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O menino brinca de pirata: sua espada é de ouro e sua roupa é 
de prata. Atravessa os sete mares em busca do grande tesouro. 
Seu navio tem setecentas velas de pano e é o terror do oceano. 
Mas o tempo passa e ele se cansa de ser pirata. E vira outra vez 
menino.  

(Roseana Muray; O pirata) 
 

Resumo  
Este estudo versa sobre a Educação Infantil e formação de professores. Fundamenta-se 
metodologicamente em análise documental (Diretrizes Curriculares Nacionais, Parecer 
CNE/CEB nº 20/2009), pesquisa bibliográfica (KRAMER, 2006; OLIVEIRA, 1994; REGO, 
2000; NUNES e SILVEIRA, 2008; LORDELO e CARVALHO, 2003 e outros) e de campo. 
Objetiva-se estabelecer uma reflexão acerca dos aspectos gerais que constituem esta etapa da 
formação do indivíduo enquanto ser social, bem como é apontado o perfil do docente a atuar 
nesta área, o currículo, o espaço do brincar, a aprendizagem e avaliação neste campo de 
ensino. As questões norteadoras foram: de que maneira as atividades lúdicas podem cooperar 
com o desenvolvimento da aprendizagem das crianças bem como com a atuação do professor? 
Como promover a aprendizagem e avaliar as crianças neste cenário? Que perfil profissional 
pretende formar a UECE para atuar no âmbito da educação infantil hoje? Após os estudos 
bibliográficos, fomos a campo a fim de perceber como se dá na prática a rotina escolar, no 
âmbito da creche, buscando, sobretudo, respostas a estas questões. Por fim, estabelecemos um 
paralelo entre a teoria e a prática.  
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1. Introdução  

Neste texto os aspectos que permeiam a Educação Infantil são analisados com  

enfoque nas relações e nos acontecimentos dentro do que pode ser percebido no contexto 

atual das creches e escolas brasileiras. 

Empenhamo-nos, assim, a uma análise na perspectiva do despertar de um novo 

sentimento social, o sentimento de infância no qual a criança passa a ser percebida em suas 

características próprias e antes de serem homens e mulheres com uma função social 

determinada, são necessárias e naturalmente crianças, não estando privadas de exercerem um 

papel social. 

O presente estudo objetiva discutir a importância dos momentos vividos na 

Educação Infantil para o desenvolvimento dos alunos nessa fase da vida e para os educadores 

no desempenho de seu compromisso com a educação dessas crianças. As informações 

coletadas nos levaram as seguintes reflexões: em um ambiente no qual a orientação de ensino 

se desenvolve com uma grande influência das atividades lúdicas, de que maneira essa 

característica pode cooperar com o desenvolvimento da aprendizagem das crianças bem como 

com a atuação do professor? Como promover a aprendizagem e avaliar as crianças neste 

cenário? Que perfil profissional pretende formar-se na UECE para atuar no âmbito da 

educação infantil hoje? 

O texto foi organizado em cinco partes que contemplam primeiramente a educação 

infantil em aspectos gerais, destacando alguns trechos da fundamentação legal que 

regulamenta esse nível de ensino, seguido da explanação dos aspectos necessários ao 

professor que pretende atuar na educação infantil, identificando seu perfil, principalmente no 

que diz respeito ao profissional a ser formado no âmbito da UECE. Posteriormente tratamos 

do currículo voltado para esse universo escolar e o espaço do brincar, destacando o lúdico 

como elemento primordial na e para a formação do individuo enquanto criança e, por fim, 

tratamos da aprendizagem e da avaliação nesse processo de ensinar e aprender que compete a 

educação infantil. 

Para esta pesquisa de caráter qualitativo realizou-se, em princípio, uma pesquisa 

bibliográfica visando a obtenção de embasamento teórico que nos permitisse ampliar nossos 

olhares no âmbito da Educação Infantil, além de exame documental. O segundo momento da 

pesquisa consistiu em uma pesquisa de campo utilizando-se do recurso da observação, 

realizada em um total de 8 (oito) visitas à uma creche municipal de Fortaleza. A instituição 

visitada dispõe atualmente de 80 (oitenta) alunos entre zero e três anos de idade, distribuídas 

em quatro salas de aula em período integral.   
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Através da espontaneidade e transparência das crianças foi possível perceber, 

através das atividades lúdicas, uma significativa abertura para serem trabalhados aspectos 

sócio-afetivos, cognitivos, físicos e culturais. 

 

2. Educação infantil: aspectos gerais 

A educação infantil compreende o período escolar em creches e/ou pré-escola, é 

neste momento em que a criança ainda na primeira e segunda infância tem idade aproximada 

entre zero e cinco anos de idade. 

O papel da criança na sociedade atual, bem como a visão que se tem sobre ela é 

resultado de um processo contínuo e por que não dizer, político e cultural. 
A inserção concreta das crianças e seus papéis variam com as formas de 
organização da sociedade. Assim, a ideia de infância não existiu sempre e da 
mesma maneira. Ao contrário, a noção de infância surgiu com a sociedade 
capitalista, urbano-industrial, na medida em que mudavam a inserção e o 
papel social da criança na sua comunidade. (KRAMER, 2006. p. 16). 

Hoje a criança é vista legalmente e socialmente como um cidadão (ã) de direitos e 

após anos de discursões e lutas acerca da concretude desta firmação, atualmente busca-se cada 

vez mais dentre os diversos direitos conquistados, o direito à educação gratuita e de qualidade 

para crianças como dever do Estado,  
[...] a Educação Infantil vive um intenso processo de revisão de concepções 
sobre a educação de crianças em espaços coletivos, e de seleção e 
fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do 
desenvolvimento das crianças. Em especial, têm se mostrado prioritárias as 
discussões sobre o como orientar o trabalho junto às crianças de até três anos 
em creches e como garantir práticas junto as crianças de quatro a cinco anos 
que se articulem, mas não antecipem processos do Ensino 
Fundamental.(PARECER CNE/CEB Nº 20/2009, p. 02). 
 

Por vários anos a educação infantil foi concebida como “lugar de cuidados” 

chegando até a contribuir para a fragmentação entre classes sociais. Para classes sociais 

menos favorecidas as creches e pré-escolas eram compreendidas como lugar assistencialista, 

onde os pais depositavam seus filhos e resgatavam ao final do dia, enquanto para as crianças 

mais privilegiadas, provenientes de famílias com boas condições financeiras, pensava-se a 

educação infantil como um sistema educativo de ensino como os demais níveis da educação 

básica. No que diz respeito à formação dos profissionais que ali atuariam, 
Historicamente esta era uma formação extremamente pobre ou inexistente no 
que se refere à creche, área de muito trabalho leigo, ou onde se observava (e 
ainda se observa) a dicotomia entre cuidado e educação, havendo alguém 
(pajem, monitora, recreacionista) para trabalhar com os pequenos (que 
estavam ali apenas para serem cuidados e pouco para aprender) e outra 
pessoa para ser, algumas horas por dia, a professora dos maiores 
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(trabalhando com eles um conjunto de atividades entendidas como mais 
preparatórias para o ensino de primeiro grau). (OLIVEIRA, 1994, p. 63). 
	  

Mães e mulheres sem formação profissional atuavam em creches e escolas de 

forma meramente assistencialista e agiam do modo que, segundo elas, era o melhor para as 

crianças. Sabemos que hoje há diversas exigências a serem comprovadas para que um 

profissional possa se firmar neste tipo de atuação. No último concurso de professores do 

município de Fortaleza, para lecionar na educação exigia-se no mínimo a graduação em 

Pedagogia e a seleção se dava por meio de concurso (prova escrita) e prova de títulos. Essa 

ainda não é a realidade em todo Estado nem tampouco em nosso país, mas é preciso registrar 

avanços a fim de ampliar e qualificar cada vez mais este processo tão importante que é 

educar, cuidar e formar crianças. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil apontam que 
[...] as condições desiguais da qualidade da educação oferecida ás crianças 
configuram-se em violações de direitos constitucionais das mesmas e 
caracterizam estes espaços como instrumentos que, ao invés de promover a 
equidade, alimentam e reforçam as desigualdades socioeconômicas, étnico-
raciais e regionais. Em decorrência disso, os objetivos fundamentais da 
República serão efetivados no âmbito da Educação Infantil se as creches 
e pré-escolas cumprirem plenamente sua função sociopolítica e 
pedagógica. (PARECER CNE/CEB Nº 20/2009, p. 05). (grifo nosso) 
  

Fazer cumprir o que está estabelecido legalmente às crianças no que concerne a 

educação como garantia de oportunização e convivência, aprendizagem de caráter cognitivo, 

identificação do eu enquanto indivíduo social é o mínimo que nós enquanto profissionais da 

área devemos propor e realizar. 

 Considerando que leis e normas que regulamentam e orientam a educação são 

reflexos do momento em que a sociedade vive, versando sobre a necessidade da população, 

percebemos então que a sociedade está cada vez mais exigente para com a formação das 

crianças nos sentido de garantir não só os cuidados necessários que se deve ter ao atuar com 

este público tão jovem, mas também preocupados com a formação em nível cognitivo, afetivo 

e social da criança. 

Neste sentido abordaremos, a seguir, o perfil do profissional que se forma no 

âmbito do curso de Pedagogia para exercer a docência nesta primeira e fundamental etapa da 

Educação Básica brasileira.  
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2.1 O professor da Educação infantil: que profissional formamos? 

Atualmente, no âmbito da Universidade Estadual do Ceara (UECE), mais 

precisamente no curso de Pedagogia, tem-se discutido a formação de professores para 

Educação Infantil, principalmente no que diz respeito às disciplinas de Psicologia do 

Desenvolvimento I (Infância) ofertada no primeiro semestre, Fundamentos da Educação 

Infantil, ofertada no quarto semestre, Estágio Supervisionado I – Educação Infantil, bem 

como as disciplinas optativas que trazem uma diversidade de opções a serem escolhidas, caso 

o interesse do educando seja de fato atuar nesta área do ensino. 

Voltemo-nos, então, para o profissional enquanto pedagogo que se pretende 

formar na UECE. O Projeto Político-Pedagógico do Curso de Pedagogia da referida 

Universidade destaca que apesar das mais variadas opções de atuação no mercado de trabalho, 

dentre as quais muitas não envolvem a sala de aula,  
a escola regular ainda é o campo de atuação que mais absorve pedagogos e 
tendo em ênfase na docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais, a 
formação docente e sua imbricada relação com a pesquisa e a gestão se 
sobressaem nessa perspectiva como eixo central do currículo 
(UECE/CED/COPED, 2009. p 17) 

  
A fala do senso comum aponta que para ser professor é necessário ter um dom, 

outros dizem que basta gostar de crianças. Entretanto, é preciso afirmar que “os direitos da 

criança constituem hoje o paradigma para o relacionamento social e politico com as infâncias 

do país” (PARECER CNE/CEB Nº 20/2009, p. 09) que a nosso ver, envolve a atuação e 

colaboração de docentes e profissionais comprometidos com a causa, com a formação das 

crianças, reivindicando condições objetivas e subjetivas para o efetivo desenvolvimento 

infantil e para uma aprendizagem de qualidade.  

O perfil profissional do curso de Pedagogia da UECE, caracterizado no PPP, por 

sua vez, objetiva atribuir ao pedagogo em formação “[...] compreensão do contexto social da 

prática educativa como produção histórica; instrumentalização teórica e metodológica para 

atuar como docente, sobretudo, em espaços escolares [...]” UECE/CED/COPED (2009. p 17). 

Este documento aponta ainda alguns princípios norteadores a serem formadas nos 

pedagogos que se apóiam na ética, democratização (da sociedade e da escola pública), 

formação em caráter técnico e metodológico, a interdisciplinaridade, desenvolvimento da 

relação teoria-prática, bem como a autonomia do profissional de trilhar diferentes “caminhos” 

no contexto da formação. (UECE/CED/COPED, 2009. p 17).	  

Algumas habilidades e competências são citadas no corpo deste documento que 

frisa características que os educandos deveriam ter e complementa: 
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O perfil profissional delineado é consoante com a proposta de superação da 
dicotomia teoria e prática e de investimento tanto na compreensão dos 
condicionantes políticos, culturais e psicológicos da educação quanto na 
prática investigativa sobre este fenômeno social. (UECE/CED/COPED, 
2009. p 17). 
  

Por tratar inicialmente do contexto e explanar ideias acerca da Educação Infantil, 

seguida do perfil que se forma atualmente na Universidade Estadual do Ceara, seguimos neste 

estudo abordando o currículo sobre a perspectiva do seguinte questionamento: Como e o que 

trabalhar com as crianças da educação infantil, uma vez que não há estabelecido em lei um 

currículo a ser seguido? Que caminho seguir? 

 

2.2. Do Currículo 

O termo currículo não é bem aceito e utilizado no contexto da educação infantil, 

no entanto, são “preferidas as expressões ‘projeto pedagógico’ ou ‘proposta pedagógica’” que 

serve também como guia das práticas a serem realizadas ali. (UECE/CED/COPED, 2009. p 

17). Mas nos perguntamos como trabalhar para dar conta de tantas competências a serem 

desenvolvidas nas crianças se esta “primeira etapa da Educação Básica tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade em seus aspectos físico, 

intelectual, lingüístico e social, complementando a ação da família e da comunidade”? (Lei nº 

9.394/96, art. 29 apud DNC, 2009). 

É importante ressaltamos que cada instituição de ensino voltada para a educação 

infantil seja ela creche ou pré-escola, é livre para produzir o seu projeto norteador e orientador 

das atividades a serem realizadas no decorrer do ano letivo, porém, deve ter em vista o que 

regulamenta e estabelece as DCN’s, bem como aportes teóricos que fundamentem suas ações, 

contanto que este currículo seja 
[...] um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os 
saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 
cultural, artístico, cientifico e tecnológico. Tais práticas são efetivadas por 
meio de relações sociais que as crianças desde bem pequenas estabelecem 
com os professores e as outras crianças, e afetam a construção de suas 
identidades. (PARECER CNE/CEB Nº 20/2009, p. 06) 

A partir dessas ações em que a crianças seja o ponto central não só do 

planejamento, mas também, da realização das atividades, sem dúvida a efetivação do ato de 

aprender se dará de modo natural e satisfatório, pois concordamos que as ações postas em 

vigor neste ambiente educacional devem ser 

Intencionalmente planejadas e permanentemente avaliadas, as práticas que 
estruturam o cotidiano das instituições de Educação Infantil devem 
considerar a integralidade e indivisibilidade das dimensões expressivo-
motora, afetiva, cognitiva, lingüística, ética, estética e sociocultural das 
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crianças, apontar as experiências de aprendizagem que se espera promover 
junto ás crianças e efetivar-se por meio de modalidades que assegurem as 
metas educacionais de seu projeto pedagógico. (PARECER CNE/CEB Nº 
20/2009, p. 06) 

Logo, o fato de não haver um currículo prontinho a ser seguido neste fragmento da 

educação básica de ensino, não apresenta-se para nós como fator limitante, pelo contrário, 

apresenta-se como espaço ideal de por em prática a criatividade, aspectos positivos 

relacionados à formação individual de cada sujeito no sentido de elaborar um projeto 

pedagógico relacionado ao contexto social em que está inserido, não se restringido às 

dificuldades, mas buscando e propondo ideias de inovação e melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem lembrando que este “deve contar na sua elaboração, acompanhamento e 

avaliação [...], com a participação coletiva de professores, demais profissionais da instituição, 

famílias, comunidade e das crianças, sempre que possível a sua maneira” (PARECER 

CNE/CEB Nº 20/2009, p. 06). 

 

3. O espaço do brincar na Educação Infantil 

A escola é o lugar no qual a criança deverá passar uma significativa parte de seu 

tempo para efetivar o seu direito de ser educada. Durante esse período, o ócio dará lugar a 

atividades que proporcionem experiências ricas de aquisição do conhecimento. Para crianças 

da Educação Infantil, essa realidade deve ser analisada e percebida de forma ainda mais 

aprofundada do que realmente aparenta a rotina dessas crianças em creches e pré-escolas.  

A proposta dessa modalidade de ensino se difere das demais na forma de abordar o 

trabalho com os aspectos físicos, emocionais, cognitivos, afetivos e culturais de cada criança. 

Nessa fase não é obrigatório manter as crianças sempre sentadas induzindo-as a uma postura 

rígida. Encontramos, assim, uma forma mais flexível de lidar com cada indivíduo e as 

características relacionadas a sua faixa etária. Todavia, ser flexível não significa ausência de 

atividades direcionadas e planejamento pedagógico reflexivo, mas implica em descobrir 

novos caminhos de aprendizagem partindo da situação atual dos alunos: a infância. 

Legalmente, nossas crianças vivenciam uma fase que superou todos os conceitos 

anteriores que as julgavam como adultos em miniaturas e as privavam de desfrutar dos 

prazeres da infância. A conquista do direito à educação desde os primeiros anos é também um 

marco significativo para o desenvolvimento infantil uma vez que se considera a importância 

das vivências na primeira infância. “Foi preciso que houvesse uma profunda mudança da 

imagem da criança na sociedade para que se pudesse associar uma visão positiva a suas 
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atividades espontâneas, surgindo como decorrência a valorização dos jogos e 

brinquedos.”(FERREIRA, 2008, p. 4).  

Comecemos, então, analisando a estrutura de creches e salas de aula que 

acomodam a população infantil entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos em um contexto geral. É 

comum encontrarmos nesses locais, ambientes decorados, mesmo que de forma simples, com 

diversos personagens e cores, além de brinquedos de diferentes tamanhos e funções.  

O termo brincar e seus derivados são fortes aliados ao conceito de infância que 

vem sendo construído. Ferreira (2008, p.4 ) afirma em seu estudo que:  
A brincadeira é uma linguagem natural da criança e é importante que 
esteja presente na escola desde a educação infantil para que o aluno 
possa se colocar e se expressar através de atividades lúdicas – 
considerando-se como lúdicas as brincadeiras, os jogos, a música, a 
arte, a expressão corporal, ou seja, atividades que mantenham a 
espontaneidade das crianças. 
  

Essa forma de se expressar, natural de cada criança, dotada de espontaneidade e 

verdade é uma rica fonte de conhecimento dos alunos por parte do professor. Por esse motivo 

cabe ao professor utilizar-se do espaço lúdico oferecido nas creches e pré-escolas e, se 

necessário, aprimorá-lo para usufruir desses momentos em aspectos pedagógicos de ensino e 

aprendizagem. 

Rego (2000, p. 80), em análise às teorias vygotskyanas, resgata que “apesar do 

brinquedo não ser o aspecto predominante da infância, ele exerce uma enorme influência no 

desenvolvimento infantil”.  

Para o educador que planeja suas intervenções com base nas necessidades dos 

alunos, a observação dos momentos de brincadeira das crianças, sejam elas direcionadas pelo 

professor ou desempenhadas livremente, realçam a realidade cultural, social, psicológica, bem 

como os aspectos físicos e cognitivos. Deixar as crianças livres para brincar em um espaço 

aberto ou dentro da sala de aula exige, em alguns momentos, a presença de caráter 

investigativo do educador.   

Perceber a seriedade de uma brincadeira infantil, como a maneira que uma menina 

cuida de sua boneca; se faz menções à presença ou ausência de um esposo dentro da 

brincadeira, entre outros, permite adentrar na realidade infantil, muitas vezes obscurecida. 

Esse tipo de percepção possibilita ao professor interagir com o aluno, estabelecendo diálogos 

por meio da própria brincadeira de faz-de-conta, por exemplo. Friederichs (2006) destaca que 

através do brincar a criança exprime sua compreensão da realidade para a partir daí 

reconstruí-la em constante interação com suas emoções, medos e angústias.   
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  Considerando que a criança é um ser ativo de constante interação com o meio 

externo - família, cultura, sociedade – seus atos serão reflexo de suas experiências, o que 

remete todos os educadores a fazerem também da escola um espaço de vivências ricas ao 

desenvolvimento infantil como estratégia de investimento no futuro desses alunos. “A criança 

brinca pela necessidade de agir em relação ao mundo mais amplo dos adultos e não apenas ao 

universo dos objetos a que ela tem acesso”. (REGO, 2000, p. 82). 

Quanto às categorias de brincadeiras, os PCN da Educação Infantil pontuam que 

estas variam de acordo com o material utilizado, agrupando-se basicamente em brincadeiras 

de faz-de-conta; brincadeiras com materiais de construção; e brincadeiras com regras. Tais 

experiências envolvem:   
O movimento e as mudanças da percepção resultantes essencialmente 
da mobilidade física das crianças; a relação com os objetos e suas 
propriedades físicas assim como a combinação e associação entre eles; 
a linguagem oral e gestual que oferecem vários níveis de organização 
a serem utilizados para brincar; os conteúdos sociais, como papéis, 
situações, valores e atitudes que se referem à forma como o universo 
social se constrói; e, finalmente, os limites definidos pelas regras, 
constituindo-se em um recurso fundamental para brincar. (Disponível 
em: portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/pcn.../pcnacao_eduinf.pdf) 
  

 No período da pesquisa de campo no ambiente da creche municipal que serviu 

como objeto de estudo para o nosso trabalho, haviam matriculadas 80 (oitenta crianças) com 

idades de  0 (zero) a 3 (três) anos. A creche comporta quatro salas de aula, cada sala conta 

com uma professora e uma auxiliar que trabalham em consonância com as atividades de 

classe e extraclasse.  

 As observações abriram espaço às pesquisadoras para também envolverem-se 

com o cotidiano da instituição, seus profissionais e alunos. Durante todo o dia, as crianças são 

envolvidas em atividades lúdicas que tinham como objetivo trabalhar aspectos do 

desenvolvimento infantil em casos específicos, como a motricidade fina através de atividades 

lúdicas que envolviam o contexto familiar no qual a criança estava inserida.  

Havia também brincadeiras que trabalhavam aspectos do desenvolvimento de 

forma integrada, como as atividades envolvendo música, nas quais as crianças tinham 

estimuladas simultaneamente a linguagem, o equilíbrio, a motricidade e aspectos relacionados 

aos conhecimentos gerais (saúde do corpo; tempo; aspectos culturais; entre outros).  

A equipe de professoras e auxiliares planejava suas atividades de acordo com as 

particularidades de cada sala bem como dos alunos que as pertenciam, percebendo aspectos 
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que deveriam ser trabalhados com as crianças colocando-as, assim, como o ponto de partida 

de seu planejamento.   

 Nos momentos que envolviam brincadeiras podemos distinguir dois tipos de 

acordo com a necessidade de intervenção ou não da professora. Há brincadeiras em que é 

necessária a intervenção do professor como mediador do conhecimento, incentivando os 

alunos a participarem e desafiando-os em cada nova atividade. Por exemplo, em um dos 

momentos no qual as crianças brincavam de roda acompanhando o ritmo das músicas que 

eram alternadas, foi necessária a intervenção da professora para induzir a socialização de 

algumas crianças que não queriam participar.  

 Já em outras ocasiões, a intervenção da professora pode comprometer esses 

momentos de interação entre as crianças e compartilhamento de experiências entre elas. 

Caberá ao professor, então, assumir um papel de observador e investigador para aprimorar seu 

conhecimento sobre seus alunos, percebendo o conteúdo de seus diálogos, suas dificuldades 

de interação, suas preferências, entre outros.   

 
4. Aprendizagem e avaliação na educação infantil 

 

A educação da criança pequena passou por momentos históricos bastante 

diferenciados indo da “negligência”, quando era tratada como um adulto em miniatura, 

passando pela beneficência de instituições filantrópicas, que agiam em sua maioria como 

depositários dessas crianças, e atualmente com a emergência de instituições especializadas 

para criar “superbebês”. É notável perceber, que a maneira como se vê a criança em seus 

primeiros anos de vida, tanto como ser social, como ser biológico se modificou 

principalmente por influência de estudos sobre o desenvolvimento do ser humano, e com 

destaque para suas organizações psicológicas. 

A perspectiva da aprendizagem surge neste meio de mudanças, trazendo novas 

contribuições de diversas teorias da psicologia para o modo como se percebe aprendizagem. 

A educação voltada para crianças em idade de 0 a 6 anos no atual contexto não 

escapa das influências dessas teorias, que apesar de terem sido desenvolvidas no transcorrer 

dos séculos XIX e XX continuam bastante atuais. É o que podemos dizer principalmente, das 

teorias desenvolvidas por Freud, Vygotsky, Piaget, Wallon, Erick Erickson, entre outros.  

Entretanto, o que colocamos em destaque é a percepção que estes teóricos e suas 

teorias dão ao desenvolvimento psicológico desses indivíduos em seus primeiros anos de 

vida, destacando como o aprendizado acontece. 
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Ressaltamos, ainda, que ao citarmos (ainda que de maneira superficial) essas 

teorias, nosso propósito é colocar em evidência que a aprendizagem é um momento único, 

que ocorre de formas e intensidades diferentes em cada etapa da vida, assim como para cada 

indivíduo, tornando a aprendizagem na educação infantil adversa à realizada na educação de 

ensino fundamental. 

Nunes e Silveira (2008, p. 13), ao iniciar a discussão acerca da concepção de 

aprendizagem, destacam que "ninguém aprende pelo outro, assim como ninguém aprende da 

mesma forma", deste modo, cada ser tem seu próprio ritmo de aprendizagem. Esse ritmo de 

aprendizagem recebeu diversas nomenclaturas e definições ao longo da história. De acordo 

com cada enfoque teórico poderíamos discorrer aqui sobre cada uma delas mostrando suas 

peculiaridades, suas congruências e disparidades. Contudo, é de nosso interesse colocar neste 

estudo apenas aspectos que consideramos aparecer de forma harmônica em várias destas 

teorias da psicologia.  

O principal traço destacado por nós é a importância da interação da criança com o 

meio em que vive e freqüenta, pois em seus anos iniciais a criança está numa fase de 

descoberta do mundo e de si mesma, e por isso tem a necessidade de explorar tudo a sua 

volta; enquanto a criança, depois desse período, já possui outras necessidades. 

Neste intento é necessário compreender que educação não é algo que se realiza 

isoladamente, que ocorre em um só espaço, ou em um só momento; o ato de educar ou de 

educar-se, se realiza constantemente, independente da situação ou do ambiente. A creche e/ou 

pré escola na educação de nível infantil vem surgir com o papel de potencializadora da 

capacidade de aprender que é inerente ao ser humano, no entanto, diferente com o que ocorre 

na educação de crianças maiores de 6 anos, o espaço, as atividades, o material, a gestão, a 

didática, e a metodologia empregadas serão outras que se adéqüem ao público a que se 

destina, mostrando-se em caráter mais lúdico e flexível.  

Ainda nos dias atuais a escola é admitida como o principal ambiente educacional 

onde a criança irá potencializar seu desenvolvimento por meio da aquisição de novos 

conhecimentos. Para Fredericks (2007, p. 183)  
[a] principal finalidade da educação, da infância à adolescência, é a de 
preparar os indivíduos para serem eficazes e bem-sucedidos na vida adulta. 
Assim, a boa educação oferece uma combinação de habilidades básicas e 
especializadas. 

É preciso atentar-se que quando o autor se refere a um ser adulto bem sucedido e 

eficaz na sua vida adulta, generaliza essas características a uma pessoa que se desenvolva de 
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modo saudável em todos os contextos que a rodeiam, tanto no que diz respeito ao biológico, 

ao psicológico, ao social e ao afetivo. 

Entretanto, o que se tem percebido é que muitos pais ao querer ver seus filhos(as) 

formadas, trabalhando e com um bom emprego; acabam por comprometer grande parte do 

desenvolvimento bio-psiquico-social de sua criança, pois agregam a estes ainda muito 

pequenos, tarefas que chegam a ser demasiadas “obsessivas pelo sucesso”. Como exemplo, 

Lordelo e Carvalho (2003, p. 16) apresentam falas de alguns profissionais da educação 

infantil citando seus métodos pedagógicos (métodos estes que acabam por atrair grande parte 

de pais e responsáveis por crianças pequenas), tais como: “importamos [... tal] método para 

desenvolver o potencial de seu filho desde o nascimento, [...] os bebês ouvem musica clássica 

para desenvolver a inteligência auditiva, [...] antes de um ano começam a aprender uma 

segunda língua”. 

É certo que na educação infantil a sala e os recursos são sejam os mesmos do 

ensino fundamental, visto que as necessidades não são as mesmas. Entretanto, há de se ter 

bom senso e discernimento para julgar aquilo que é melhor para a criança.  

Como exemplo, Lordelo e Carvalho (2003) destacam a experiência de instituições 

e escolas que promovem uma educação diferenciada para crianças menores de 6 anos em 

países como Estados Unidos, Itália, Suécia.  

Em estudos, Gunnarsson (1994 apud Lordelo e Carvalho, 2003) dá destaque a 

iniciativa de uma escola sueca que promove uma maneira diferente de organizar sua estrutura 

física, utilizando espaços mais amplos e variados que podem ser usados pelas crianças 

livremente; seu currículo também é um diferencial que tem por objetivo integrar a criança a 

natureza, enfatizar sua identidade como ser cultural e social. 

 A escola americana é objeto de estudo de Oliveira (1994 apud Lordelo e 

Carvalho, 2003) e enfatiza os objetivos curriculares para a valorização da identidade, da auto-

estima, do reconhecimento de si mesmo, etc.  

Na Itália, Guedini (1994) e Faria (1994), citado por Lordelo e Carvalho (2003, p. 

19) destacam que a principal diferença encontrada nas instituições para a educação infantil é 

marcadamente a “orientação não escolar” das mesmas. 

Deste modo, compreendemos que a educação infantil realizada na creche ou pré-

escola deve tratar a criança não sob os mesmos enfoques, preceitos e critérios que na escola 

regular, pois a criança pequena deve antes de vivenciar uma trajetória tão intrinsecamente 

acadêmica, ter a oportunidade de freqüentar um ambiente que lhe dê oportunidades de 

estímulos e orientação de maneira leve e harmônica com sua identidade de ser em formação, 
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que deve explorar o mundo pelo brincar, pintar, dançar, e agir. O professor surge como 

orientador de descobertas e estimulador de habilidades, mas nunca como manipulador e 

castrador de suas descobertas. 

Neste sentido, surge a necessidade de avaliar a aprendizagem na educação infantil 

em um contexto curricular que tem como principais ferramentas, metodologias o brinquedo, a 

brincadeira, os jogos; enfim, atividades lúdicas que promovam na criança sua criatividade, 

linguagem e motricidade. 

A avaliação perpassa pela organização curricular e planejamento escolar, que 

devem ter como foco o público e as condições de aprendizagem que devem ser oportunizadas 

para crianças até os 6 anos. Para tanto, as DCN para Educação Infantil enfatizam que o 

currículo deve ser  
sustentado nas relações, nas interações e em práticas educativas 
intencionalmente voltadas para experiências concretas da vida cotidiana, para 
a aprendizagem da cultura, pelo convívio no espaço da vida coletiva e para a 
produção de narrativas, individuais e coletivas, através de diferentes 
linguagens. (MEC, 2009, DCN, 2009) 
 

O planejamento em âmbito de escola e de sala de aula deve ter como baluarte de 

sua estruturação aspectos que promovam e potencializem nas crianças os aspectos destacados 

como base no tipo de currículo que as DCN indicam, promovendo a aprendizagem do 

individuo como ser social inserido em uma cultura e em uma sociedade ativa, adquirindo 

experiências que lhe sejam oportunas nas relações em sociedade. 

A avaliação da aprendizagem na educação infantil deve ser gradual, realizada por 

meio de relatórios, observações, imagens e trabalhos alternativos tendo como autores as 

próprias crianças. A ideia de avaliação como “provinhas” é ultrapassada e ineficiente, pois 

não há como medir a aprendizagem, visto que esta é um processo contínuo e particular de 

cada ser. Avaliar neste sentido depende muito mais da postura do professor em relação ao 

aprendizado da criança frente a descoberta  de novas experiências.  

 

5. Resultados 

Encontramos com a pesquisa de campo e com base na pesquisa bibliográfica 

realizada, professores conscientes da importância das atividades que envolvem o brincar e 

seus derivados como facilitadores da aprendizagem. Nesse aspecto, os educadores revelaram 

estar cientes das características das crianças nessa fase e suas necessidades de brincar, 

tornando o brincar um aliado do ensino.   
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Nas propostas analisadas nos planejamentos, não há um conteúdo propriamente 

explicito para ser trabalhado, uma vez que a percepção da professora está voltada para os 

assuntos que despertam o interesse da turma naquele momento. Partindo desse princípio, após 

o envolvimento das crianças em um determinado assunto, a professora poderá introduzir 

novos assuntos que aprimorem o conhecimento das mesmas.   

Vale salientar que o próprio espaço da creche, embora necessitasse ser ampliado 

para comportar adequadamente o número de crianças que possui, é adaptado dentro das 

possibilidades para que as crianças sintam-se livres para se expressar e motivadas a aprender 

dentro desse espaço de conivência. 

 
6. Considerações finais  

 

A formação do pedagogo para atuação na Educação Infantil perpassa pelas bases 

legais que regulamentam sua ação profissional, por sua compreensão de aprendizagem, pelos 

seus critérios avaliativos e pelo modo como este integra o lúdico na sua metodologia, 

convergindo deste modo na sua postura perante a educação de crianças de 0 a 5 anos. 

A aprendizagem como característica inerente ao ser humano e como particular de 

cada ser, também deve ser foco no momento avaliativo, bem como na composição de 

atividades lúdicas de desenvolvimento de habilidades em campos como a linguagem, oral e 

escrita, motora, social e afetiva. Avaliar neste pressuposto é admitir que a criança é agente 

ativo em seu desenvolvimento e processo de aprendizagem, o que resulta numa postura 

profissional que se adéque à diversidade na educação de crianças pequenas e compreenda que 

avaliação não se mede por números, mas gradualmente e em parceria com as próprias 

crianças.  

Brincadeira quer dizer prazer, se não há prazer no que é proposto à criança, esta 

executará apenas uma atividade que não produzirá tantos frutos quanto se fosse acolhida com 

satisfação e entusiasmo. Assim, o educador deve saber discernir todas as suas propostas em 

sua maneira de se expressar e agir.   

Atividades repetitivas que não oferecem satisfação e nem representam nenhum 

desafio para as crianças não significam brincar e muito menos um caminho para a 

aprendizagem durante a infância. Consideramos, então, que os educadores que trabalham 

nessa área da Educação Infantil devem refletir sobre suas práticas conscientes de que as 

crianças brincam e que é sua função pensar em estratégias para enriquecer esses momentos, 

visando sua aprendizagem. 
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