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RESUMO 

 

Este estudo  pretende analisar a importância da Educação Infantil para o 

amplo desenvolvimento da criança, considerando o verdadeiro papel da 

escola no processo educativo. Para tanto fez-se  estudos  bibliográfico de 

caráter qualitativo, fundamentado em Áries (1981), Piaget (1974), Antunes 

(2004) e Hermida (2007); com o objetivo de esclarecer  como deve ser o 

trabalho na Educação Infantil, de maneira que possibilite a criança 

desenvolver-se plenamente. Com a BNCC os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento da Educação Infantil de maneira lúdica e integral propõe seis 

direitos que são: conviver, brincar, participar,  explorar, expressar, conhecer-

se, assegurando condições para que as crianças aprendam para a vida. 

(BRASIL, 2017). Portanto a Primeira Infância com cuidados, amor, estímulo e 

interação é o caminho para que a criança desenvolva seu potencial para ser 

uma pessoa equilibrada e feliz. Investir na primeira infância é o objetivo dessa 

análise. O cuidado relativo a Primeira Infância principalmente no ambiente 

institucional é de suma importância, portanto, é fundamental que o educador  

tenha clareza e consciência quanto às intenções educativas que norteiam seu 

trabalho e elabore propostas claras sobre o que, quando e como ensinar, a 

fim de possibilitar atividades de ensino e aprendizagem de maneira adequada 

e coerente com seus objetivos, enriquecendo e promovendo o 

desenvolvimento das crianças. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente  artigo tem como objetivo refletir sobre a importância da 

educação escolar para o desenvolvimento da criança, considerando que a 

Educação Infantil é uma etapa relevante na medida em que proporciona na 

criança o desenvolvimento  integral em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social. 

Nos diversos cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Educacional, fez-se um estudo bibliográfico buscando 

analisar qual a contribuição da escola para o processo de formação da 

criança, pois esta necessita de orientação adequada de maneira que 

possibilite uma aprendizagem saudável e significativa. Sendo assim, cabe ao 

educador interagir com as crianças, orientar sua aprendizagem, bem como 

atendê-las de forma adequada, respeitando sua forma de ser e agir no 

mundo. 

 Desse modo, segundo Vygotsky (1989, p.148 apud HERMIDA, 2007, 

p.285. 

 

 “É através da experiência social mediada pelo 
outro, nas diversas situações de convívio social da qual 
participa, que a criança aprende parte significativa das 
ações e conhecimentos necessários para sua inserção 
no mundo.” 

 
Nesse sentido, é fundamental que o educador oportunize experiências 

estimuladoras que possibilitem a criança construir seu próprio conhecimento, 

considerando suas características e diferenças étnicas, religiosas, econômicas 

e todas as suas necessidades específicas. Portanto, compete ao ensino 



infantil considerar que as crianças são diferentes entre si, implicando assim 

em uma educação baseada em condições de aprendizagem  de cada um. 

Sabe-se que fora da escola os alunos não têm as mesmas 

oportunidades de acesso ao conhecimento. Nessa perspectiva, baseando-se 

em estudos de Áries (1981) busca-se refletir sobre a importância da Educação 

Infantil para a progressão da infância; em Freud (1973) e Piaget (1974) para a 

compreensão das fases do desenvolvimento infantil, as quais devem ser 

levadas em consideração; e ainda Antunes (2004) e Hermida (2007) para o 

entendimento de como deve ser o espaço ideal para que a criança alcance os 

objetivos que dela se esperam. 

 

 

 

 

A INFÂNCIA E A EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 Considerado o mais importante para o desenvolvimento da criança, 

pois é nessa fase que a criança estabelecerá suas conexões com o mundo, 

corroborando esta afirmativa Antunes (2006, p. 9) declara que a criança 

"precisa desenvolver-se plenamente nos aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, por meio de uma educação bem estruturada que atenda 

as necessidades da criança". 

Nesse momento, considerado diferente,  destacamos a empatia, 

criatividade, trabalho em equipe e protagonismo, pois as escolas educam para 

a vida. 

A  Primeira Infância engloba os primeiros 5 anos de vida da criança, 

que são marcados por um intenso processo de desenvolvimento. É durante a 

Primeira Infância que o cérebro humano desenvolve a maioria das ligações 

dos neurônios. 

Por isso na Educação Infantil a criança vive muitas experiências que 

são oferecidas, com cuidado e afeto.  O processo de aprendizagem na escola  

pode  iniciar desde a acolhida perpassando  através de diversos meios como   

conversa, leitura  para a criança e junto com ela, o cantar, o brincar, o imitar, o 

dançar, o desenhar, o  pintar, o passear, o  jogar, o encaixar, o selecionar, o 



recortar, o colar, o amassar, nesse contexto sempre de forma lúdica 

brincando, desenvolve a linguagem que permite transformar a experiência em 

conhecimento. Esses estímulos a criança leva para a vida toda.                                                                 

Por outro lado a negligência, a violência, a desnutrição, a falta de 

acesso de educação de qualidade são os fatores de risco prejudiciais ao 

desenvolvimento da criança na Primeira Infância. 

     Sabemos que a família tem o vínculo nas experiências que faz parte 

na construção no seu desenvolvimento Global; respeitando o ritmo de cada 

criança e favorecendo a melhora nas condições de vida. Os investimentos a 

longo prazo traz uma espécie de acomodação e o que precisamos é de 

motivação. 

     Os educadores são como facilitadores e inspiradores nesse 

desenvolvimento educacional. O respeito que é aprendido é a melhor maneira 

de construir o conhecimento focando a  individualidade como pessoas que 

sabem agir de modo responsável, colaborativo e cuidadoso consigo mesmo e 

com os outros.                                                                                                                                                                             

      Covoukian, Raffi(2019), defende que  Investir em Educação na 

primeira infância   significa   observar, avaliar e intervir   desde antes da 

criança nascer e mais tarde como protagonista da aprendizagem  não importa 

a condição física, intelectual   e social como sujeito ativo    e  responsável  as 

coisas do mundo. 

  

AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO EM RELAÇÃO A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

Somente em 1988, com a promulgação da Constituição da República 

Brasileira, a Educação Infantil  foi tratada como assunto de suma importância 

e como um direito que toda criança dispõe mesmo antes de nascer, e um 

dever que cabe ao Estado garantir. Nesta  busca por melhorias na educação, 

Heidrich (2010, p. 02) coloca a Constituição de 1988, de maneira bem objetiva 

o valor da Educação Infantil que teve uma sequência  de avanços registradas 

e confirmadas como direitos constitucionais. 

 Em 1994, o MEC publicou o documento Política Nacional de Educação 

Infantil que estabeleceu metas como a expansão de vagas e políticas de 



melhoria da qualidade no atendimento às crianças, entre elas a necessidade 

de qualificação dos profissionais, que resultou no documento por uma política 

de formação do profissional de Educação Infantil, que permanece como 

Formação Continuada aos educadores ampliando o nível de aprendizagem 

das crianças. 

Além desses documentos, foi de fundamental relevância a promulgação 

da Emenda Constitucional que criou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB 9394/96), onde a Educação Infantil passou a compor a primeira etapa da 

Educação Básica, integrando-se ao Ensino Fundamental e Médio. 

Outras publicações como o documento divulgado pelo MEC em 1998: 

Subsídios para credenciamento e o funcionamento das instituições de 

educação infantil e a edição do Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil como parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais, visando 

à elaboração de currículos de educação infantil, cuja responsabilidade foi 

delegada pela LDB a cada instituição e seus professores. Em 1999 o 

Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil que como afirma Heidrich (2010, p.2) 

"Esses documentos são, hoje, os principais instrumentos para elaboração e 

avaliação das propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil do 

país", desempenhando um importante papel na organização da educação 

infantil, pois são eles que fornecem as bases para se compreender os direitos 

que cabem a todas as crianças. 

Isso vem marcando essa crescente evolução nos dias de hoje com a 

BNCC, Base Nacional Curricular Comum, que de maneira muito clara 

consolida a concepção que vincula educar e cuidar entendendo o cuidado 

como algo indissociável do processo educativo. A proposta pedagógica tem o 

objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades 

dessas crianças diversificando e consolidando novas aprendizagens. 

Além disso a instituição precisa conhecer e trabalhar com as culturas 

plurais, dialogando com a riqueza/diversidade cultural das famílias e da 

comunidade. (BNCC, 1996, P.36 ). 

Nesse contexto a metodologia lúdica aumenta de eficaz o interesse 

pelo conhecimento de forma divertida e cooperativa. 



Assim sendo, acredita-se que os ambientes escolares devem ter 

qualidade em seu atendimento, tanto no espaço físico quanto na preparação 

dos profissionais, garantindo os direitos básicos à educação e um cuidado 

atencioso às crianças. Para que isso aconteça de fato, é necessário que se 

tenha profissionais habilitados para que esse atendimento seja confiável. 

Diante dos argumentos expostos, percebe-se a importância dada a 

Educação Infantil, pois a criança que tem o privilégio de fazer parte desse 

espaço educativo passa a ser "educada" e a relacionar-se com os objetos e 

materiais ali presentes de forma diferenciada, tendo também seu 

comportamento modificado. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância da Educação Infantil  e sua eficácia é garantida pela 

combinação dos seguintes fatores: consideração as características da criança, 

ambiente adequado a cada grupo etário do seu desenvolvimento, profissionais 

preparados, socialização como indivíduos semelhantes e estímulo à criança. 

A criança precisa de cuidado e consequentemente de educação de 

qualidade que lhe possibilite um amplo desenvolvimento de suas faculdades 

mentais e físicas.                          

Os desafios são muitos para serem superado desde a formação dos 

professores e a necessidade das escolas onde o brincar e interagir para que o 

educando construa a aprendizagem  de maneira lúdica e prazerosa.   

No entanto há muitos pontos positivos que trazem grande alento 

oferecidos pela BNCC  num contexto histórico marcante de valorização da 

Educação Infantil. 
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