais elevadas 

que em outras regiões do país. Dados do Ministério da Saúde, através do Sistema 

de Informação da Atenção Básica (Siab) revelam que nessa região, 8,3% das 

crianças com menos de 2 anos, apresentavam baixo peso para sua idade. Esse 

dado demonstra a alta vulnerabilidade que essas crianças se encontram e coloca a 

necessidade de desenvolver ações que visem a melhoria de vida dessas crianças. 

(UNICEF 2006, p.42). 

A nutrição inadequada é uma triste realidade que repercute na infância, 

comprometendo o processo de desenvolvimento de muitas crianças brasileiras. As 

más condições de alimentação possuem uma estreita relação com a pobreza e as 

desigualdades sociais; por isso as creches e pré-escola devem fornecer uma 

alimentação saudável a todas as crianças, durante o seu período de permanência na 

sala de aula, a qual é garantida através do PNAE - Programa Nacional de 

Alimentação Escolar. Sua deficiência ou ausência pode implicar em déficits de 

aprendizagem, intervir no processo de crescimento da criança, provocar dificuldades 

de concentração pelas mesmas e assim inviabilizar o trabalho do professor. A falta 

de uma nutrição adequada durante o período da infância vai mais além: 

(...) também aumenta o risco de uma série de doenças e pode afetar o 
crescimento e o desenvolvimento cognitivo. Além disso, crianças 
desnutridas têm mais chances de apresentar complicações de saúde na 
idade adulta. Por isso a segurança alimentar e nutricional é uma questão 
básica de saúde para a infância. (UNICEF, 2006, p.41). 

 

Outra questão, não menos importante, influencia a infância de muitas crianças 

brasileiras, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país. O registro civil 

ainda é um direito negado a muitas delas, o que as coloca à margem da cidadania. 

Sem ser reconhecida como cidadã, a criança não pode usufruir dos serviços e 

benefícios públicos, inclusive ingressar na escola, além de se constituir uma barreira 

para o mapeamento da infância no país. O registro civil é de extrema relevância, 

pois: 

Sem o registro civil, a criança não existe perante o Estado e não pode 
usufruir de uma série de serviços e benefícios garantidos por lei. Condição 
básica para toda pessoa ser reconhecida como cidadã, o registro é 
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necessário, por exemplo, para obter certidão de nascimento e outros 
documentos, fazer matrícula em escola, participar de programas 
governamentais e ter acesso à Previdência Social. Também consiste em 
ferramenta essencial para o planejamento de políticas públicas. (...) A falta 
do registro civil agrava ainda questões como o tráfico de crianças e o 
trabalho infantil, pois sem comprovação legal da existência de cada criança 
é mais difícil enfrentar esse problema. (UNICEF, 2006, p.79). 

 

A falta do registro civil pode ser atribuída as mais diversas razões, dentre as 

quais, a falta de informação e procedência diante do assunto, falta de 

reconhecimento da paternidade, desconhecimento da gratuidade do serviço, 

distância dos centros onde os cartórios estão localizados. 

A atuação da família é de suma relevância para promoção do pleno 

desenvolvimento da criança, principalmente nos seis primeiros anos de vida. A 

família deve fornecer proteção, cuidado, segurança e atenção para que a criança se 

desenvolva de forma saudável e tenha sua infância preservada. O papel da família 

em educar a criança está explícito na própria Constituição da República em seu 

artigo 227, quando declara que: 

 
"É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão." (BRASIL, 1988). 

 

Esse documento reconhece e assegura os direitos das crianças, mas 

assegurar o desenvolvimento da criança não é papel somente do governo. Por essa 

razão, é de incumbência da família, proporcionar um ambiente saudável que 

estimule o desenvolvimento da criança desde antes do seu nascimento, 

estimulando-a em seu aspecto psicossocial. É de responsabilidade da família 

também observar na criança a presença de doenças e intervenção imediata, bem 

como evitar as diversas manifestações de violência. (UNICEF, 2006, p. 89). 

Para que os indicadores em relação a infância brasileira possam obter 

resultados mais abrangentes, é necessário entender que esta é uma luta, não só do 

poder público, mas da sociedade civil, dos empresários e demais atores sociais. A 

partir desse pressuposto, é que foi elaborado o documento “Um mundo para as 

crianças”, que contém propostas de ações norteadoras para superação dos 

problemas que tangem a infância. 
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Com base neste documento, o Brasil se responsabilizou a por em prática ações 

para a melhoria da situação da infância no país. São ações como: a ampliação e o 

atendimento de qualidade na educação infantil, redução das taxas de mortalidade, 

redução dos índices de desnutrição entre as crianças. É necessário que os recursos 

destinados à resolução dos problemas da infância possam vir a ter consistência 

através da elaboração de políticas públicas eficientes, pois para que se cumpram as 

definições estabelecidas sobre a infância na Constituição Federal e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente, são necessários recursos financeiros suficientes. 

Os investimentos na educação infantil são importantes e implica na qualidade 

de educação ofertada as crianças de 0 a 5 anos. Em 1998 foi criado o Fundef - 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério-, que destinava 60% dos recursos financeiros para a Educação 

Fundamental. Dessa forma, a cobertura de financiamento para a educação infantil 

não era suficiente para atender as necessidades dessa etapa, o que comprometia a 

qualidade dessa educação. Em substituição ao Fundef, em 2007 foi criado o 

Fundeb-Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação -, abrangendo toda a educação básica; 

assim, as aplicações financeiras para a educação infantil passam a ser mais 

significativas. 

O panorama da realidade da infância brasileira demonstra a situação de 

discriminação e exclusão nas quais muitas crianças ainda estão imersas, sem direito 

ao mínimo necessário para sua sobrevivência. Diante do exposto, fazem-se 

necessárias políticas de promoção à inclusão e acessibilidade dessas crianças a 

serviços de qualidade, bem como o direito a educação, a fim de que os esforços na 

melhoria da situação da infância venha ter efeitos concretos e resultados 

satisfatórios. 

 

2.3- A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

É fato que a educação infantil é a etapa que prepara inicialmente a criança 

para a escolaridade. Segundo a pesquisa realizada pelo Banco Mundial sobre a 

escolaridade dos brasileiros, constatou-se que quanto maior for a frequência da 
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criança na educação infantil, maior será o seu nível de escolaridade. O acesso da 

criança a essa etapa da educação, além de contribuir para o desenvolvimento 

integral, possibilita maiores ganhos sociais, pois possibilita à mulher sua inserção no 

mercado de trabalho, aumentando a renda familiar. (UNICEF, 2006, p. 67-68). 

A educação infantil possui algumas finalidades que devem ser respeitadas. 

Nessa etapa aspectos emocionais e sociais como as frustrações, os sentimentos, as 

vivências, as trocas de experiências, tornam-se mais evidentes na criança. Com a 

ajuda dos colegas e dos adultos, a criança aprende a enfrentar tais situações e isso 

a faz progredir em suas competências. Assim, a educação infantil deve favorecer ao 

máximo o desenvolvimento das capacidades da criança, respeitando suas 

diferenças e potencializando aspectos de sua identidade, valorizando e tornando 

acessíveis elementos culturais que enriquecem o seu desenvolvimento a fim de que 

sua autoestima venha ser construída positivamente. 

O desenvolvimento de capacidades constitui um processo contínuo e complexo 

que decorre das relações entre a criança e o adulto. Por esta razão, as instituições 

de educação infantil precisam estar organizadas de modo a possibilitar a 

aprendizagem baseada nas vivências das crianças e não apenas na proposta 

elaborada pelo professor. 

A educação infantil também promove o desenvolvimento da identidade e da 

autonomia da criança, através dos processos de socialização. Nesse sentido, as 

instituições de educação infantil são consideradas importantes espaços de 

interações sociais, pois segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, assim:  

se dá a ampliação dos laços afetivos que as crianças podem estabelecer 
com as outras crianças e com os adultos, contribuindo para que o 
reconhecimento do outro e a constatação das diferenças entre as pessoas 
sejam valorizadas e aproveitadas para o enriquecimento de si 
próprias.(BRASIL, 1998, p. 11). 

O ambiente escolar também é um fator que colabora para a promoção do 

desenvolvimento das crianças. Na educação infantil, o ambiente deve ser permeado 

por um clima saudável e afetivo, para que as crianças se sintam seguras, tranquilas 

e alegres. Os adultos devem ouvir as crianças em suas necessidades e procurar 

atendê-las, respeitando suas diferenças e particularidades, assim como ajudá-las na 

resolução de seus conflitos; isso reforça lhes a autoestima. Entre os adultos, o 
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ambiente institucional deve proporcionar um bem estar para que o trabalho corra de 

forma agradável. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil explicita 

que: 

O ambiente de cooperação e respeito entre os profissionais e entre esses e 
as famílias favorece a busca de uma linha coerente de ação. Respeito às 
diferenças, explicitação de conflitos, cooperação, complementação, 
negociação e procura de soluções e acordos devem ser a base das 
relações entre os adultos. (BRASIL, 1998, P. 66-67). 

 

O espaço físico influencia no bem estar dos adultos e principalmente das 

crianças devendo oferecer condições para que as crianças usufruam de forma a 

favorecer seu desenvolvimento e auxiliar na aprendizagem. Um ambiente acolhedor 

agradável, seguro, higienizado e com boa luminosidade proporciona às crianças se 

sentirem mais à vontade. O espaço físico “deve ser pensado e rearranjado, 

considerando as diferentes necessidades de cada faixa etária, assim como os 

diferentes projetos e atividades que estão sendo desenvolvidos”. (BRASIL, 1998, 

p.69). 

Os espaços precisam ser versáteis e possibilitar que a criança exerça ações 

próprias de sua idade como brincar, correr, pular, saltar, subir, descer, dormir, 

aprender, comer sem riscos de acidentes; por isso o espaço deve estar sujeito a 

alterações em função das atividades que estão sendo desenvolvidas. 

A criança também necessita estar em locais abertos para a movimentação 

corporal. Sendo assim, o espaço externo das creches e pré-escolas precisa ser 

explorado de modo a tornar possível a criatividade e imaginação da criança, ou seja, 

um espaço de ludicidade. O espaço externo deve oferecer condições para a criança 

desenvolver aspectos motor, social, afetivo e de linguagem. Precisa ser amplo com 

possibilidade para promoção de brincadeiras, jogos, vivência de experiências 

sensoriais, espaço suficiente para correr, jogar bola, esconder-se, pular cordas, 

possuir objetos e materiais que possibilitem a brincadeira de faz de conta, espaço 

para a contação de histórias, espaço para plantio e cultivo.  

 As creches e pré-escolas devem dispor de uma organização espacial visando 

a educação e o cuidado das crianças. Alguns elementos auxiliam na aprendizagem 

e desenvolvimento das crianças como a organização e qualidade dos materiais 

utilizados, brinquedos, disposição de mesas e cadeiras, mobílias na altura adequada 

à criança, cantinho para leitura, cantinho para repouso, cantinho para guardar os 
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objetos pessoais. Enfim, tudo deve ser planejado considerando o mundo e as 

expectativas da criança. 

A não obrigatoriedade da educação infantil, constituindo-se uma opção da 

família em inserir a criança no espaço institucional, levanta algumas questões em 

relação ao desenvolvimento da mesma. A criança que frequenta a escola amplia 

suas relações sociais através do convívio com outras crianças e com os adultos, 

possui maiores possibilidades de viver experiências enriquecedoras que contribuem 

para o desenvolvimento de suas capacidades. 

 A criança que ingressa tarde na escola terá que se adaptar e aprender sobre a 

educação institucionalizada; esse é um dos aspectos a ser trabalhado. O outro diz 

respeito a aprendizagem que terá que ser ajustada a seu nível, pois os colegas que 

ingressaram cedo na escola possivelmente já terão amadurecido acerca de 

questões como o convívio entre eles, sobre a instituição, sobre a necessidade de 

compartilhar os brinquedos. A importância da educação infantil para o 

desenvolvimento da criança é salientada por Bassedas (1999), quando esclarece 

que: 

 (...) Além do mais, no decorrer da creche e da pré-escola, as crianças 
aprendem, na melhor das hipóteses, uma série de conteúdos que lhes 
permite entender o mundo que as envolve e que lhes permitirá compartilhar 
cada vez mais elementos com os adultos que estão mais próximos de si: 
desde as características dos objetos que lhes rodeiam até a compreensão e 
a capacidade de resolução das situações problemas que se apresentam. 
(BASSEDAS, 1999, p.52). 

 

É necessário estabelecer uma parceria entre a escola e a família para entender 

as diferentes manifestações e expressões da criança, ajudando-a em seu processo 

de desenvolvimento e aprendizagem. A criança precisa perceber a relevância da 

família e da escola e aprender a valorizá-las, pois essas duas instituições são 

significativas para formação da sua personalidade. 

A educação infantil desempenha funções educativa e social. Na sociedade 

contemporânea, em que muitas mães precisam trabalhar para sustentar a casa ou 

complementar a renda da família, as creches e pré-escolas são o ambiente mais 

adequado para a criança receber educação e cuidado. Contudo, é importante frisar 

que sua atuação vai além de uma perspectiva assistencialista, procurando 
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“desenvolver ao máximo as capacidades de todos os alunos, através dos conteúdos 

educativos próprios para a etapa”. (BASSEDAS, 1999, p.54). 

A disponibilização de recursos e o aumento de investimentos são importantes 

para que a qualidade na oferta da educação infantil seja elevada, possibilitando a 

inserção de um maior número de crianças. Aumentar a qualidade nas creches e pré-

escolas implica em uma maior qualificação dos profissionais da área, melhores 

condições de funcionamento, elaboração do projeto pedagógico, relação entre a 

escola e a família e o número de alunos por turma. 

 

2.4- A CRIANÇA E A APRENDIZAGEM NESTA ETAPA 

 

Analisar a educação infantil considerando o processo de desenvolvimento da 

criança e como se dá a construção de sua autoestima, requer a compreensão de 

aspectos mais amplos relacionados a sua constituição. Nesse contexto cabe a 

análise dos aspectos associados à aprendizagem e como esta variante é relevante 

para a formação das crianças, uma vez que, para desenvolver elas necessitam 

aprender com as pessoas mais próximas de forma continua, como explicita o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil que “para desenvolver, 

portanto, as crianças precisam aprender com os outros, por meio dos vínculos que 

estabelece”. (BRASIL, 1998, p. 21). 

A criança como ser social e inserida num contexto cultural e histórico, vai 

construindo seus conhecimentos a respeito do mundo que a circunda. No entanto, 

ela compreende, sente e pensa o mundo de maneira bem própria a etapa em que 

vivencia: a infância. A compreensão do mundo é possibilitada por meio das 

interações estabelecidas com as pessoas e com o meio em que vivem, e são nessas 

trocas contínuas onde envolvem fatores como os elementos culturais, as linguagens 

diferenciadas, os valores morais e éticos, que ela vai pouco a pouco construindo 

seus conhecimentos e aprendendo coisas novas. Neste ponto, Bassedas reforça 

que “é a aprendizagem na interação com outras pessoas que nos dá a possibilidade 

de avançar em nosso desenvolvimento psicológico”. (BASSEDAS, 1999, p. 23-24). 

A relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento é concebida por pontos 

de vista diferentes entre os teóricos. Ao longo da história dos estudos psicológicos, a 
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explicação a respeito dessa relação se fundamentou sobre três bases teóricas: a 

empirista, a racionalista e outra que considera esses processos complementares, 

como esclarece Coutinho, quando diz que: 

Para alguns teóricos, de base empirista, o desenvolvimento e a 
aprendizagem são processos idênticos que resultam da ação do meio sobre 
o indivíduo. Para outras teorias, de base racionalista, o desenvolvimento é 
resultante do amadurecimento progressivo de estruturas pré-formadas no 
indivíduo, enquanto a aprendizagem é um processo externo, independente 
do desenvolvimento. (...) Uma terceira posição sobre a relação entre 
aprendizagem e desenvolvimento considera esses dois processos 
complementares, e, embora inerentemente diferentes cada um exerce 
influência sobre o outro. (COUTINHO, 2004, p. 37). 

 

Para fins educacionais a teoria que melhor sustenta a relação entre esses dois 

processos é a de base interacionista tendo sua maior expressão as contribuições 

dos estudos de Piaget e Vygotsky. No entanto, enquanto Piaget ressalta a ação do 

sujeito durante o processo de conhecimento, Vygotsky, busca um equilíbrio entre as 

funções do sujeito e do objeto, buscando a preservação de sua identidade. 

(PALANGANA, 2001, p. 125). 

Contudo, para entender as aquisições pelas quais passam as crianças que 

estão na educação infantil, convém entender como se processa a aprendizagem 

nessa faixa etária, adotando um enfoque didático e como a autoestima constitui-se 

em um fator influenciador desse processo.  

As crianças como ser social e criativo, aprendem das mais diversas maneiras 

de modo que possam perceber e influenciar o seu meio. As interações sociais que 

permeiam o universo da criança constituem-se grande fonte de aprendizagens, mas 

também estão relacionadas com os meios que cada criança utiliza. Assim, para que 

a aprendizagem aconteça, há uma dependência de fatores externos e internos. 

As crianças aprendem de diversas formas e maneiras diferentes que podem 

ser através da imitação, de brincadeiras, da oposição, da apropriação da imagem 

corporal, por meio da linguagem e através de objetos. 

As crianças na etapa da educação infantil tendem a reproduzir os gestos, a fala 

e expressões faciais das pessoas que lhes são mais próximas, como os pais, os 

professores, os irmãos ou os colegas. Dessa forma, elas vão criando para si 

representações e modelos daquilo que elas gostariam de ser, com o intuito de se 
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identificar, de serem aceitas e acentuar o processo de diferenciação entre o eu e o 

outro, o que ajuda na construção de sua identidade. 

Através da imitação, a criança revela sua capacidade de observar e aprender 

com as pessoas ao seu redor bem como representar situações vividas. A imitação 

deve ser entendida como “reconstrução interna e não meramente uma cópia ou 

repetição mecânica”. (BRASIL, 1998, p. 21), pois a aprendizagem é um constructo 

que resulta de uma ação dialética entre o sujeito e o meio. 

As brincadeiras na educação infantil são tidas como importante instrumento de 

aprendizagem, pois por meio delas as crianças são capazes de criar e expressar 

diferentes linguagens, como por exemplo, a linguagem do faz-de-conta; são capazes 

de recriar e repensar os fatos ocorridos inovando situações da realidade. 

Nos papéis que assumem durante as brincadeiras, elas vão transferindo as 

ações de sua realidade para caracterizar as personagens e papéis que brincam de 

forma criativa, atribuindo-lhes novos significados. Elas utilizam seus conhecimentos 

prévios em conceitos com os quais brincam, desenvolvendo algumas capacidades 

como a imaginação, a imitação, a atenção e a memória. As brincadeiras também 

favorecem a socialização das crianças e possibilita o desenvolvimento de sua 

autonomia e identidade. 

A linguagem do faz de conta, possibilita a criança imitar, imaginar, comunicar e 

representar papéis sociais diferenciados. “Aprendem a agir em função da imagem de 

uma pessoa, de uma personagem, de um objeto e de situações que não estão 

imediatamente presentes e perceptíveis para elas no momento” (BRASIL, 1998, p. 

22). Brincar possibilita a elaboração de estruturas e representações associadas aos 

sentimentos e emoções, pois a motivação para brincar é individual a cada criança, 

dependendo de seu estado emocional no momento.  

O ato de brincar favorece alguns aspectos do desenvolvimento da criança 

como a capacidade motora, a oralidade, a linguagem gestual, a percepção, a 

socialização, a afetividade. A criança que brinca está desenvolvendo sua 

autoestima, pois vai progredindo em suas competências de forma criativa, ao passo 

que enriquece e fortalece sua identidade. 
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Outra forma de aprendizagem é a oposição. Opor-se significa auto afirmar-se e 

defender seu ponto de vista em relação a determinadas ideias e situações. É um dos 

recursos que participa no processo de construção do sujeito. 

A oposição pode ocorrer em meio a diversas situações em que a criança se 

encontra e é nas interações que ela é facilmente identificada. É influenciada por 

determinados fatores como o momento específico do desenvolvimento pessoal da 

criança, características pessoais, grau de liberdade oferecido pelo meio (BRASIL, 

1998, p. 23). 

As condutas de oposição adotada pela criança relacionam-se com a faixa 

etária em que esta se encontra, como nos casos de disputar o mesmo brinquedo, 

desentendimento por causa de um espaço específico, a não concordância com o 

pensamento do outro. Esses conflitos são necessários para favorecer a 

diferenciação frente ao outro bem como a afirmação do eu, pois colabora 

significativamente para o desenvolvimento de sua autoestima. 

Na etapa da educação infantil, se espera que a criança aprenda também por 

meio das diferentes linguagens (oral, escrita, imagética) que lhe confere condições 

de apropriar-se de códigos sociais e culturais e inserção nas diversas práticas 

sociais. A imagem corporal também é uma fonte de aprendizagem, uma vez que 

amplia a consciência da diferenciação do eu e do outro, permitindo a descoberta 

sobre si mesma, sobre o mundo e afirmando cada vez mais sua identidade. 

A exploração de objetos faz parte do processo de conhecimento da criança. O 

contato com os objetos na educação infantil é importante porque propicia a 

aprendizagem por meio da experimentação e manipulação, que pode vir acontecer 

individualmente ou em grupo. Um exemplo disto são os jogos que, de acordo com 

Antunes (2008), visam estimular o crescimento e a aprendizagem, possui intenções 

lúdicas estimulando a alegria e a flexibilidade do pensamento e constitui um 

instrumento pedagógico que promove ao mesmo tempo, o desenvolvimento 

cognitivo e social. 

Como assinala Campos (2008), “em idade escolar a capacidade de 

aprendizagem é uma das primeiras a ficar afetada sempre que haja uma 

perturbação emocional da criança”. Esses desajustes provocam alterações em seu 

comportamento podendo ocorrer de forma transitória e permanente. 
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Os desajustes emocionais em período transitório são as reações a situações 

tidas como adversas pela criança afetada e as de caráter permanente são aquelas 

ligadas as dificuldades no nível da estruturação psíquica do sujeito. 

Considerando que estas crianças manifestam comportamentos inseguros e 

adotam postura de desvalorização de sua autoimagem, é que a ação do professor, 

neste caso, deve ser a de buscar elevar o nível de autoestima da criança. 

Para isto, é necessário que o professor utilize alguns métodos para que sua 

mediação venha ter resultados positivos. Sánchez propõe um modelo de intervenção 

que, no caso da educação infantil, é bem oportuno colocar e estão descritos a 

seguir: 

- Inicialmente, é necessário trabalhar o processo de construção da 
identidade, procurando conduzir a criança a descoberta de si mesma, pois é 
raro que que as crianças com baixo nível de autoestima tenham um 
conceito bem formado sobre si. 

- Após esta fase, as crianças adquirem um sentido de si mesmas e estão 
capacitadas a auto explorar-se com maior profundidade na próxima etapa, a 
fase das qualidades positivas/negativas. A intenção é tornar as crianças 
mais conscientes sobre as qualidades positivas e negativas que possuem. 

- Na próxima etapa as crianças após terem conhecido melhor a si mesmas, 
passam a estudar seu relacionamento com as demais. Aqui a criança deve 
aprender a alimentar sua autoestima, sozinha ou com a ajuda dos demais. 

- Como a autoestima é um processo de avaliação, há aspectos pessoais 
que vão mudando à medida em que vão amadurecendo. A última fase é de 
manutenção, ajuda as crianças a conservar a autoestima ao longo do 
tempo. (SÁNCHEZ, 1999, p.28). 

 

Com base nesta proposta, tanto os pais quanto os professores podem ajudar a 

criança que apresenta problemas na aprendizagem a apresentar novos ganhos e 

progressos educacionais ao trabalhar atividades cujo foco seja o desenvolvimento 

de sua autoestima.  

 

2.5- A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

   O professor de educação infantil desempenha uma importante função, 

constituindo-se como um referencial para as crianças. Deve ser um profissional 

preparado para ajudar a criança sobre a descoberta de si mesmo. É durante esse 

processo que, na visão de Bassedas, “acentua o processo do conhecimento que as 
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crianças fazem de si mesmas, a autoimagem que vão configurando e as 

possibilidades de utilizar os recursos de que dispõem no caminho para a 

autonomia”. (BASSEDAS, 1999, p. 67). 

Por muito tempo, ao longo da história da educação infantil o professor não 

possuía uma formação adequada para sua atuação. Além disso, não recebiam o 

reconhecimento pela sua função. Isso se deve ao fato de que, por muito tempo, a 

educação infantil ser concebida como assistencialista e não ser acompanhada com 

devida importância pelos governantes. 

 Assim, uma série de aspectos inviabilizava uma educação de qualidade, como 

a escassez de recursos materiais, as salas de aula muito cheias, estrutura e 

instalações precárias, aplicações orçamentárias insuficientes e falta de preparação 

dos profissionais. Na pré-escola era significativo o número de profissionais que não 

receberam preparação adequada, nas creches, no cuidado com as crianças 

menores, eram nomeados como: berçarista, pajem, babás, recreacionistas ou 

auxiliar de desenvolvimento infantil. 

Nos últimos anos, vem acontecendo constantes debates sobre novas formas 

de conceber a criança, de melhorar a qualidade da educação, de como ampliar o 

atendimento nas instituições de ensino. Assim emerge a necessidade de um olhar 

sobre a formação do professor, que precisa ser capacitado para responder as 

demandas da educação infantil na atualidade. 

O reconhecimento da função desse profissional na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação deve representar avanços e progressos para a prática docente na 

educação infantil. Este documento estabelece que a formação de docentes para 

atuar na educação infantil deve ser realizada em nível superior, como dispõe o art. 

62 do título VI da LDB, 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries 
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 
(BRASIL, 1998, p. 321). 

 

Do plano teórico ao plano prático, há um período para capacitação desses 

profissionais, até porque busca-se aproveitar esses docentes proporcionando-lhes 

uma formação adequada para aperfeiçoar sua prática ao mesmo tempo em que as 
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instituições de educação infantil precisam se adaptar a essa realidade. 

Considerando esse aspecto a LDB determina no título IX, no artigo 87, § 4º que “até 

o fim da década da Educação somente serão admitidos professores habilitados em 

nível superior ou formados por treinamento em serviço”. 

O professor de educação infantil precisa ter formação adequada, pois é grande 

sua responsabilidade com a educação das crianças pequenas. Sua atuação 

complementa a ação da família e por isso estes devem ser preparados para 

saberem lidar com as particularidades e especificidades das crianças. Ele deve ser 

capaz de “trabalhar com conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde 

cuidados básicos essenciais até conhecimentos específicos provenientes das 

diversas áreas do conhecimento”. (BRASIL, 1998, p.41). 

Diante da realidade da educação infantil, o papel do professor vem sendo 

reformulado, fazendo-se necessário ao mesmo repensar suas práticas pedagógicas, 

buscando uma formação mais abrangente e consistente que represente maiores 

ganhos na qualidade de ensino e resultados eficazes para educação. A qualificação 

deste profissional representa avanços significativos na elaboração dos projetos 

educativos. Nessa perspectiva: 

A prática dos profissionais da educação infantil, aliada à pesquisa, vem 
construindo um conjunto de experiências capazes de sustentar um projeto 
pedagógico que atenda a especificidade da formação humana nessa fase 
da vida. (BRASIL, 2006, p. 7). 

 

Nesse sentido, o professor para atuar na educação infantil precisa ser capaz de 

desempenhar várias atribuições, o que exige uma formação consistente e mais 

abrangente, buscando o diálogo com os demais profissionais da área, a família e a 

comunidade, formulando estratégias para nortear seu trabalho e dinamizar sua 

prática. Sua intervenção na prática educativa na educação infantil é bastante 

significativa, pois: 

A ação do professor de educação infantil, como mediador das relações 
entre as crianças e os diversos universos sociais nos quais elas interagem, 
possibilita a criação de condições para que elas possam, gradativamente, 
desenvolver capacidades ligadas à tomada de decisões, à construção de 
regras, à cooperação, à solidariedade, ao diálogo, ao respeito a si mesmas 
e ao outro, assim como desenvolver sentimentos de justiça e ações de 
cuidado para consigo e para com os outros. (BRASIL, 1998, p. 43). 
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A abrangência na sua formação significa também dizer que o professor deve 

estar apto a trabalhar questões relacionadas ao autoconceito e a autoestima da 

criança. Se considerarmos que “o objetivo principal da educação é o pleno 

desenvolvimento da pessoa e, para tal, uma de suas colunas é, indubitavelmente, a 

imagem que temos sobre nós mesmos e a valorização da mesma imagem”, 

(SÁNCHEZ, 1999, p. 27), então, é desde a educação infantil que o professor deve 

intervir e ajudar a criança a se autovalorizar.  
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3-  TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

Esse presente trabalho trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e foi 

desenvolvido a partir de uma pesquisa de campo do tipo estudo de caso, por ser 

esta uma abordagem que proporciona um maior detalhamento dos fatos na 

observação de um contexto específico. Para Gil, esse método “consiste no estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 

delineamentos já considerados”. (GIL, 2008, p. 54). 

A pesquisa propõe constatar como a autoestima influencia no desenvolvimento 

e na aprendizagem da criança na educação infantil. A opção por essa metodologia 

se deu por entender que este método de pesquisa fornece maiores subsídios e 

detalhes através da observação direta dos acontecimentos e situações reais, 

tornando a experiência mais enriquecedora. A pesquisa de campo é um dos 

mecanismos que pode propiciar resultados mais concretos, ao passo que agrega 

características próprias do observador.  

Entendo que para responder o problema que gerou a construção desse 

trabalho de pesquisa, os procedimentos que melhor se adequaram para a reunião 

dos dados foram: a observação e a entrevista. Sendo assim, para a coleta de dados 

um roteiro de observação (APÊNDICE A) e um roteiro de entrevista (APÊNDICE B) 

foram construídos e aplicados a uma criança na idade de quatro anos, com 

frequência regular, em uma instituição de educação infantil previamente 

selecionada. A coleta dos dados percorreu o seguinte caminho: 

1- Observação do comportamento da criança na escola a partir da utilização 

do roteiro de observação. 

2- Aplicação de uma entrevista com a professora da criança observada, para 

analisar se as práticas pedagógicas adotadas estão em consonância com o 

que propõe a educação infantil enquanto educação básica; 

3- Análise e interpretação dos dados. 
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Apresento a seguir a instituição visitada, o sujeito pesquisado, os instrumentos 

empregados para a coleta dos dados, e a análise dos fatos transcorridos durante a 

observação. 

 

3.1-  A INSTITUIÇÃO E SUA DINÂMICA 

 

A pesquisa aconteceu em uma Creche Escola. Localizada numa área de 

ocupações populares, a creche atende crianças que se encontram na faixa etária 

entre um ano e meio a cinco anos de idade. 

As crianças que são atendidas na creche, em sua grande maioria, são as que 

possuem mães e pais que trabalham fora. Durante esse período, elas ficam na 

creche, em um dos turnos (matutino ou vespertino). Para aquelas em que os pais ou 

responsáveis estão ausentes de casa durante o dia todo, elas ficam na creche em 

tempo integral. As que ficam todo o dia têm a seguinte rotina: no período matutino 

são trabalhados os conteúdos didáticos e no vespertino, a ênfase é dada ao trabalho 

com ludicidade; nesse período, as crianças de diferentes idades como dois, três, 

quatro e cinco anos, compartilham o mesmo espaço na sala de aula. Assim, para 

que a aprendizagem ocorra de forma satisfatória, cabe à professora considerar 

durante a organização de seu trabalho “a interação com crianças da mesma idade e 

de idades diferentes em situações diversas como fator de promoção da 

aprendizagem, do desenvolvimento e da capacidade de relacionar-se”. (BRASIL, 

1998, p.30). 

A minha chegada à creche aconteceu sob um clima de muito entusiasmo pela 

diretora e vice. Inicialmente, pensou-se que estava lá para juntar-me ao corpo 

docente, visto que há uma deficiência de funcionários, que já foi sinalizado junto à 

Secretaria de Educação do Município. Logo depois a minha identificação, recebi de 

ambas apoio para realização de minha pesquisa. Organizamos data, dias e horário 

para a realização da mesma. 

Fui apresentada a professora do turno vespertino que trabalha atividades 

lúdicas com as crianças. Ela me recebeu muito bem, apresentando o perfil da turma. 

Observei a sala de aula e seu espaço, bem como a estrutura física da creche e suas 
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características, refletindo se esta oferece condições para a promoção de uma 

educação de qualidade e bem estar das crianças. 

A creche dispõe de: 

-seis salas de aula com banheiro 

- uma sala da diretoria 

- uma sala de leitura 

- uma sala para repouso das crianças 

- uma cozinha 

- um refeitório  

- um espaço coberto, como um pátio no seu interior 

- um espaço externo bastante reduzido.  

Há pouca decoração na área interna da creche para caracterizar que aquele 

espaço pertence às crianças e para que também o ambiente se torne mais 

convidativo. A instituição ainda não possui computador, telefone, televisão, 

aparelhos de som e DVD. As tarefas são todas rodadas no mimeógrafo. 

O espaço externo é bastante reduzido, tendo uma passagem de cimento para 

idas e vindas das crianças e funcionários. Não possui escorregador, balanço ou 

qualquer outro brinquedo para diversão das crianças. O restante da área é tomada 

por grama. Assim fica bastante difícil a realização de aulas no espaço aberto da 

creche, contudo, as crianças visitam a área externa da creche de acordo com a 

atividade trabalhada. Geralmente, elas estão limitadas ao espaço da sala de aula. 

A sala de aula que visitei é a mesma em que, durante o turno vespertino, são 

trabalhadas atividades lúdicas. É decorada com atividades e produções das 

crianças; possui mesas e cadeiras que, a depender da atividade proposta, estão 

assim arrumadas: 

- grupos de uma mesa e quatro cadeiras,  

- mesas todas juntas e as cadeiras em volta (para que seja trabalhado nas 

crianças o senso de cooperação) 

Na sala de aula, possui ainda: 
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- um banheiro com vaso e pia apropriados para as crianças pequenas, 

- um armário,  

- um espelho,  

- uma mesa e uma cadeira do professor. 

 A observação foi realizada nos dois turnos a fim de agregar mais informações 

a respeito do caso estudado. 

 

3.2-  SUJEITO 

 

 O estudo de caso aconteceu com uma menina, que nesta presente pesquisa a 

chamarei pelo nome de Ana, visto que sua identidade precisa ser preservada. 

A escolha de Ana para ser o objeto de estudo se deu porque, no dia em que 

iniciei a observação, ela era a que se enquadrava no perfil procurado, ou seja, ter 

quatro anos de idade. Naquele momento ela era a única, visto que era aula de 

ludicidade e a turma foi formada por crianças de dois, três, quatro e cinco anos, não 

tendo uma idade definida. De acordo com Wajskop (1999), por volta dos quatro 

anos, a criança já adquire independência e autonomia. Esses dois aspectos são a 

base para o desenvolvimento da confiança em si própria e favorecem a construção 

da autoestima, fator indispensável para que a criança cresça confiante e feliz.  

A opção em observar uma criança de quatro anos de idade se deu pelo fato de 

que, a criança desta faixa etária já adquirir certa independência dos adultos e 

autonomia; também nessa faixa etária a criança já consegue elaborar seu 

autoconceito e construir sua autoestima. De acordo com Sánchez (1999), a idade 

dos 2 aos 5 anos, é marcada pela elaboração das bases do autoconceito. 

 

3.3-  INSTRUMENTOS 

 

Para a observação, utilizei um roteiro de observação com a descrição de 

aspectos do desenvolvimento da criança e posteriormente um roteiro de entrevista 
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com a professora do turno matutino. O modelo do roteiro de observação encontra-se 

no apêndice A e o roteiro de entrevista no apêndice B. 

 

3.4-   ANÁLISE 

 

De maneira geral, observei que a criança encontra-se com comportamentos 

adequados a sua faixa etária. Esta constatação pode ser visualizada a seguir com a 

apresentação dos resultados. 

 

3.4.1-  O desenvolvimento de Ana 

 

A menina é negra, magra e fica na creche em tempo integral, pois a mãe 

trabalha fora. Segundo relato da professora do ano anterior, ela tem mudado muito, 

pois era muito calada, agressiva, não interagia com os demais colegas e adultos, 

não se envolvia nas aulas. Logo de imediato, a professora do turno vespertino 

sinalizou que ela evoluiu muito depois que passou a frequentar as aulas de 

ludicidade, fato também observado pela professora do ano anterior. Essas aulas 

contribuíram de maneira significativa para melhorar a autoestima da menina. 

A aula de ludicidade acontece no turno vespertino sob orientação de uma 

professora. As crianças cantam, fazem atividades de colagem, pintura, utilizam 

objetos para construção de brinquedos, interagem com objetos, se socializam com 

as outras, se alimentam. Porém um dado foi observado em relação ao material. Os 

lápis, borrachas, apontadores, lápis de cores, às vezes faltam, não sendo suficientes 

para todos. Muitas vezes, na falta desses materiais, as crianças ficam querendo 

pegar materiais uma das outras. A menina Ana reage a essas situações conflituosas 

procurando resolver da melhor forma possível, pois sua idade já lhe permite 

desenvolver atitudes de ajuda e colaboração. 

Ana é uma criança avivada e esperta. Está atenta a tudo que se passa ao seu 

redor. Ela corre, pula, brinca é um pouco mais alta que as demais crianças. Possui 

as habilidades amplas e finas bem desenvolvidas, movimenta-se com facilidade, 

sempre ajudando os outros colegas. Envolve-se nas atividades propostas pela 
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professora. Ela interage bem com as outras crianças, porém ela parece ser mais 

reservada, muito observadora; têm consciência de que é um pouco mais “velha” que 

as demais crianças, (pois nesta turma estão inseridas crianças na idade de dois, três 

e quatro anos) e obedece a professora mais facilmente. 

Nas brincadeiras e atividades, demonstra ter mais autonomia que as demais e 

consegue ser mais independente da professora, como ir ao sanitário sozinha, beber 

água quando sente sede. Ana consegue se comunicar bem, se expressar com 

segurança, é capaz de descrever lugares, pessoas, e objetos com clareza. O vínculo 

afetivo com a professora é muito saudável. 

Durante a observação do turno matutino, percebi que, nas atividades em grupo, 

Ana procura colegas de sua idade ou de cinco anos; elas, as crianças do grupo de 4 

e 5 anos, interagem melhor com os colegas dessa faixa etária do que com os 

menores. Percebi que são realmente mais independentes e autônomas e entendem 

a ideia de colaboração. Nesse aspecto, o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil aponta como uma, entre as muitas competências às crianças de 

quatro a seis anos, “valorizar ações de cooperação e solidariedade, desenvolvendo 

atitudes de ajuda e colaboração e compartilhando suas vivências”. (BRASIL, 1998, 

p. 27). 

Durante a aula, quando a professora explica a tarefa, muitas crianças não se 

interessam, desviando a atenção para outras situações. Ana presta bastante 

atenção, respondendo as perguntas que a professora lança à turma com 

entusiasmo. Em seguida, responde sua atividade, terminando antes que as demais. 

Ela busca outras atividades, enquanto espera os colegas terminarem. Para Sánchez 

(1999), a criança na educação infantil “deseja obter um sentimento de valor pessoal, 

garantir sua individualidade”. Nessa perspectiva: 

A criança já realiza, nestas idades, muitas atividades e sabe distinguir muito 
bem se as desempenha corretamente ou não. O sentimento que possui de 
seu valor pessoal pode se refletir em sua percepção de como ficou a 
personagem que desenhou: bonita ou feia? Precisa que a ajudem quando 
monta um quebra-cabeça ou sabe fazê-lo sozinha, etc. (SÁNCHEZ, 1999, p. 
25). 

 

No entanto, nas atividades da escola um aspecto negativo foi observado e que 

compete a organização escolar, mas que influi de maneira significativa na 

aprendizagem das crianças. Este aspecto é referente a alimentação, a mesma  só 
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ocorre quase no horário do almoço e não durante a chegada e lanche das crianças, 

tornando muito difícil a continuidade do trabalho. Considerei este aspecto como 

provável responsável pela falta de concentração das crianças, o alto nível de 

estresse, o alto grau de agitação, a falta de paciência com os colegas. As reações 

foram as mais diversas: alguns começaram a brigar, chorar, outros ficavam calados; 

a professora tinha que mantê-las dentro da sala até a hora de ir para o refeitório. 

Ana, porém, ficava quieta e se conformava em esperar. 

 Como podemos constatar na literatura, as instituições de educação infantil 

devem fornecer alimentação adequada às crianças, pois as condições nutricionais 

interferem na aprendizagem das crianças. A importância da alimentação é assim 

ressaltada: 

O ato de alimentar tem como objetivo, além de fornecer nutrientes para 
manutenção da vida e da saúde, proporcionar conforto ao saciar a fome, 
prazer ao estimular o paladar e contribui para a socialização ao revesti-lo de 
rituais. Além disso é fonte de inúmeras oportunidades de aprendizagens. 
(BRASIL, 1998, p. 55). 

 

Isso explica o motivo de muitas crianças não frequentarem a creche todos os 

dias. Soma-se a isto, a falta de materiais que provoca atraso nas atividades e a falta 

de funcionários qualificados no desempenho de funções básicas, como por exemplo, 

ajudante de cozinha e mais professores. Algumas crianças faltam dias seguidos. 

Essa real situação revela a necessidade de melhorar a qualidade no atendimento as 

crianças nesta creche, que nesse caso toma contornos bem mais abrangentes. 

 

3.4.2-  Compreendendo a educação infantil como etapa da educação básica 

 

Fazendo um apanhado mais generalizado, considero que nesta creche a 

educação infantil é entendida como uma etapa da educação básica. Para esta 

afirmação me baseio principalmente no relato da professora descrito a seguir. 

A professora entrevistada ensina na creche no turno matutino e Ana é uma de 

suas alunas. Tive por intenção observar seu comportamento durante a aula em que 

as atividades são mais voltadas para os conteúdos didáticos, já que foi sinalizado, 

em outro momento, que sua autoestima durante as aulas de ludicidade é bastante 

positiva. Sobre a professora vale ressaltar que tem nível superior completo e dez 
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anos de docência. Quando perguntada sobre o que entende acerca da Educação 

infantil, informa que: 

 “É a etapa educacional mais importante, pois é o início da criança em seu 

processo de escolarização; é importante para a criança se desenvolver, favorece a 

socialização de forma natural, aprende a repartir com os outros e propicia a 

desinibição da criança através de atividades que promovam a interação; ás vezes, 

palavras mal colocadas e certas atitudes do professor inibe a criança”.  

Observa-se nesta afirmação da professora a percepção da Educação Infantil 

enquanto processo, uma etapa anterior ao Ensino Fundamental, constituindo-se 

como parte do processo de escolarização da criança. O cuidado com o que ocorre 

na sala de aula se reflete também na posição da professora sobre o planejamento 

coletivo que a escola usa como estratégia pedagógica: 

 “O planejamento das aulas é feito de forma coletiva, ou seja, as professoras se 

reúnem com a direção e decidem o conteúdo que será trabalhado na sala. São as 

mesmas atividades para as outras salas. Não concordo não, pois acho que cada 

sala é uma realidade diferente; vou até falar a respeito disso na próxima reunião”. 

Ainda sobre o planejamento das aulas a informante aponta a preocupação da 

Instituição com a normatização, referindo-se aos PCNs: 

 “A preparação das aulas é baseada nos PCN’s (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), e nos livros didáticos”. 

Sobre os conteúdos que são priorizados nestes planejamentos, o relato da 

professora enfatiza atividades criativas, apontando aspectos relativos a 

representação do mundo e do eu: 

“São trabalhados questões de identidade, diversidade e respeito ao próximo, 

questões culturais, pintura, colagem, música, movimento do corpo, arte e educação”. 

A professora revela também que os conteúdos se inserem em projetos 

coletivos que partem das professoras e não do interesse dos alunos: 

 “É feita de acordo o projeto para a unidade que é traçado conjuntamente entre 

as professoras e posteriormente desenvolvido para as crianças da creche”. 

No decorrer da conversa, algo em sua fala me chamou atenção; a professora 

entrevistada reconhece que o professor muitas vezes é o responsável por certas 
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atitudes comportamentais que a criança adota. Essa declaração reforça, de certa 

forma, o que os Parâmetros Curriculares Nacionais, explicita no tema transversal 

sobre ética: 

Estudos recentes têm mostrado claramente que os sentimentos de 
humilhação e vergonha podem ser extremamente fortes, levando a 
problemas psicológicos graves. A decorrência pedagógica é óbvia: deve-se 
ter muito cuidado em não despertar esses sentimentos nos alunos. 
Infelizmente, a prática da humilhação é frequente, não apenas quando se 
praticam formas aviltantes de humilhação, como por exemplo, na frente de 
todos, fazer zombarias a respeito das capacidades intelectuais de 
determinado aluno, chama-lo de “burro”, referir-se a ele como símbolo da 
incompetência escolar ou sacudir uma prova com a ponta dos dedos, 
perguntando pelo seu autor; mas também nas atitudes, ás vezes sem 
intenção explícita, que machucam, como por exemplo, desprezar (não dar 
ouvidos) as intervenções de certos alunos, colocar e empregar apelidos 
depreciativos ou tecer comentários como: “Você não fez a lição de novo”. E 
assim por diante. Tais atitudes – que alguns acreditam ser inofensivas – 
podem trazer resultados nefastos. (BRASIL, 1997, p. 122-123). 

 

Desta forma, as considerações da professora entrevistada deixa clara a 

importância que tem esta etapa da educação na formação, no desenvolvimento e na 

aprendizagem da criança. Percebo que há um interesse por parte da docente em 

oferecer um ensino de qualidade, isto é evidente, pois há uma preocupação com o 

planejamento e preparação das aulas que são realizados em sucessivas reuniões, 

tudo baseado em orientações didáticas apropriadas para a etapa.  

A análise dos resultados apontou ainda que para que a prática pedagógica seja 

mais eficiente nesta creche, é necessário considerar: 

1- O contexto de cada sala de aula, respeitando as especificidades de cada 

criança;  

2- Oferecer alimentação em horários adequados respeitando os limites das 

crianças, pois isto interfere na aprendizagem;  

3- Promover recursos e materiais suficientes para a realização das atividades. 

Assim, posso afirmar que, nesta instituição escolar, há uma preocupação com 

o bem estar das crianças, apesar dos percalços existentes a nível organizacional. A 

fala da professora deixa transparecer a grande relevância que é enfatizar o 

desenvolvimento da autoestima nesta etapa educacional, para que a criança 

aprenda a se valorizar, superar a timidez e o medo de relacionar-se com os outros. 
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A educação infantil é uma das responsáveis em propiciar que a criança construa 

uma autoimagem positiva e desenvolva sua autoestima de maneira saudável. 
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CONCLUSÃO  

 

A reflexão sobre como a autoestima influencia no desenvolvimento e na 

aprendizagem da criança na educação infantil nos fornece informações relevantes 

para a prática pedagógica nesta etapa educacional. O primeiro aspecto que 

devemos considerar é que a criança nesta etapa encontra-se em intenso processo 

de desenvolvimento, seja nas suas estruturas maturacionais evolutivas, seja nas 

funções humanas que potencializam aspectos da linguagem, memória, atenção, 

raciocínio e estima. O outro aspecto sinaliza que a aprendizagem pode funcionar 

como um indicador de possíveis desajustes na autoestima.  

A partir da análise do caso estudado, considero oportuno ressaltar que as 

situações de aprendizagens em que são envolvidas atividades lúdicas são as que 

possibilitam o desenvolvimento de uma estima positiva. Isso se deve ao fato de que 

tais atividades podem conferir à educação um caráter espontâneo, prazeroso e ao 

mesmo tempo funcional. 

Com base nas observações transcorridas na sala de aula, pude constatar que 

Ana é uma criança que possui uma autoestima positiva. Aspectos como: a auto 

afirmação diante dos colegas, o olho no olho enquanto nos dirigimos à ela, a 

facilidade de comunicação e interação e a valorização de suas características físicas 

fundamentam minha afirmação. 

Acredito que o desenvolvimento da autoestima de Ana se deu a partir de uma 

intervenção pedagógica que procurou levar em consideração os aspectos afetivos e 

emocionais da menina. As atividades lúdicas propostas possibilitou que a mesma se 

sentisse aceita, cuidada e valorizada naquele contexto. 

Defendo também que a linguagem utilizada nas atividades de ludicidade 

aproxima-se muito do que requer sua faixa etária. Na execução das atividades, ela 

demonstra satisfação, envolvimento, capricho; ela tem prazer naquilo que faz. 

Quanto aos aspectos de seu desenvolvimento, observei que Ana não se deixa 

influenciar negativamente, superando as dificuldades e conflitos (como a escassez 

do material de uso coletivo) com calma e segurança. 
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Desta forma, posso afirmar que a medida que a criança se desenvolve ela vai 

adquirindo competências que lhes proporcionam condições de atuar sobre o meio, 

de criar, de recriar, de significar e ressignificar sua realidade. O desenvolvimento da 

autoestima é favorecido quando a criança desde cedo aprende a efetuar suas 

escolhas e assumir pequenas responsabilidades de forma participativa.  

Como educadora vejo a oportunidade deste estudo como uma contribuição 

relevante para a compreensão do papel do educador na educação infantil e destaco 

as seguintes características, que no meu ponto de vista são fundamentais, para 

quem quer trabalhar com esta faixa etária: 

- Conhecer sobre o desenvolvimento das crianças e o que os estudos 

científicos revelam como esperado para cada faixa etária. 

- Aproximar-se de cada criança e buscar descobrir quais as suas reais 

necessidades.  

- Planejar as ações pedagógicas considerando os acontecimentos de cada sala 

de aula, avaliando a pertinência de incorporar ou não ao planejamento coletivo da 

escola. Pois cada sala de aula tem a sua história particular. 

-Respeitar os ritmos e desejos de cada criança. 

Nesse contexto, o educador necessita continuamente repensar suas práticas 

pedagógicas, conhecer, confiar e acreditar na capacidade da criança com a qual 

convive. É importante dirigir-se a ela pelo seu nome como também ouvir suas falas 

com atenção, para que assim ela possa se sentir segura, fortalecendo sua 

autoconfiança. 

Considerando que nesta etapa educacional, o interesse em aprender depende, 

entre outros fatores, do nível da relação afetiva estabelecida entre o educador e a 

criança, fica claro, portanto, a necessidade de se trabalhar na criança questões 

relativas à autoestima e ao autoconceito uma vez que esta é a fase em que o “eu” 

está sendo consolidado.   

Promover a aprendizagem e o desenvolvimento da criança é de suma 

importância para que esta venha progredir tanto na construção de sua identidade, 

como na descoberta e valorização de si mesma. Para tanto, é necessário que o 

educador ajude-a no desenvolvimento de suas competências assim como diante de 
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suas limitações. A prática educativa na educação infantil não deve circunscrever-se 

apenas à promoção das interações e participação coletiva, mas também deve 

propiciar o conhecimento de si mesmo, visto que o conceito de si mesmo influencia 

de forma decisiva na maneira como o indivíduo percebe os acontecimentos, o meio 

ambiente, os objetos e a forma de relacionar-se com outras pessoas.  

Alguns princípios psicopedagógicos norteiam a prática educativa nesta etapa, 

como por exemplo, buscar compreender a maneira como os seres humanos 

aprendem e o grau de influência de outras pessoas no desenvolvimento pessoal do 

sujeito. Assim é imprescindível ao educador saber como intervir diante de situações 

em que a criança apresenta desajustes em sua autoestima. 

A partir dessas considerações pode-se concluir que trabalhar a autoestima das 

crianças é uma relevante estratégia de ensino, tendo em vista seus resultados 

positivos em que todos serão beneficiados com ganhos, não somente a nível 

educacional, mas de desenvolvimento humano. A inserção desta temática nas 

práticas educativas na atualidade pode vir a contribuir para que a educação 

aconteça de forma integrada, respeitando as especificidades e necessidades de 

cada criança valorizando, não somente os aspectos cognitivos, mas também os 

aspectos emocionais. A autoestima positiva é um fator motivador da aprendizagem e 

do desenvolvimento, pois desperta interiormente o desejo e o prazer de viver. 
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Roteiro de Observação 

 

OBJETIVO GERAL: Conhecer a influência da autoestima no desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno na Educação Infantil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1. Conhecer o desenvolvimento da criança na faixa etária de 4 anos com ênfase na 

construção da sua auto estima. 

 

1.1- Desenvolvimento Físico 

 

Observar como as características e habilidades físicas influenciam o autoconceito da criança 

de 4 anos e como sua imagem corporal interfere no seu senso de valor. Itens a serem 

observados: altura, estrutura óssea, formação corporal, cor da pele. 

 

1.2- Desenvolvimento Motor 

 

Observar as habilidades motoras amplas e a dinâmica corporal da criança como gestos 

diversos, participação em brincadeiras e jogos que envolvam correr, subir, descer, dançar, 

movimentar-se, pendurar-se bem como as habilidades motoras finas como desenhar, cortar 

papel, usar o lápis e demais atividades que envolvam a prensão. 

 

1.3- Desenvolvimento Emocional (a criança consigo mesma) 

 

Identificar na criança de 4 anos capacidade para enfrentar situações de conflitos, a 

aquisição de sua autonomia e independência em algumas situações bem como a imagem 

que cria de si mesma. 

 

1.4- Desenvolvimento Emocional ( a criança com os colegas) 

 

Observar como a criança de 4 anos interage com os colegas, como se dá a comunicação 

com eles, seu modo de pensar, agir e sentir ao vivenciar situações educativas por meio de 

brincadeiras, jogos e atividades. 

 

1.5- Desenvolvimento Emocional ( a criança com o professor)  
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Observar como a criança estabelece um vínculo afetivo com seu professor no que se refere 

ao cuidado, atenção e como este o ajuda no desenvolvimento de suas capacidades e na 

construção da sua autoestima.  

 

1.6- Desenvolvimento da Linguagem 

 

Observar como a criança se expressa verbalmente nas mais diversas situações, sua 

capacidade para descrever lugares, pessoas e objetos presentes e ausentes e para narrar 

fatos e experiências do seu meio físico e social. 

 

2- Compreender a Educação Infantil enquanto etapa da Educação Básica. 

 

2.1- Ambiente Interno 

 

Observar se a creche dispõe de espaços para repouso, higienização das crianças, 

alimentação, brincadeiras, jogos, prática de leitura e escrita.  

 

Observar ainda: 

 

a. Tipos de brinquedos utilizados pelas crianças; 

b. Materiais e objetos oferecidos para favorecer o potencial de criatividade das 
mesmas; 

c. Presença de colchões e almofadas; 

d. Cantinho reservado para os objetos pessoais da criança; 

e. Disposição de mesas e cadeiras. 

 

2.2- Ambiente Externo 

 

Observar se o espaço externo da creche dispõe de parque, espaço suficiente para a criança 

correr, esconder-se, jogar bola, pular cordas, subir e descer de árvores. 

 

Observar ainda: 

 

a. Como a criança interage socialmente;  

b. A experiência sensorial vivida pelas crianças (como mexer com a terra, tomar sol, 
etc.); 

c. Presença de objetos e materiais que possibilite a brincadeira de faz de conta; 
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d. Presença de elementos móveis para manipulação das crianças; 

e. Espaço para contação de histórias; 

f. Espaço para plantio e cultivo. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1- Qual sua formação e a quanto tempo leciona? 

 

2- Como você entende a educação infantil? 

 

3- Como você planeja suas aulas? 

 

4- Em que você se apóia para preparação das aulas? 

 

5- Quais são os conteúdos utilizados? 

 

6- Como se dá a escolha dos conteúdos? 

 

 

 


