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Resumo 

O trabalho analisa o desenvolvimento da criança desde o nascimento até os três 

anos de idade, partindo de uma concepção interacionista, com o suporte teórico 

de três grandes pensadores: Henri Wallon, Lev. S. Vygotsky e Jean Piaget. 

Inicia-se com uma retomada histórica da infância, para situar a condição das 

crianças atualmente; perpassa os principais elementos da teoria dos pensadores 

citados, enfatizando o desenvolvimento até os três anos; aprofunda o 

desenvolvimento da fala como principal ganho desta faixa etária, o que subsidia 

o acesso da criança a todo um processo de utilização de símbolos para 

comunicar-se, discute sobre o que são ações pedagógicas de qualidade e 

finaliza-se com uma pesquisa de campo, mediando o levantamento bibliográfico 

e a realidade. 
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Introdução 

Quando optei pela habilitação de Educação Infantil, o fiz porque acredito ser a 

fase mais fantástica do ser humano, fase que fundamenta e constrói o futuro ser 

capaz de enfrentar situações e o ser capaz de agir autônoma e confiantemente. 

Sempre trabalhei com esta faixa etária voluntariamente, ano passado com minha 

1ª turma de Mini (1 ano e meio a 2 anos), tive resultados incríveis e que 

confirmam ainda mais minhas hipóteses sobre a formação do educador. É 

importante que o professor busque o conhecimento do estágio de 

desenvolvimento de seus alunos, observe seus conhecimentos prévios e 

proporcione atividades que visem o avanço da criança em todos os seus 

aspectos. 

Atualmente trabalho com uma turma de Jardim I (3 a 4 anos), que me encanta 

com a disponibilidade que apresentam em aprender e recentemente recebi a 

proposta de coordenar a turma do Mini, por ter realizado e realizar um excelente 

trabalho na escola.  

Foi essa nova proposta que incitou a escolha do tema do meu trabalho final, por 

se tratar de uma fase em que a criança pouco se expressa verbalmente, e exige 

uma observação mais apurada de suas necessidades e uma fase na qual ela 

alcança um nível maior de autonomia, deixando sua grande dependência do 

adulto e galgando para construção de caminhos próprios, acredito ser primordial 

entender mais profundamente o seu amadurecimento. 

O trabalho está fundamentado no pressuposto de que o desenvolvimento e a 

aprendizagem se dão pela interação entre os aspectos biológicos e as 

experiências vividas da criança, que fazem parte de um contexto histórico, social 

e cultural. 

Do nascimento aos 5 anos, o ser humano apresenta significativas mudanças 

que não se repetirão durante seu desenvolvimento. Inserem-se na realidade em 
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que vivem descobertas sobre o mundo e suas relações passam do âmbito 

relacional reduzido ao estabelecimento de relações com pessoas mais alheias e 

desconhecidas. Começam a garantir-se sem a presença constante das pessoas 

mais próximas, desenvolvendo, portanto, a autonomia. 

O ser humano caracterizado como um ser social precisa do outro para se 

desenvolver e, nesta perspectiva a educação se torna fundamental para 

direcionar a formação do homem. 

O educador da Educação Infantil precisa ter fundamentação teórica nas suas 

ações pedagógicas, valorizando a importância desta fase na constituição do 

indivíduo. 

O presente trabalho procura identificar e valorizar estas ações, mais 

especificamente com crianças de 1 a 3 anos. 

As etapas de aquisições de experiências que ocorrem no decorrer do 

desenvolvimento humano e as qualidades de tais aquisições dependem das 

inter-relações que a criança faz em suas experimentações com as pessoas de 

seu convívio e com o meio ambiente. 

O desenvolvimento é variável de uma interação entre maturação (aspecto 

biológico) e a estimulação social e pessoal que a criança recebe das pessoas 

que a cuidam. Dessa forma, os aspectos psicológicos são adquiridos mediante a 

interação com o meio físico e social que envolve as crianças desde o 

nascimento. 

Na idade da creche, muitas vezes considera-se, que as crianças não podem 

aprender se não tiverem previamente algumas características consideradas 

imprescindíveis para o aprendizado.                                                                                               
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Vygotsky (1984) defende que para que possa haver desenvolvimento é 

necessário que se produza uma série de aprendizagens, as quais, de certo 

modo, são uma condição prévia. 

Assim, entende-se que a maturação por si só não seria capaz de produzir as 

funções psicológicas próprias dos seres humanos: é a aprendizagem na 

interação com outras pessoas que nos dá a possibilidade de avançar em nosso 

desenvolvimento psicológico. 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa com abordagem etnográfica, 

que compreende um conjunto de técnicas interpretativas que visam descrever e 

decodificar os componentes de um sistema complexo de significados. Tem como 

objetivo traduzir e expressar o sentimento dos fenômenos do mundo social; 

trata-se de traduzir a distância entre o indicador e indicado, entre a teoria e 

dados, entre contexto e ação; expressar o acontecer social. 
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1 A Educação Infantil e o aspecto legal 

 

1.1 Concepção de Infância em uma perspectiva histórica 

 

Inicialmente trataremos do processo histórico da concepção da infância para a 

sociedade para que posteriormente possamos analisar o aspecto legal que rege 

a educação infantil hoje no país. 

Como todo processo histórico, ele está sujeito a mudanças no seu entendimento 

ao longo dos tempos, e com a idéia de infância não é diferente, sofrendo 

mudanças de épocas em épocas e até mesmo dentro de uma mesma 

sociedade. (BRASIL, 1998, vol, 1, p. 21) 

 (...) até por volta do século XII havia um desconhecimento desta etapa da vida, 

pois ela não tinha valor até mesmo porque a criança, em geral, vivia muito 

pouco. Vítima de infecções e doenças morria cedo, não sendo digna de 

lembrança e não tendo, portanto, nenhum valor do ponto de vista social. 

(CARNEIRO, 2004, p. 1) 

A infância era um período de transição, logo ultrapassado, e cuja lembrança 

também era logo perdida.  

Carneiro (id) nos mostra que a partir do século XIII, é que a infância começa a 

surgir na arte, na representação de formas angelicais. Não se acreditava, como 

se acredita hoje, que a criança já contivesse a personalidade de um homem. 

Ele segue dizendo que nos séculos XVI e XVII, substitui-se esta forma de 

representação das crianças por crianças atuando na vida cotidiana dos adultos, 

ou seja, como um mini-adulto. 
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O retrato da criança morta no século XVI marcou um momento muito importante 

na história dos sentimentos. No século XVII que os retratos de crianças sozinhas 

se tornaram numerosos e comuns. Foi também nesse século que os retratos de 

família, muito mais antigos, tenderam a se organizar em torno da criança, que se 

tornou o centro da composição. E o século XVIII, com o surgimento do 

malthusianismo e a extensão das práticas contraceptivas, que a idéia de 

desperdício necessário desapareceu. 

Rousseau (1712-1778) trouxe contribuições importantes para a Educação 

Infantil, defendendo a infância como uma fase especial do ser humano, e que 

está na base de seu desenvolvimento.  

É desse entendimento que partimos para a compreensão daquilo que Rousseau 

propôs para a educação da criança, fazendo certa revolução copernicana no 

tratamento dado à infância. Preferimos nos referir a certa ‘revolução’ por 

sabermos das mudanças que já se processavam no trato com as crianças por 

parte de pais e professores. (NETO, 2008.) 

 

Rousseau compreendeu, já no século XVIII, a importância de se pensar no 

significado da infância, que se inicia com o nascimento da criança. E esta deve 

ser educada a partir daí. 

 

Em seu livro, Emílio ou da educação, Jean-Jacques Rousseau, inicia seu 

prefácio com uma breve explicação a respeito da educação da época e da 

concepção que se tinha da infância: 

 

Pouco falarei da importância de uma boa educação; tampouco me deterei 

provando que a educação hoje corrente é má; mil outros o fizeram antes de mim, 

e não me agrada encher um livro com coisas que todos sabem. Observarei 

apensa que, há infinitos tempos, todos protestam contra a prática estabelecida, 

sem que ninguém se preocupe em propor outra melhor. A literatura e o saber de 

nosso século tendem muito mais a destruir do que a edificar (…) Não se 

conhece a infância; no caminho das falsas idéias que se têm, quanto mais se 
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anda, mais se fica perdido. Os mais sábios prendem-se ao que aos homens 

importa saber, sem considerar o que as crianças estão em condições de 

aprender. Procuram sempre o homem na criança, sem pensar no que ela é 

antes de ser homem. (ROUSSEAU, 2004, p. 3-4) 

  

No entanto somente no século passado que os movimentos de valorização 

dessa etapa começaram a crescer em diversos países, e mesmo assim foram 

pensados na perspectiva do adulto em relação à criança. Apenas na sociedade 

burguesa a criança passou a ser alguém que precisava ser cuidada, 

escolarizada e preparada para a vida futura e com o avanço da medicina, 

aumentou o número de crianças que conseguiam sobreviver e, como 

conseqüência, a partir do século XVIII, a infância passou a ganhar significação 

em diversos países. (CARNEIRO, 2004, p. 1-2) 

Portanto, a industrialização, a urbanização, o aumento populacional e a 

mudança do papel da mulher na sociedade foram responsáveis pelas novas 

representações da infância. 

Com a escola a criança deixou de ser misturada aos adultos e de aprender a 

vida diretamente, além de decorrente a esta separação, despertar a 

cumplicidade sentimental da família, que passou a se tornar um lugar de afeição 

necessária entre os cônjuges e entre pais e filhos. 

Como os pais e mães começaram a trabalhar fora, a criança passou a 

freqüentar em maior número as escolas. Passou a ser “necessário pensar em 

formas adequadas para o atendimento dessa nova demanda, com qualidade, 

através de um trabalho baseado na consciência da ação”, podendo a criança ser 

construtora de seu próprio conhecimento. (CARNEIRO, 2004, p.2) 

A criança, como todo ser humano, é sujeito social e histórico e faz parte de uma 

organização familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 

determinada cultura, em um determinado momento histórico. É profundamente 

marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também o marca. Ela 
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deve ser percebida de acordo com as relações de produção da sociedade em 

determinada época, sendo alguém em desenvolvimento que vive dentro de um 

determinado contexto e que contribui para a cultura de sua época. (BRASIL, 

1998, vol1, p.21 e CARNEIRO, p.2) 

No Brasil chegou a concepção de infância disseminada na Europa trazida junto 

com os jesuítas que representavam os ideais da igreja. Os padres presentes 

tinham somente um objetivo catequizar as crianças indígenas, conquistando 

suas almas. Eles acreditavam que moldando as crianças nos princípios morais 

da Igreja, e nos costumes da vida cristã, as almas desses pequenos indígenas 

estariam salvas. 

São os jesuítas, os primeiros a atentar para a especificidade da infância, o 

conhecimento da psicologia infantil e a preocupação com um método que 

atendesse a essa mesma psicologia. 

Até praticamente a década de 30, a infância foi ignorada pelas autoridades, 

sendo que no que tange ao atendimento da criança, o que havia historicamente 

era a roda dos expostos, para os abandonados das primeiras idades, já que os 

filhos dos comerciantes e dos aristocratas eram criados por suas famílias. 

Embora o primeiro jardim da infância brasileiro tenha surgido em 1875, foi 

fechado rapidamente por falta de incentivo do poder público. Mais tarde, em 

1899, por iniciativa de um grupo, foi fundado o Instituto de Proteção e 

Assistência à Infância, sediado no Rio de Janeiro, para atender aos menores de 

oito anos. (CARNEIRO, 2004, p.3) 

Apesar de começar a despertar a idéia de proteger a criança, no Brasil, no final 

do século XIX, início do século XX, as iniciativas eram isoladas e atendiam, em 

geral, as classes menos favorecidas e abandonadas. 
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O atendimento das crianças das classes desfavorecidas priorizava apenas o 

cuidado físico, não tendo nenhuma preocupação com os desenvolvimentos 

cognitivo, afetivo ou social. 

Em 1919, foi criado o Departamento da Criança no Brasil, que atribuiria ao 

Estado a responsabilidade de atendimento à criança. No entanto, as 

autoridades governamentais ignoraram tal atribuição permanecendo inertes, 

começando a agirem, de fato, a partir de 1922, quando foi organizado o 10 

Congresso Brasileiro de Proteção à Infância. (...) Apesar desse primeiro 

movimento, a criança continuou sendo encarada como um ser a – histórico e 

descontextualizado do seu grupo e de seu tempo, tratada com 

homogeneidade sem que as suas necessidades e interesses fossem 

respeitados. Especialmente aquelas que viviam em asilos, eram isoladas do 

resto do mundo, pois tais instituições situavam-se normalmente longe dos 

grandes centros urbanos, possuindo um rígido controle das atividades, 

impedindo o desenvolvimento da socialização. (CARNEIRO, 2004, p.3)  

A partir de 1930, com a tendência democratizante, é que surge com mais 

intensidade a necessidade de assistência à criança até seis anos de idade, 

mesmo porque começava naquele período, no Brasil, o movimento de expansão 

industrial. 

Já em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova apresentava uma 

proposta para a educação brasileira sem excluir a idade pré-escolar – 

constantemente criticada até os dias de hoje por ser elitista e assistencialista... 

(FARIA, 1999, p.30) 

O programa educacional do Manifesto tentava aproximar as instituições pré-

escolares, definindo a escola maternal como aquela destinada às crianças 

de dois a quatro anos, enquanto os jardins da infância atendiam as entre 

cinco e seis anos. 
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Foram criados também alguns jardins da infância públicos, que ao exemplo 

da escola maternal francesa, se propunham alfabetizantes. No entanto, 

atendiam apenas às elites sociais e econômicas, ficando às crianças das 

classes desfavorecidas, um trabalho de caráter assistencialista. 

Em São Paulo, por exemplo, surgiram as famosas "creches modelares" 

destinadas ao atendimento de crianças, filhas de operários. Porém, apesar 

de buscarem um aprimoramento do atendimento nas condições de higiene e 

de saúde, não tiveram um caráter educacional. 

Em 1935, surgem por iniciativa de Mario de Andrade, os “parques infantis", 

destinado apenas a crianças maiores de 3 anos, mesmo sendo filhos e filhas 

dos operários, seu enfoque era na própria criança. Havia jogos, brincadeiras e 

folclore como atividades principais, fazendo com que as crianças participassem 

da construção da cultura nacional.  

Porém esse modelo durou pouco tempo, mesmo porque a criança era vista 

como "matriz do homem"; uma tabula rasa, onde podiam ser depositadas todas 

as coisas.  

O descaso das autoridades públicas, durante toda a nossa história, aliada à 

inexistência de um conceito de infância, fez com que a educação infantil fosse 

ignorada, ficando nas mãos de entidades privadas, fato este, que prevalece até 

os dias de hoje.  

Desde o início o atendimento às crianças pré-escolares, no Brasil, sempre 

esteve voltado mais para os aspectos assistenciais do que para os 

educacionais.  
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1.2 Educação Infantil e o âmbito legal 

 

É importante ressaltar, do ponto de vista legal, que somente na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN) Lei nº 4024/61, pela primeira vez, 

foram dedicados dois artigos à Educação Pré-Escolar. No entanto, o Estado se 

omitiu a responsabilidade, estimulando a iniciativa privada a atuar neste setor. 

Embora proposta na legislação, na prática sempre se observou um descaso em 

relação à educação infantil, uma vez que a prioridade foi atribuída ao ensino 

fundamental, o que demonstra a ausência de uma política destinada à criança 

até sete anos de idade. 

A Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990 

e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96 tiveram alguns avanços 

em relação ao assunto.   

A primeira passou a considerar que “é dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar a criança com absoluta prioridade o cumprimento de seus 

direitos”. Nesse sentido, o Estado enquanto poder público não assume sozinho a 

responsabilidade de atendimento à criança, mas compartilha com a família e a 

sociedade. 

O ECA aponta para a importância da educação no processo de desenvolvimento 

do ser humano de forma a garantir-lhe a participação na vida política e a 

qualificação para o trabalho. Nessa perspectiva ressalta relevância de igualdade 

de condições de acesso e permanência na escola como princípios básicos para 

o desenvolvimento de uma sociedade democrática. 

Contudo, aparentemente, foi com a nova LDBEN surgida em conseqüência da 

Conferencia Mundial de Educação para Todos, na Tailândia em 1990, que a 

Educação Infantil galgou seus primeiros passos, ao ser incluída, pelo menos 
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teoricamente, na Educação Básica, apresentando-se sobre duas modalidades, 

ou seja, em creches para o atendimento de crianças de zero a três e pré-escolas 

para as de quatro a seis.  

Com ela considerou-se a Educação Infantil como a primeira etapa do ensino 

básico, fazendo com que ela integrasse definitivamente o sistema escolar, 

encerrando a visão assistencialista, e adotando uma visão mais educativa 

caracterizada pela existência de uma proposta pedagógica. 

Tal medida resultou de acordos internacionais assumidos pelo governo 

brasileiro, quando as estatísticas mostravam que o nosso país apresentava um 

dos mais altos índices de analfabetismos do planeta. Isso motivou as 

autoridades internacionais, de modo especial o Banco Mundial, a prestarem 

mais atenção ao desenvolvimento infantil e à educação básica. 

Se observarmos as políticas adotadas pelo Banco Mundial, veremos que nos 

anos 60, os empréstimos oferecidos ao Brasil, contemplaram as construções 

escolares e a educação de segundo grau técnica e vocacional, enquanto nos 

anos 70 se voltaram para ensino de primeiro grau. 

Posteriormente, nos anos 80, publicaram-se uma série de medidas políticas no 

setor educativo, culminando na década de 90 com um pacote de reformas no 

ensino priorizando o desenvolvimento infantil e a educação inicial. 

A reforma de 96, no Brasil, acabou determinando, por influência do Banco, a 

descentralização da administração da educação, ficando a cargo dos 

municípios, que nem sempre possuem verba suficiente, a responsabilidade pela 

Educação Infantil.  

O Banco Mundial também aconselhou os governos a fixarem os padrões de 

atendimento realizando uma reforma curricular. Trabalhar com o currículo 

efetivamente supõe trabalhar com todos os elementos do processo ensino-

aprendizagem. 
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Tal medida impulsionou a adoção de referenciais, como é o caso dos 

Referencias Curriculares para a Educação Infantil, elaborado por técnicos do 

Ministério da Educação, que podem ajudar a orientar as práticas e padrões 

mínimos em favor da primeira infância.  

Dessa forma, percebemos que a construção da infância e da criança determina 

o tipo de instituições de Educação Infantil e o trabalho pedagógico nelas 

realizado. 
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2. O desenvolvimento da criança 

  

 
Neste capítulo pretendemos analisar e explicitar como ocorre o processo de 

desenvolvimento infantil desde o nascimento até os três anos de idade, a partir 

da visão interacionista da psicologia, baseando-se em três grandes pensadores: 

Jean Piaget, Henri Wallon e Lev S. Vygotsky. Após um melhor entendimento do 

processo, de maneira geral, focaremos no desenvolvimento da linguagem.  

 

Segundo o interacionismo, os processos de desenvolvimento e aprendizagem, 

se dão na confluência do biológico com o social. A partir desta interação, surge o 

psíquico, formando um indivíduo, um ser singular e único.  

 

A dimensão biológica é responsável pela filogênese, que podemos entender 

como a história da espécie (no caso, o ser humano), enquanto que a dimensão 

psicológica é responsável pela ontogênese, que pode ser entendida como a 

história de um determinado indivíduo. A dimensão social é responsável pela 

sociogênese, que é a história de uma determinada cultura e sociedade. 

Portanto, o indivíduo é formado por três grandes dimensões: biológica, social e 

psíquica. 

 

Quem trabalha com crianças pequenas sabe o quanto elas mudam e progridem 

de mês para mês e como muitas vezes é difícil adaptar-se a essas mudanças 

tão rápidas e repentinas. De repente, aquele bebê que nem conseguia fixar 

direito seu olhar, passando a maior parte do tempo dormindo, não só estabelece 

com a educadora uma relação através do olhar, como já olha os objetos em 

torno e, um pouco mais tarde, tenta pegar desajeitadamente um ursinho que a 

educadora segura. (OLIVEIRA, 1992, p.38) 

 



 

21 

Esse desenvolvimento não ocorre de maneira gradual e cumulativa. Ele 

acontece “como que aos saltos”, onde em cada salto há momentos de ruptura e 

desequilíbrio, que dão a oportunidade de uma nova organização no 

comportamento da criança. 

 

Isso ocorre justamente porque a criança nasce com algumas características que 

vão se modificando conforme as interações que esta estabelece com o mundo 

externo.  

 

Ao enfrentar novos objetos e novas experiências (e o ambiente em geral está 

sempre cheio de novidades a serem descobertas e compreendidas), ela tem que 

construir novas formas para apreendê-los, modificando-se conseqüentemente 

em um processo contínuo de reorganização. (OLIVEIRA, 1992, p.38) 

 

 

2.1 O desenvolvimento da criança do nascimento aos 3 anos, 

segundo Henri Wallon 

 

 

Henri Wallon nasceu em Paris, em junho de 1879, numa família liberal e 

universitária de tradição. Estudou filosofia na École Normale Supérieure e depois 

iniciou seus estudos em medicina, e os finalizou em 1908. Wallon dedicou-se ao 

estudo da psicologia, onde se voltou para o estudo da criança, “que era, para 

ele, a chave da compreensão do ser humano.” (FÁVERO, 2005, p. 145) 

 

Passou longos anos (de 1908 a 1931) dedicando-se ao estudo sistemático e 

analítico das crianças com deficiência, principalmente aquelas que possuíam 
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deficiência mental ou apresentavam desequilíbrios psíquicos graves. Wallon fez 

descobertas fundamentais nesta área e propôs um método original de trabalho 

com essas crianças. 

 

A obra de Henri Wallon é perpassada pela idéia de que o processo de 

aprendizagem é dialético: não é adequado postular verdades absolutas, mas, 

sim, revitalizar direções e possibilidades. (...) Uma das conseqüências desta 

postura é a crítica às concepções reducionistas: Wallon propõe o estudo da 

pessoa completa, tanto em relação a seu caráter cognitivo quanto ao caráter 

afetivo e motor. Para Wallon, a cognição é importante, mas não mais importante 

que a afetividade ou a motricidade. (WIKIPÉDIA, 2008) 

 

No período em que Wallon desenvolveu suas pesquisas, o modelo médico 

predominante era aquele fundamentado num determinismo biológico absoluto. A 

inovação de Wallon é justamente o fato de ele ter ultrapassado a simples 

relação entre as supostas causas biológicas e os sintomas para  

 

(...) penetrar no interior da síndrome, partir do problema funcional inicial e, ao 

mesmo tempo, considerá-lo constantemente no seu desenvolvimento, em 

relação ao meio material e humano onde vive a criança, seguir os efeitos sobre 

esse meio e as suas repercussões tanto no problema funcional como em todo o 

ser infantil. (LE GUILLANT,  citado em Tran-Thong, In: FÁVERO, 2005, p.146 )  

  

Wallon deixa clara sua opinião sobre a importância da emoção no 

desenvolvimento psicológico:  

 

(...)uma vez que a emoção se desenvolveu como um sistema funcional tendo um 

destino próprio entre os automatismos ditos instintivos e as representações do 

pensamento abstrato, aos quais ela pode, de início servir de suporte. (FÁVERO, 

2005, p. 159) 
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Assim como Piaget identifica diversas fases do desenvolvimento da criança, 

Wallon também o faz, porém de maneira distinta: segundo ele, o 

desenvolvimento ocorre através de estágios sucessivos, porém num processo 

assistemático e contínuo. Neste processo a criança oscila entre a afetividade e a 

inteligência. 

 

O desenvolvimento é movido por conflitos, dialeticamente, de maneira análoga à 

combinação de acomodação, assimilação e equilibração na teoria piagetiana. 

Entretanto, ao contrário de Piaget, Wallon acreditava que o processo não é tão 

bem delimitado, mas constante, podendo haver, inclusive, regressão: as 

aquisições de um estágio são irreversíveis, mas o indivíduo pode retornar a 

atividades anteriores ao estágio. Um estágio não suprime os comportamentos 

anteriores, mas sim os integra, resultando em um comportamento que é a 

acumulação das partes. (WIKIPÉDIA, 2008) 

 

2.1.1 Estágio impulsivo-emocional 

 

Do nascimento até aproximadamente o primeiro ano de vida, a criança passa 

por uma fase denominada estágio impulsivo-emocional. É um estágio 

predominantemente afetivo, onde as emoções são o principal instrumento de 

interação com o meio. A relação com o ambiente desenvolve, na criança, 

sentimentos intraceptivos e fatores afetivos. O movimento, como campo 

funcional, ainda não está desenvolvido, a criança não possui perícia motora. Os 

movimentos infantis são um tanto quanto desorientados, mas a contínua 

resposta do ambiente ao movimento infantil permite que a criança passe da 

desordem gestual às emoções diferenciadas. (WIKIPÉDIA, 2008) 
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Wallon identifica o primeiro momento do desenvolvimento infantil como o 

período que vai do nascimento até um ano de idade, e que contém duas etapas 

importantes: a da impulsividade motora  e a emocional . 

 

A criança inicia sua vida em uma situação de total dependência do meio externo. 

Em conseqüência de sua inaptidão prolongada, mostra-se incapaz de resolver 

suas próprias necessidades para sobrevivência, necessitando do meio social 

para interpretar, dar significado e trazer respostas a elas. Suas reações de bem-

estar e mal-estar irão inicialmente se manifestar mediante descargas motoras 

indiferenciadas. (DUARTE e GULASSA, 2000, p.19) 

 

No primeiro momento – que Wallon chamou de impulsividade motora e vai do 

nascimento até aproximadamente aos 3 meses de vida do bebê – o bebê 

caracteriza-se por um ser que é “quase organismo puro e sua atividade se 

manifesta apenas por reflexos e movimentos impulsivos” (DUARTE e 

GULASSA, 2000, p.21) 

 

Ao sentir qualquer desconforto – fome e sono, por exemplo – são provocados no 

bebê movimentos reflexos, impulsivos descontínuos, não-intencionais, que têm o 

objetivo de aliviar esse estado de tensão, sejam de origem orgânica ou 

suscitados por excitações exteriores. Wallon caracterizou esses movimentos 

reflexos como impulsividade motora. 

 

A criança ainda não possui, nesse período de total imperícia, outro recurso para 

manifestar qualquer sensação de bem ou mal-estar. A impulsividade motora é 

um recurso ainda reflexo, característico desse período de contato inicial com a 

realidade. Tais gestos fortuitos e não intencionais têm um efeito significativo no 

meio ambiente, suscitando como resposta intervenções úteis e desejáveis. 

Inicia-se assim um processo de comunicação entre a criança e seus 

envolventes. (DUARTE e GULASSA, 2000, p.21) 
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Segundo Wallon, o movimento, desde o nascimento, é uma forma de 

comunicação da vida psíquica com o ambiente externo. “É uma das grandes 

possibilidades de tradução do mundo interno da criança, uma vez que ela se faz 

entender por gestos que representam suas necessidades e seu humor.” 

(DUARTE e GULASSA, 2000, p.23) 

 

Já no segundo momento descrito por Wallon, o emocional, é caracterizado pela 

transformação das descargas motoras em meio de expressão e comunicação. 

Ou seja, aquela impulsividade pode ser traduzida em “sinais que estabelecem 

entre a criança e o adulto um circuito de trocas que acabam por condicionar e 

construir reciprocamente as reações do bebê a seu meio e vice-versa.” 

(DUARTE e GULASSA, 2000, p.25) 

 

Essa maneira de se manifestar do bebê é a primeira forma de sociabilidade, é 

uma linguagem primitiva. Esse meio de comunicação entre o bebê e os adultos 

que o rodeiam é essencialmente afetivo. 

 

Segundo Wallon, é exatamente a ausência de instrumentais cognitivos que faz a 

emoção ser um instrumento de comunicação e de sobrevivência típico da 

espécie humana, com o forte poder de mobilizar o ambiente para atender às 

necessidades primordiais do bebê, sem o qual ele pereceria. Os movimentos 

corporais, posturais, o choro, o sorriso atuam sobre o entorno de forma 

contagiante, estabelecendo um campo de comunicação e um vínculo entre a 

criança e envolventes, suprindo a insuficiência cognitiva do início da vida. 

Podemos entender “afetivo” aqui como a capacidade de afetar o outro, 

contagiando-o para o atendimento a uma solicitação. (DUARTE e GULASSA, 

2000, p.25) 

 

Os primeiros sinais cognitivos no bebê surgem a partir das experiências de 

trocas entre ele e o meio no qual está inserido. Estas trocas permitem-no fazer 

associações e interpretar a realidade a sua volta. Suas atitudes se tornam cada 

vez mais intencionais. Wallon afirmava que, nesta fase – após o terceiro mês – o 
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bebê apresenta sinais de afetividade e inteligência misturados, com 

predominância da afetividade e então, os primeiro atos voluntários começam a 

aparecer. 

 

 

2.1.2 Estágio sensório-motor e projetivo 

 

 

Dos três meses de idade até aproximadamente o terceiro ano de vida, a criança 

passa pelo estágio sensório-motor e projetivo. É uma fase onde a inteligência 

predomina e o mundo externo prevalece nos fenômenos cognitivos. A 

inteligência, nesse período, é tradicionalmente constituída pela inteligência 

prática, obtida pela interação de objetos com o próprio corpo, e inteligência 

discursiva, adquirida pela imitação e apropriação da linguagem. Os 

pensamentos, nesse estágio, muito comumente se projetam em atos motores. 

(WIKIPÉDIA, 2008) 

 

Wallon identifica o desenvolvimento infantil como um processo descontínuo, 

cheio de conflitos, que se dá por rompimento, e não por continuidade. Ao redor 

dos doze meses a criança inicia um período com caráter basicamente cognitivo, 

voltado para a construção do mundo real. 

 

É o estágio sensório-motor e projetivo que segue uma orientação inversa à do 

período anterior. Ocorre uma troca de fase e de orientação: de uma fase 

centrípeta e subjetiva para uma fase centrífuga e objetiva. No primeiro estágio, 

existe uma preponderância das funções tônico-emocionais, para no segundo 

preponderar as funções de relação com o meio externo. A passagem de um 

estágio a outra pode ser descrita como a passagem da atividade automática e 

afetiva para a atividade relacional, exploratória do mundo externo. (DUARTE e 

GULASSA, 2000, p.28) 
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O estágio sensório-motor e projetivo inicia-se por volta de um ano e se estende 

até aproximadamente aos três anos de idade. Em oposição ao estágio anterior, 

o impulsivo emocional – impulsivo, centrípeto, de caráter afetivo – este novo 

estágio da criança é caracterizado pela investigação e exploração da realidade 

exterior.  

 

Observa-se, neste período, o predomínio da atividade de exploração, de 

manipulação, que põe a criança em contato com o mundo físico e, portanto, é 

preponderantemente intelectual, voltada para um aspecto mais objetivo, 

centrífugo do desenvolvimento. Ou seja, é um momento em que a inteligência 

dedica-se à construção da realidade. Os exercícios sensório-motores, iniciados 

no estágio anterior e referenciados a partir das relações dos campos sensoriais, 

são agora encadeados por meio do movimento de exploração objetiva que a 

criança realiza diante dos objetos, como também nas partes do seu próprio 

corpo. (COSTA, 2000, p.31-32) 

 

Nesse estágio, a criança amplia sua referência de si mesma, devido às 

atividades práticas e ao desenvolvimento do andar e da fala. “Essas conquista 

lhe dão maior independência, permitindo-lhe a investigação e exploração do 

espaço e dos objetos que nele se encontram” (COSTA, 2000, p. 32) 

 

Ao andar, a criança pode alcançar objetos e lugares que antes ela não 

alcançava sozinha. Ela própria é capaz de variar e medir distâncias, levar 

objetos de um lugar para outro e assim ela amplia sua liberdade para explorar o 

meio físico. 

 

Ao estabelecer as relações no espaço sensório-motor, característico deste 

estágio, a criança desenvolve uma inteligência prática, também chamada de 

inteligência das situações. Isso significa que ela já é capaz de perceber e fazer 

combinações, o que pressupõe a intuição das relações voltadas para a ação 

imediata, em um espaço concreto delimitado e em um tempo presente. (id, p. 33) 
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O desenvolvimento da linguagem também contribui para a atividade intelectual 

prática.  Costa (id) ainda explica que, com a linguagem, “O nome dado aos 

objetos assim como sua identificação e localização ajudam a criança a distingui-

los, compará-los e agrupá-los em diferenciações gradativas, quanto à cor, 

tamanho, forma.” 

 

E Wallon analisa tal situação de seguinte forma: 

 

Com a linguagem aparece a possibilidade de objetivação dos desejos. A 

permanência a e objetividade da palavra permitem à criança separar-se de suas 

motivações momentâneas, prolongar na lembrança uma experiência, antecipar, 

combinar, calcular, imaginar, sonhar. (Wallon, 1990, p. 144. In: COSTA, 2000, 

p.33)  

 

O segundo momento deste estágio, a etapa projetiva, dá a possibilidade, a partir 

do desenvolvimento da marcha e da linguagem, da criança entrar no mundo dos 

símbolos. Segundo Wallon, “o ato mental projeta-se em atos motores.” (Wallon, 

1978, p. 107. In: COSTA, 2000, p.33) O gesto precede a palavra, é com ele que 

a criança se expressa e expõe seus pensamentos neste período de 

desenvolvimento da fala. 

 

Nesta etapa projetiva, a criança se relaciona com o mundo de uma forma um 

pouco diferente: sua percepção amplia-se. A criança de 2 a 3 anos, neste 

estágio do desenvolvimento, faz representações, pois tem suporte para, através 

das ações motoras, expressar seus pensamentos. 

 

Nesse período, dois movimentos projetivos contribuem para esta ação: a 

imitação e o simulacro. 

 

A imitação, indução do ato por um modelo exterior, é uma atividade que 

relaciona o movimento e a representação. Não é, de início, representação, mas 

um recurso simbólico que a prepara. Inicialmente afetiva, constitui os primeiros 
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objetivos que orientam a atividade infantil: a criança reproduz os modelos das 

pessoas que profundamente a atraem ou as situações que a agradam(...) O 

simulacro, como a imitação também preludia a representação. Surge durante a 

atividade exploradora e projetiva e caracteriza-se pelo exercício ideo-motor, isto 

é, pensamento apoiado em gestos. O gesto é capaz de tornar presente o objeto 

e substituí-lo, ou seja, pelos gestos a criança simula uma situação de utilização 

do objeto, sem tê-lo, de fato, presente; trata-se de um ato sem o objeto real. 

(COSTA, 2000, p. 35) 

 

A função simbólica dá à criança a possibilidade de representar o real, e graças a 

isso, a criança pode elaborar situações e espaços mentalmente. “A função 

simbólica de desdobramento e de substituição é, portanto, condição para o 

nascimento do pensamento e da pessoa.” (id., p. 36) 

 

É nesse estágio que a criança de aproximadamente 2 anos começa a 

estabelecer relações de si mesma, separando-se do mundo ao seu redor, como 

confundia ainda na etapa anterior. A criança então entrega-se a atividades de 

exploração do próprio corpo. 

 

Nesse processo de experimentação do próprio corpo é possível diferenciarmos o 

espaço objetivo, exteroceptivo, do espaço subjetivo, interoceptivo e 

proprioceptivo, ou seja, o que pertence ao mundo exterior do que pertence ao 

próprio corpo. Essa diferenciação ocorre lentamente e, enquanto não são 

estabelecidas, a unidade corporal não se constitui. 

 

É a partir dos 2 anos, aproximadamente, que a criança será capaz de 

reconhecer sua imagem refletida no espelho. Costa nos explica que: 

 

Os avanços cognitivos, alcançados nesse estágio, possibilitam-lhe a 

incorporação das partes do seu corpo à unidade corporal(...) No entanto, mesmo 

com o aumento desses recursos, [manipulação e exploração de objetos, marcha 

e linguagem] sua personalidade permanece fechada em determinadas 
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circunstâncias, isto é,  ligada a determinado objeto ou, mesmo, ao ponto de vista 

de quem lhe fala, pois o eu psíquico continua indiferenciado, sincrético. É, 

portanto, com o fortalecimento da função simbólica, de desdobramento e 

substituição da realidade, que a criança se torna capaz de se sapara do 

conteúdo de sua percepção e de distinguir sua personalidade da do outro, 

destacando-a das situações particulares em que se misturam. Alcança assim 

uma nova etapa de sua evolução, a personalista, que tem como tarefa principal 

a diferenciação do eu psíquico. (COSTA, 2000, p.38) 

 

 

2.2 O desenvolvimento da criança segundo Vygotsky 

 

 

Lev Semenovich Vygotsky nasceu em Orsha, próximo à Mensk, capital de 

Bielarus, país da extinta União Soviética, no dia 17 de novembro de 1896. 

Morreu muito jovem, aos 37 anos, de tuberculose em 1934. 

 

Vygotsky se formou em Direito pela Universidade de Moscovo em 1918. Durante 

o seu período acadêmico estudou também literatura e história, recebendo o 

bacharelado em Direito em 1918. Seus primeiros estudos em psicologia, foram 

voltados para a psicologia da arte.  

 

Vygotsky é o grande fundador da escola soviética de psicologia, principal 

corrente que, hoje, dá origem ao sócio-construtivismo. Era necessário, na época, 

a construção de uma ponte que ligasse a psicologia "natural", mais quantitativa, 

à psicologia "mental", mais subjetiva. (WIKIPÉDIA, 2008) 

 

Marta Kohl de Oliveira nos explica que, 

 

Enquanto a psicologia de tipo experimental deixava de abordar as funções 

psicológicas mais complexas do ser humano, a psicologia mentalista não 
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chegava a produzir descrições desses processos complexos em termos 

aceitáveis para a ciência. Foi justamente na tentativa de superar essa crise da 

psicologia que Vygotsky e seus colaboradores buscaram uma abordagem 

alternativa, que possibilitasse uma síntese entre as duas abordagens 

predominantes naquele momento. (OLIVEIRA, 1997, p.23) 

 

Para Vygotsky, o significado da síntese é o seguinte: a síntese de dois 

elementos não é a soma ou a justaposição destes, e sim a emergência de algo 

novo, inexistente anteriormente. Marta Kohl acrescenta que: 

 

Esse componente novo não estava presente nos elementos inicias: foi tornado 

possível pela interação entre esses elementos, num processo de transformação 

que gera novos fenômenos. Assim, a abordagem que busca uma síntese para a 

psicologia integra, numa mesma perspectiva, o homem enquanto corpo e mente, 

enquanto ser biológico e ser social, enquanto membro da espécie humana e 

particularmente de um processo histórico. (OLIVEIRA, 1997, p.23) 

 

Vygotsky definiu três idéias centrais de sua teoria psicológica: a primeira idéia 

define que as funções psicológicas possuem suporte biológico, afinal são 

produtos da atividade cerebral; a segunda idéia é a de que o funcionamento 

psicológico é baseado na relações homem- mundo exterior; e por fim, a terceira 

idéia, afirma que a relação homem- mundo é mediada por sistemas simbólicos. 

 

Para Vygotsky, os signos, a linguagem simbólica desenvolvida pela espécie 

humana, têm um papel similar ao dos instrumentos: tanto os instrumentos de 

trabalho quanto os signos são construções da mente humana, que estabelecem 

uma relação de mediação entre o homem e a realidade. Por esta similaridade, 

Vygotsky denominava os signos de instrumentos simbólicos, com especial 

atenção à linguagem, que para ele configurava-se um sistema simbólico 

fundamental em todos os grupos humanos e elaborado no curso da história 

social. (WIKIPÉDIA, 2008) 
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Vygotsky, em seu trabalho, dá grande ênfase às questões do desenvolvimento e 

do processo de aprendizagem. Desde o nascimento desenvolvimento a 

aprendizado estão relacionados e, segundo Vygotsky, (p.101, In: OLIVEIRA, 

1997, p. 56) esse é “um aspecto necessário e universal do processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e 

especificamente humanas.” Segundo ele, é o aprendizado que propicia o 

desenvolvimento. “De fato, aprendizagem e desenvolvimento estão inter-

relacionas desde o primeiro dia de vida da criança.” ( VYGOTSKY, 2003, p.110) 

 

Essa concepção de que é o aprendizado que possibilita o despertar de 

processos internos do indivíduo liga o desenvolvimento da pessoa e a sua 

relação com o ambiente sócio-cultural em que vive a sua situação de organismo 

que não se desenvolve plenamente sem o suporte de outros indivíduos de sua 

espécie. (OLIVEIRA, 1997, p.58) 

 

 

2.2.1 Zona de desenvolvimento proximal 

 

 

Ao dizer que uma criança já é capaz de realizar uma determinada tarefa,  nos 

referimos à sua capacidade de realizá-la sozinha. Essa fase, em que a criança 

consegue realizar determinadas tarefas de maneira independente é chamada 

por Vygotsky de nível de desenvolvimento real.  

 

Para ele, o nível de desenvolvimento de forma retrospectiva, ou seja, refere-se a 

etapas já alcançadas, já conquistadas pela criança.  As funções psicológicas que 

fazem parte do nível de desenvolvimento real da criança em determinado 

momento de sua vida são aquelas já bem estabelecidas naquele momento. São 

resultados de processos já completados, já consolidados. (OLIVEIRA, 1997, p. 

59) 

 



 

33 

Para Vygotsky, a única forma de entendermos adequadamente o 

desenvolvimento da criança é levando em consideração também o seu nível de 

desenvolvimento potencial, ou seja, a capacidade da criança de realizar 

atividades com ajuda de alguém. 

 

A partir da constatação da existências desses dois níveis do desenvolvimento – 

real e potencial – que Vygotsky define, então, a zona de desenvolvimento 

proximal, que é justamente  

 

“(…)a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, através da solução de problemas sob a orientação 

de um adulto ou e colaboração com companheiros mais capazes(…) A zona de 

desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não amadureceram, 

mas que estão em processo de maturação, funções que estão presentemente 

em estado embrionário.” (VYGOTSKY, 2003, p.112-113) 

 

 

2.2.2 Mediação Simbólica 

 

 

Um conceito fundamental na teoria de Vygotsky é o conceito de mediação, que 

é o processo de intervenção de um elemento numa relação. A relação que era 

direta, passa a ser mediada. 

 

Vygotsky trabalha, então, com a noção de que a relação do homem com o 

mundo não é uma relação direta, mas, fundamentalmente, uma relação 

mediada. As funções psicológicas superiores apresentam uma estrutura tal que 

entre o homem e o mundo real existem mediadores, ferramentas auxiliares da 

atividade humana. Vygotsky distinguiu dois tipos de elementos mediadores: os 

instrumentos e os signos. (VYGOTSKY, 2003, p.27) 
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Marta Kohl (1997, p.29) explica que o instrumento, na concepção de Vigotsky, é 

um elemento interposto entre o homem e seu objeto de trabalho, ampliando, 

assim, as possibilidades de transformação da natureza. Já os signos, também 

são meios auxiliares para solucionar determinados problemas, porém no campo 

psicológico. “O signo age como um instrumento da atividade psicológica de 

maneira análoga ao papel de um instrumento no trabalho.” (Vygotsky, p..59-60 

(2), in: OLIVEIRA, 1997, p.30) 

 

Esta analogia dá ao homem suporte concreto para sua ação. No 

desenvolvimento de cada um ocorrem duas mudanças qualitativas de suma 

importância no uso dos signos: 

 

“Por um lado a utilização de marcas externas vai se transformar em processos 

internos de mediação; esse mecanismo é chamado, por Vygotsky, de processo 

de internalização. Por outro lado, são desenvolvidos sistemas simbólicos, que 

organizam os signos em estruturas complexas e articuladas.” (Oliveira, 1997, p. 

34). 

 

No decorrer deste processo de desenvolvimento, o individuo passa a internalizar 

os signos, deixando de necessitar de marcar externas e passa a usar 

representações mentais que tomam o lugar do objeto do mundo real. Esta 

substituição permite o homem ir além do espaço e do tempo presente e 

relacionar as coisas ausentes mentalmente, ou seja, imagina, faz planos e tem 

intenções. 

 

Estes signos são utilizados não somente pelo individuo, mas por um grupo de 

indivíduos, resultante da interação social. Desta forma, Marta Kohl de Oliveira 

nos ensina que: 

“Os sistemas de representação da realidade – e a linguagem é o sistema 

simbólico básico de todos os grupos humanos – são, portanto, socialmente 

dados. É o grupo cultural onde o individuo se desenvolve que lhe fornece formas 
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de perceber e organizar o real, as quais vão constituir os instrumentos 

psicológicos que fazem a mediação entre o indivíduo e o mundo.” (Oliveira, 

1997, p. 36) 

 

Desta forma, as crianças se desenvolvem de acordo com o grupo em que vivem, 

os seus modos culturais de organizar o mundo real. É ao interagir com outros 

indivíduos que se interioriza “as formas culturalmente estabelecidas de 

funcionamento psicológico”. Isto “se dá ‘de fora pra dentro’. Isto é, primeiramente 

o individuo realiza ações externas, que serão interpretadas pelas pessoas a seu 

redor, de acordo com os significados culturalmente estabelecidos. A partir dessa 

interpretação é que será possível para o individuo atribuir significados a suas 

próprias ações e desenvolver processos psicológicos internos que podem ser 

interpretados por ele próprio a partir dos mecanismos estabelecidos pelo grupo 

cultural e compreendidos por meio dos códigos compartilhados pelos membros 

desses grupos. (Oliveira, 1997, p. 38) 

 

“A cultura, entretanto, não é pensada por Vygotsky como algo pronto, um 

sistema estático ao qual o individuo se submete, mas como uma espécie de 

‘palco de negociações’, em que seus membros estão num constante movimento 

de recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significados. A vida 

social é um processo dinâmico, onde cada sujeito é ativo e onde acontece a 

interação entre o mundo cultural e o mundo subjetivo de cada um. Neste sentido, 

e novamente associado a sua filiação marxista, Vygotsky postula a interação 

entre vários planos históricos: a história da espécie (filogênese), a história do 

grupo cultural, a história do organismo individual da espécie (ontogênese) e a 

seqüência singular de processos e experiências vividas por cada indivíduo”. 

(Oliveira, 1997, p. 38) 

 

Conclui-se, portanto, que o este funcionamento psicológico é social (decorrente 

das interações, e, desta forma, histórico. Os instrumentos, signos e elementos 

do ambiente humano possuem um significado cultural de determinado grupo,  e 

são passados pela interação com o grupo dentro do qual o individuo se 
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desenvolve. Isto é fundamental para a comunicação entre estes indivíduos e 

para que se estabeleça significados compartilhados que “permitem 

interpretações dos objetos, eventos e situações do mundo real”. (Oliveira, 1997, 

p. 40) 

 

 

2.3 O desenvolvimento da criança segundo Piaget 

 

 

2.3.1 Organização intelectual e adaptação 

 

 

Piaget considera que atos de adaptação ao meio físico são os atos biológicos e 

estes ajudam a organizar o ambiente. Ademais, diz que a mente e o corpo não 

funcionam isoladamente e que a atividade mental está sujeita às mesmas regras 

que regem a atividade biológica. 

 

Conclui que o desenvolvimento intelectual praticamente da mesma maneira que 

o desenvolvimento biológico. Os atos intelectuais são atos, portanto, atos de 

organização e de adaptação ao meio. Para Piaget, “a atividade intelectual não 

pode ser separada do funcionamento total do organismo.” (WADSWORTH, 

2003, p.15) 

 

Desta forma, a atividade intelectual e biológica constituem parte de um processo 

mais amplo pelo qual o organismo se adaptam ao meio e organiza as 

experiências. 

 

O autor separa este processo cognitivo em quatro conceitos básicos: 

1) esquema;  

2) assimilação;  
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3) acomodação;  

4) equilibração. 

 

O primeiro conceito, os Esquemas: 

 

“(...) são as estruturas mentais ou cognitivas pelas quais os indivíduos 

intelectualmente se adaptam e organizam o meio. Como estruturas, esquemas 

são os correlatos mentais dos mecanismos biológicos de adaptação. (…) Os 

esquemas não têm correlatos físicos e não são observáveis. Eles são inferidos e 

apropriadamente chamados de constructos hipotéticos. (...) os esquemas são 

estruturas intelectuais que organizam os eventos como eles são percebidos pelo 

organismo e classificados em grupos, de acordo com características em 

comuns. Eles são ocorrências psicológicas repetirórias no sentido de que uma 

criança pode, repetidamente, classificar estímulos de uma maneira consciente.” 

(WADSWORTH, 2003, p. 16-17) 

 

Ao nascer, os esquemas se apresentam de forma reflexa, ou seja, inferidos de 

atividades reflexas motoras como sugar e pegar. Com seu desenvolvimento, a 

criança passa a ter esquemas mais diferenciados, mais numerosos e menos 

sensórios, portanto mais complexos. Este processo é contínuo e está em 

constante mutação. 

 

Por fim, pode-se dizer que: 

 

“Os conceitos - os esquemas são suas estruturas correlatas – se transformam. 

Os esquemas cognitivos do adulto são derivados dos esquemas sensório-

motores da criança. Os processos responsáveis pela mudança são assimilação 

e acomodação.” (id., p. 19) 

 

Assimilação, o segundo conceito, é “o processo cognitivos pelo qual uma pessoa 

integra um novo dado perceptual, motor ou conceitual nos esquemas ou padrões 

de comportamento já existentes.” Este processo ocorre de forma continua, não 
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causa mudança dos esquemas, porém afeta o crescimento deles, fazendo parte 

do desenvolvimento da criança.  

 

É, portanto, “uma parte do processo pelo qual o indivíduo cognitivamente se 

adapta ao ambiente e o organiza. O processo de assimilação possibilita a 

ampliação dos esquemas” (WADSWORTH, 2003, p. 20). 

 

Porém, há momentos em que não ocorrerá a assimilação, tendo em vista que o 

fato novo não se encaixa em nenhum esquema pré-existente. Isto resulta em 

duas situações na qual a criança acaba por modificar um esquema existente de 

modo a encaixar este novo estímulo ou criar um novo esquema, acomodando o 

estímulo e, dessa forma, mudando a estrutura cognitiva ou seu 

desenvolvimento. 

 

Após o processo de acomodação, será possível ocorrer a assimilação do 

estímulo. 

 

Entre estes dois processos, de acomodação e assimilação, deve haver um 

equilíbrio. A equilibração é o quarto e último conceito. Por ela se entende a 

passagem do desequilíbrio, isto é, o não equilíbrio entre assimilação e 

acomodação, para o equilíbrio. A equilibração torna possível que uma 

experiência externa seja incorporada aos esquemas (internos). 

 

Desta forma, conclui-se que: 

 

“Assimilação e acomodação – uma coordenação cumulativa, diferenciação, 

integração e construção constante – explicam o crescimento e o 

desenvolvimento das estruturas cognitivas e do conhecimento. Equilibração é 

mecanismo interno que regula esses processos.” (WADSWORTH, 2003, p. 24). 

 

Para Piaget, este desenvolvimento cognitivo explicado acima possui 3 

componentes: 
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1) Conteúdo, que é o que a criança conhece, sãos os comportamentos 

sensório-motor e conceitual que refletem a atividade intelectual. 

2) Função, que é a assimilação e acomodação, características estáveis e 

contínuos do desenvolvimento cognitivo. 

3) Estrutura, que é o esquema que explica determinado comportamento. 

 

Desta forma, a criança atua no meio e assimila e acomoda os estímulos que 

este lhe proporciona e resulta no desenvolvimento de esquemas. O 

desenvolvimento é um processo continuo e gradual, cujas mudanças nunca 

serão abruptas, com construção e reconstrução gradual e continua dos 

esquemas. 

 

O desenvolvimento é dividido nos seguintes estágios: 

1) O estágio da inteligência sensório-motora (0-2 anos), durante o qual o são 

construídos os esquemas, sendo o comportamento basicamente motor. 

Não há eventos internamente. 

2) O estagio do pensamento pré-operacional (2-7 anos), é no qual ocorre o 

desenvolvimento da linguagem e outras formas de apresentação e há um 

rápido desenvolvimento conceitual. O raciocínio é pré-lógico. 

3) O estágio das operações concretas (7-11 anos), no qual é desenvolvida a 

capacidade de aplicar o pensamento lógico a problemas concretos. 

4) O estágio das operações formais (11-15 anos), onde o nível aplica-se o 

raciocínio lógico a todas as classes de problemas. 

 

O desenvolvimento, ademais, possui quatro fatores propostos por Piaget: 

1) Maturação 

2) Experiência ativa 

3) Interação social 

4) Progresso geral do equilíbrio. 
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Estes fatores e sua interação são condição necessária para o desenvolvimento 

cognitivo, de forma conjunta e não isolada. 

 

1) A Maturação são fatores herdados que colocam restrições amplas aos 

desenvolvimento, indicando se a construção de estruturas especificas é ou não 

possível naquele estágio especifico. 

 

2) “Cada tipo de conhecimento que a criança constrói – físico, lógico-matemático 

e social – requer sua interação com objetos ou com as pessoas. Ações podem 

ser manipulações físicas ou manipulações mentais (pensar) de objetos ou 

eventos. Experiências ativas são aquelas que provocam assimilação e 

acomodação, resultando em mudança cognitiva (mudança nas estruturas ou 

esquemas).” (WADSWORTH, 2003, p. 34) 

 

3) Interação social é o intercambio de idéia entre pessoas. É através dela que a 

criança constrói internamente e valida os conceitos que aprende no meio social. 

Elas podem levar, também a um questionamento de seu próprio pensamento ao 

se confrontar com pensar diferente, ou seja, ocorre um desequilíbrio. 

 

4) “Ocorre a construção do conhecimento à medida que as crianças têm 

experiências. E ocorre a coordenação do conhecimento prévio com o novo 

conhecimento (assimilação e acomodação). Há um controle geral interno e uma 

regulação desse sistema. A equilibração é o regulador que permite que novas 

experiências sejam incorporadas, com sucesso, aos esquemas. 

Grande parte do controle do desenvolvimento é interno e afetivo. Piaget 

considerou este controle como um processo auto-regulatório, havendo 

equilibração do mecanismo de auto-regulação.” (WADSWORTH, 2003, p. 36) 

 

O outro desenvolvimento, que complementa o cognitivo, e em conjunto formam 

o desenvolvimento intelectual, é o afetivo. 
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O desenvolvimento afetivo são valores, sentimentos e interesses, e é 

responsável por acelerar ou diminuir o ritmo do desenvolvimento intelectual. 

Segundo Piaget, há dois aspectos do afeto, o da motivação ou  energização da 

atividade intelectual e o da seleção. Quando decidimos fazer algo e não outra 

coisa, isto seria uma seleção provocada pela afetividade, ou seja, interesse, e 

não pela atividade cognitiva. (WASDWORTH, 2003, p.36 e 37) 

 

As duas atividades, apesar de diferentes, são interdependentes, visto que o 

afetivo determina o que a atividade intelectual se concentrará e influenciará na 

modificação das estruturas cognitivas. Ademais, ambas se desenvolvem da 

mesma maneira, pela experiência continua no decorrer do crescimento da 

criança. 

 

Tratamos dos dois aspectos da inteligência. E passaremos, agora à explicação 

dos estágios citados acima, com ênfase no tema do trabalho, ou seja, até os 3 

anos. 

 

O primeiro estágio é o desenvolvimento sensório-motor, que ocorre de 0 a 2 

anos. Este é o aspecto mais primitivo do desenvolvimento mental. Durante estes 

dois anos ocorre uma continua assimilação e acomodação ao meio ambiente, 

gerando as já mencionadas mudanças dos esquemas construídos. Desta forma, 

elas saem de funções meramente funcionais e sensório-motoras, e passam a ter 

um conjunto de esquemas cognitivos e afetivos mais abrangente e complexo, 

cuja conseqüência é a fala e começa a pensar, encontrando soluções para os 

fins que desejam. 

 

Desta forma, Piaget separa o desenvolvimento do período sensório-motor da 

seguinte forma: 
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“(...) nos primeiros dias de vida, o comportamento do bebê é reflexo. Mas, pela 

via do reflexo de sucção, ele chega ao segundo mês já fazendo as primeiras 

diferenciações entre os objetos do seu ambiente imediato. No segundo mês de 

vida, pela via do reflexo de sucção ele já faz diferenciações primitivas entre 

objetos, em seu ambiente imediato. Entre o quarto e o oitavo mês, ocorre a 

coordenação da visão e do tato pela primeira vez. O bebê pega o que vê 

(Período 3). Em torno do final do primeiro ano, a criança começa a desenvolver 

a permanência do objeto e a noção de que outros objetos, que não ela própria, 

podem causar eventos. Dois (ou mais) esquemas familiares são coordenados 

para a solução de novos problemas (Período 4). No inicio do segundo ano o 

verdadeiro comportamento tipicamente inteligente começa a se manifestar; a 

criança constrói novos meios para resolver problemas mediante experimentação 

e, também, começa a se perceber como um objeto entre outros objetos (Período 

5). Em torno do final do segundo ano, a criança torna-se capaz de representar 

objetos e eventos internamente. Esta capacidade libera a criança da inteligência 

sensório-motora, permitindo a invenção de novos meios para resolver problemas 

através da atividade mental.” (WADSWORTH, 2003, p. 61 e 62). 

 

O segundo período que Piaget nos ensina é o do desenvolvimento do 

pensamento pré-operacional, o qual ocorre, no geral, dos 2 aos 7 anos. Neste 

período, a criança deixa de se portar meramente de forma sensório-motora e de 

pensar através de ações, para funcionar de modo cada vez mais conceitual e 

representacional. (WADSWORTH, 2003, p. 65) 

  

Trataremos de algumas das principais características do pensamento pré-

operacional e que dizem respeito à criança de até 3 anos. 

 

A representação é uma habilidade que permite a representação de objetos e 

eventos que aparecem na seguinte ordem: imitação diferida, jogo simbólico, 

desenho, imagem mental e linguagem falada. 

 

“Imitação diferida é a imitação de objetos e eventos já distantes há algum tempo, 

(...), decorre do fato de ela implicar que a criança desenvolveu a capacidade de 
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representar mentalmente (recordar) o comportamento imitado.” (WADSWORTH, 

2003, p. 66) 

 

O Jogo simbólico possui natureza imitativa, e é forma de auto-expressão para si 

mesmo, sem o objetivo de comunicar-se. É, segundo Piaget, “satisfazer o eu 

pela transformação do que é real naquilo que é desejado” (WADSWORTH, 

2003, p. 66) 
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3. Desenvolvimento da linguagem 

 

Na Educação Infantil ocorrem mudanças evidentes e espetaculares, que 

permitem a entrada das crianças em nossa cultura, na comunidade “adulta”.  

A possibilidade de comunicar-nos através do uso da linguagem verbal e de 

possuir um raciocínio lógico é próprio e exclusivo dos seres humanos. O domínio 

desta linguagem subsidiará a criança o acesso a todo um processo de utilização 

de símbolos para comunicar-se. 

As interações entre o bebê e o adulto, desde o nascimento, desenvolverão o 

substrato que lhe permitirá adquirir as formas de representação que culminarão 

na aquisição da linguagem verbal. 

Segundo Piaget, a fala começa a manifestar-se externamente por volta dos seis 

meses, por meio do processo chamado lalação, caracterizado pelo fato da 

criança emitir sons que representam a exercitação de seu aparelho vocal.  

Por volta dos 10 meses, aproximadamente, a criança evolui para o estágio da 

fonação, que além da exercitação do seu aparelho vocal, busca a repetição das 

palavras que ouve em seu meio de convivência. 

Nas contínuas situações de cuidado ou de jogo entre o adulto e o bebê, há 

momentos que são muito importantes para ajudar o bebê a avançar nos 

processos de representação cada vez mais complexos. 

Referimo-nos ao que Bruner (1985) chama de formatos: situações rotineiras e 

repetidas que permitem que o adulto e a criança pequena cooperem para fazer 

evoluir a linguagem. Essas situações transformam-se no contexto adequado 

para aprender sobre o funcionamento da linguagem. ( BASSEDAS, HUGUET e 

SOLÉ, 1999, p.38) 
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Bruner destaca que os formatos são de ação conjunta, quando o adulto e a 

criança em uma determinada situação usam de uma linguagem pertinente a 

mesma, como em um momento em que o adulto está trocando e arrumando a 

criança, ou de atenção conjunta, quando as duas pessoas olham e falam em 

relação ao mesmo objeto, como no telefone ou em um conto infantil. 

Há muitas situações utilizadas durante a educação das crianças que são 

formatos mistos de atenção e de ações conjunta, como nas canções, nos jogos 

de colo e ao fazer caretas. 

No decorrer das situações, os adultos exigem da criança mais capacidade do 

que ela realmente tem; falam, brincam, participam com os pequenos como se 

eles fossem capazes de entender e participar plenamente de tudo que o adulto 

constrói. 

Esse fenômeno de atribuição excessiva (Kaye,1986) (…) atua como um motor 

de desenvolvimento, à medida que o adulto aumenta as capacidades da criança 

pequena e permite-lhe ir mais além. (BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ, 1999, 

p.38) 

Através do tempo, as situações são acompanhadas de muitos momentos, que 

pelo contexto: encadeamento de ruídos, palavras ou sinais, representam a 

chegada de uma situação esperada. 

Aos poucos, essas situações, preparam a capacidade para consolidação da 

função simbólica, por meio da qual a criança é capaz de evocar um objeto ou 

adivinhar o que não está presente através de um sistema de representação. 

O acesso às palavras significa conseguir iniciar o domínio do sistema de 

representação mais potente que o ser humano tem e que lhe será útil para ter 

acesso a um conhecimento maior do mundo das pessoas adultas. 
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A fala, para Vygotsky é considerada uma atividade simbólica, que se constitui na 

medida em que o sujeito internaliza as interações e as transforma em símbolos e 

signos. 

Nesta perspectiva teórica, o surgimento da fala é a externalização de um 

processo que a criança desenvolve desde o nascimento, posto que ela nasce, 

cresce e se desenvolve em um meio social onde as relações são mediadas não 

só, mas sobretudo pela fala. (GARCIA, 1994, p. 39) 

Neste percurso ela gradativamente vai se apoderando da fala e começa a utilizá-

la como um instrumento que lhe permite mudar qualitativamente seu 

comportamento, nas relações que estabelece com outros sujeitos e com os 

objetos em seu meio ambiente.  

Quando a fala começa a desenvolver-se, esta se une a imitação, propiciando a 

formação de um novo processo, passando a constituir a essência do 

comportamento. 

Embora a inteligência prática e o uso de signos possam operar 

independentemente em crianças pequenas, a unidade dialética desses sistemas 

no adulto constitui a verdadeira essência do comportamento humano complexo. 

Nossa análise atribui à atividade simbólica, uma função organizadora específica 

que invade o processo do uso de instrumentos e produz formas 

fundamentalmente novas de comportamento. (Vygotsky, 1989a p.26-27. in: 

GARCIA, 1994, p. 40)    

Durante os primeiros dezoito meses, neste processo de comunicação e início de 

representação, desenvolvem-se as capacidades cognitivas das crianças dessa 

idade e, portanto, desenvolvem-se as capacidades de pensamento e de 

raciocínio, mesmo sem o acesso a todas as palavras. 
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Primeiramente, a fala está ligada à possibilidade da criança controlar seu 

ambiente, aumentando as possibilidades de ação nas relações que estabelece 

com pessoas e objetos que mediam o seu “eu” ao ambiente, utilizando-a como 

instrumento para suprir suas necessidades. Esta dimensão da fala é 

denominada por Vygotsky como “fala externa”. (GARCIA, 1994, p.40) 

Aproximadamente no final do primeiro ano (dos 9 aos 12 meses), o pequeno já 

imita sons, faz uma entonação similar à da fala e pode começar a fazer o que se 

denomina de “jargão expressivo”, o qual não tem um caráter representativo, e 

sim expressivo.  

Por volta do primeiro ano de vida, já começa a falar a primeira palavra, quer 

dizer, aquele primeiro elemento lingüístico, normalmente muito ligado a um 

contexto experiencial, que significa um avanço importante para a utilização de 

um elemento comunicativo a partir do qual todas as pessoas que falam podem 

entender-se. 

Dos 12 aos 18 meses, as crianças começam a fazer combinações de duas ou 

mais palavras, ou utilizam o que chamamos de “palavra frase”, pela qual 

comunicam todo o argumento com uma ou duas palavras que sejam possíveis 

de compreender perfeitamente, em função do contexto em que se pronuncia. 

Dos 18 aos 24 meses, há uma melhora espetacular na linguagem e, muito 

depressa, aparecem os verbos, os primeiros pronomes, os artigos e as 

preposições, bem como uma grande quantidade de nomes novos. Por volta do 

segundo e do terceiro ano, a linguagem apresenta alguns “erros” (hiper-

regularizações, utilização incorreta ou escassa dos pronomes pessoais, entre 

outros) que vão sendo solucionados no decorrer da Educação Infantil. 

(BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ, 1999, p.40) 

Neste período a fala externa começa a internalizar-se dando origem à fala 

interior, que auxilia a criança a organizar o seu pensamento, bem como planejar 

soluções para os problemas com os quais ela se depara. Ao falar, ela é capaz 

de incluir novos estímulos em seu plano de ação para solucionar problemas. 
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A fala como um instrumento de intercomunicação com os adultos, tem um 

significado decisivo, porque a aquisição de um sistema lingüístico supõe a 

reorganização de todos os processos mentais da criança. A palavra passa a ser 

assim um fator excepcional que dá forma à atividade mental, aperfeiçoando o 

reflexo da realidade e criando novas formas de atenção, de memória, de 

imaginação, de pensamento e de ação. (Luria, 1988, pg.11. in: GARCIA, 1994, 

p.41) 

Que fique claro que as idades citadas são sempre aproximadas, e podemos 

encontrar crianças que não apresentam as mesmas etapas mencionadas. É 

muito importante identificar quais são as aquisições atuais e intervir do ponto de 

vista educativo, de maneira que se possa ajudar a avançar a partir da situação 

em que se encontram. (id.) 

Com relação ao surgimento e desenvolvimento da fala podemos concluir que 

segundo os autores LÚRIA e VYGOTSKY, a fala é um instrumento de 

comunicação essencialmente humano, surgida e aprimorada em função das 

necessidades do homem, que trás consigo a possibilidade de acesso do sujeito 

ao conhecimento, enquanto produto histórico social. O sujeito tem acesso a 

estes  conhecimentos pela troca com outros sujeitos e nesta interação a fala 

exerce uma função relevante. Isso significa que na fala estão presentes funções 

cognitivas e comunicativas que instrumentalizam o sujeito para uma nova e 

superior forma de atividade, pois as estruturas da fala tornam-se estruturas 

básicas do pensamento. (GARCIA, 1994, p.42 

Assim, é possível concluir nesta perspectiva, que o pensamento é determinado 

pela linguagem, e a expressão do primeiro se dará, sobretudo através da 

linguagem, constituindo-se assim de uma unidade dinâmica onde pensamento e 

linguagem são indissociáveis.  

Para Piaget (1989), a linguagem é parte da função semiótica pela qual a criança 

expressa seu nível de lógica ou pensamento. Para ele, a linguagem é uma forma 

de estimular o pensamento para a realização de novas elaborações para se 

chegar ao conhecimento. Isto significa que o desenvolvimento da linguagem 



 

49 

depende do nível de desenvolvimento do pensamento lógico, e não ao inverso, a 

linguagem como condição para o desenvolvimento do pensamento. Ainda que a 

fala tenha sido estudada e discutida diferentemente por PIAGET e VYGOTSKY, 

podemos dizer que ambos aceitam a premissa de que a fala amplia o repertório 

simbólico da criança, possibilitando a ela novas conquistas em nível de 

pensamento e, sobretudo de ação em seu meio. (GARCIA, 1994, p.42-43) 

 

3.1. Projeto desenvolvimento da fala 

 

Uma escola localizada no Jardim Anália Franco na Zona Leste de São Paulo, 

preocupada em acompanhar o desenvolvimento da linguagem oral das crianças 

da turma do Mini Maternal, com idade em torno de 2 anos, propôs uma ação 

pedagógica com titulo “Projeto Desenvolvimento da Fala”. 

O projeto consiste em fichas de histórias, com tamanho de uma folha A3, em 

papel cartão, onde as histórias são escritas, utilizando a linguagem escrita e 

visual, com desenhos que representam os personagens e os objetos principais. 

A educadora conta a história no decorrer do trimestre e filma as crianças 

verbalizando o nome de determinadas imagens no primeiro e no último mês do 

trimestre, acompanhando e avaliando o desenvolvimento da linguagem oral das 

crianças.    

 O resultado foi fantástico porque foi possível observar o desenvolvimento de 

crianças que quase não utilizavam palavras para expressarem-se e depois de 

seis meses já construíam pequenas frases. 

Esse projeto é sustentado por uma série de outras atividades diárias que de 

certa forma o complementam. 
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Logo que chegam as crianças são recepcionadas em roda, onde a professora 

faz uma saudação inicial com músicas e depois ela desenha na lousa os 

símbolos e ao lado a escrita do que será feito no dia. Ao final do dia, ela retoma 

os desenhos e pergunta o que eles fizeram e como foi a atividade, estimulando a 

verbalização das crianças, expressão de sentimentos, além de incitar o 

raciocínio lógico e a noção temporal das crianças, tão necessários para o 

entendimento dos fatos e construção das frases. 
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4. Ações pedagógicas e Qualidade em educação infantil   

 

Partindo do pressuposto que a Educação Infantil visa o desenvolvimento integral 

(físico, psicológico e cultural) da criança, é importante refletir criticamente sobre 

determinados aspectos importantíssimos e que representam condições básicas 

para uma Educação Infantil de qualidade. 

Segundo os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil 

pensar em qualidade é também promover a igualdade de oportunidades 

educacionais e levar em conta diferenças, diversidades e desigualdades de 

nosso imenso território e das muitas culturas nele presentes. 

É preciso pensar que criança é um sujeito social e histórico que está inserido em 

uma sociedade na qual partilha de uma determinada cultura. E no espaço de 

interação social é que se tem a constituição e desenvolvimento da consciência 

do ser humano desde que nasce. A diversidade de parceiros e experiências 

potencializa o desenvolvimento infantil. 

Crianças expostas a uma gama ampliada de possibilidades interativas têm seu 

universo pessoal de significados ampliado, desde que se encontrem em 

contextos coletivos de qualidade. 

Apoiar a organização em pequenos grupos, estimulando as trocas entre os 

parceiros; incentivar a brincadeira; dar-lhes tempo para desenvolver temas de 

trabalho a partir de propostas prévias; oferecer diferentes tipos de materiais em 

função dos objetivos que se tem em mente; organizar o tempo e o espaço de 

modo flexível são algumas formas de intervenção que contribuem para o 

desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. As iniciativas dos adultos 

favorecem a intenção comunicativa das crianças pequenas e o interesse de 

umas pelas outras, o que faz com que aprendam a perceber-se e a levar em 
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conta os pontos de vista dos outros, permitindo a circulação das idéias, a 

complementação ou a resistência às iniciativas dos parceiros.  

A relação com a pessoa adulta é fundamental durante toda esta etapa de 

desenvolvimento das capacidades cognitivas, de pensamento, raciocínio e 

linguagem, por diversas razões. Por um lado, é ela que apresenta as condições 

de estabilidade, de afeto, de tranqüilidade e de estimulação para que tudo isso 

seja possível. E por outro lado, é a conhecedora da utilização da linguagem e 

que oferece constantemente marcas interpretativas das vocalizações e 

interpretações, além de dar significado, organizar e melhorar as expressões da 

criança. 

Os momentos em que o adulto permite que a criança participe das situações ou 

a convida sabendo que será capaz de obter sucesso com a sua atuação, sevem 

para estimular o desenvolvimento da criança. Dessa forma, o adulto atua na 

zona de desenvolvimento potencial da criança, oferecendo-lhe um contexto 

compartilhado, no qual ela possa fazer coisas sozinha que lhe permitam avançar 

nas suas capacidades, partindo daquilo que já sabe. (BASSEDAS, HUGUET e 

SOLÉ, 1999, p.28) 

O adulto, neste processo, desempenha a função de andaime para as 

realizações da criança.  

Esta maneira de estar em interação, algumas vezes, é explicada (Bruner, 1985) 

pela metáfora do “andaime” que se utiliza na construção de edifícios. Um edifício 

não é construído sobre o nada: os materiais utilizados podem apoiar-se em 

estruturas sólidas, já construídas anteriormente; são montados andaimes que 

permitem adaptar-se e subir até o ponto que já está construído; ao mesmo 

tempo, apoiados nos andaimes, pode-se continuar levantando por suas alçadas 

e, também, avançar no desenvolvimento da edificação. Quando a construção 

acabar, os andaimes são retirados, mas o edifício não poderia ter sido 

construído sem o seu apoio. (id., p28-29) 
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Esse tipo de interação permite que a criança aprenda e avance em suas 

capacidades. Porém, não é qualquer tipo de interação que é válida no sentido de 

ajudar a provocar o desenvolvimento pessoal. São necessárias três condições 

para que isso aconteça: em primeiro lugar, a criança precisará ter adquirido um 

certo grau de maturação que lhe sirva de base, a partir do qual poderá conseguir 

novos níveis de desenvolvimento; em segundo, é necessário que as interações 

partam de onde a criança está, para animá-la a dar pequenos passos que 

signifiquem aprendizagem e incorporação de coisas novas. As ajudas devem ser 

adequadas ao nível de dificuldade apresentada. À medida que a criança vai 

adquirindo mais competência, diminui-se a ajuda e aumenta as exigências, para 

avançar, de uma prática muito orientada, até chegar-se a uma ajuda mais 

indireta para a criança alcançar uma prática autônoma. E em terceiro lugar, as 

interações propostas devem ser motivadoras e que ela sinta-se tranqüila, 

confiante e que, no seu decorrer, estabeleça-se uma relação positiva e 

gratificante.  

Em outras palavras, deve-se privar pela possibilidade da criança construir uma 

aprendizagem significativa (Ausebel, 1983, in: BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ, 

1999), a qual é definida como um processo em que se pode fazer ligações entre 

uma informação nova e algum aspecto já existente na estrutura cognitiva. 

Ausebel define a aprendizagem significativa contrapondo-a à repetitiva e destaca 

que somente as aprendizagens significativas permitem desenvolver as 

capacidades cognitivas dos seres humanos. (BASSEDAS, HUGUET e SOLÉ, 

1999, p.29-30) 

A construção de aprendizagens significativas pelas crianças requer uma intensa 

atividade interna por parte delas, elas estabelecem relações entre novos 

conteúdos e os conhecimentos prévios. Esse processo possibilitará a elas 

modificarem seus conhecimentos prévios, ampliá-los ou diferenciá-los em 

função de novas informações, capacitando-as a realizar novas aprendizagens, 

tornando-as significativas. Detectar os conhecimentos prévios das crianças não 
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é uma tarefa fácil, implica que o professor estabeleça estratégias didáticas para 

fazê-lo, e quanto menores as crianças, mais difícil é a explicitação de tais 

conhecimentos, uma vez que não se comunicam verbalmente, portanto, a 

observação acurada das crianças é um instrumento essencial nesse processo. 

É necessário que as atitudes e procedimentos estejam baseados em 

conhecimentos específicos sobre o desenvolvimento biológico, emocional e 

intelectual das crianças, levando em consideração as diferentes realidades 

socioculturais.  

O professor precisa ajudar a criança a identificar suas necessidades e priorizá-

las, assim como atendê-las de forma adequada. Isso inclui interessar-se sobre o 

que a criança sente, pensa, o que ela sabe sobre si e sobre o mundo, visando a 

ampliação deste conhecimento e de suas habilidades, que aos poucos a 

tornarão mais independente e autônoma. 

É imprescindível que haja riqueza e diversidade nas experiências oferecidas nas 

instituições, para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar. 

O MEC, no âmbito das suas atribuições, apresenta no volume II do documento: 

Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil, com o intuito de estabelecer 

uma referência nacional a ser discutida e utilizada pelos sistemas de ensino na 

definição de padrões de qualidade locais para as instituições de Educação 

Infantil.  

As propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil devem 

contemplar princípios éticos, políticos e estéticos. Éticos no que se refere à 

formação da criança para o exercício progressivo da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum. Políticos no 

que se refere à formação da criança para o exercício progressivo dos direitos e 

dos deveres da cidadania, da criticidade e do respeito à ordem democrática. 

Estéticos no que se refere à formação da criança para o exercício progressivo 
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da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais. 

Devem promover as práticas de cuidado e educação na perspectiva da 

integração dos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/lingüísticos e 

sociais da criança, entendendo que ela é um ser completo, total e indivisível. 

Considerar que o trabalho ali desenvolvido é complementar à ação da família, e 

a interação entre as duas instâncias é essencial para um trabalho de qualidade. 

Zabalza destaca 10 aspectos-chave para uma Educação Infantil de qualidade, 

como base para um mecanismo de avaliação da ação educativa no seu 

conjunto. 

1) Organização dos espaços: a Educação Infantil precisa de espaços amplos, bem 

diferenciados e especializados que possibilitem uma dinâmica de trabalho 

baseada na autonomia e na atenção individual de cada criança. 

2) Equilíbrio entre iniciativa infantil e trabalho dirigido no momento de planejar e 

desenvolver as atividades: a pressão do currículo não pode substituir o valor 

educativo da autonomia e da iniciativa própria das crianças. 

3) Atenção privilegiada aos aspectos emocionais: tendo como base que desde o 

desenvolvimento psicomotor até o intelectual, social e cultural são influenciados 

pelos aspectos emocionais. 

4) Utilização de uma linguagem enriquecida: conscientes que somos de que a 

linguagem é uma peça-chave na Educação Infantil; é sobre ela que vai sendo 

construído o pensamento e a capacidade de decodificar a realidade e a própria 

experiência, ou seja, a capacidade de aprender. A idéia fundamental é 

aperfeiçoá-la e neste sentido o a interação com os educadores se torna 

imprescindível. 

5) Diferenciação de atividades para abordar todas as dimensões do 

desenvolvimento e todas as capacidades: cada área do desenvolvimento exige 

intervenções, processos bem diferenciados de ação didática, que o reforcem e 

que estabeleçam bases de um progresso equilibrado do conjunto. 
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6) Rotinas estáveis: possibilitam o domínio do processo a ser seguido e ainda, 

substituem a incerteza do futuro. O que tem importantes efeitos sobre a 

segurança e a autonomia. 

7) Materiais diversificados e polivalentes: o professor deve saber organizar um 

ambiente estimulante e possibilitar às crianças inúmeras possibilidades de ação, 

ampliando suas vivências de descobrimento e consolidação de experiências. 

8) Atenção individualizada a cada criança: é o momento da linguagem pessoal, de 

reconstruir com ela os procedimentos de ação, de orientar o seu trabalho e dar-

lhe pistas novas, de apoiá-la na aquisição de habilidades ou condutas muito 

específicas. É justamente com um estilo de trabalho que atenda individualmente 

às crianças que poderão ser realizadas experiências de integração. 

9) Sistema de avaliação, anotações, que permitam o acompanhamento global do 

grupo e de cada uma das crianças: é preciso ter uma orientação suficientemente 

clara e avaliar cada passo se está havendo avanço em direção aos propósitos 

estabelecidos. 

10) Trabalho com os pais e mães e com o meio ambiente: esse tipo de participação 

enriquece o trabalho educativo que é desenvolvido na escola. 

Ele também destaca a importância do envolvimento pessoal no andamento 

da instituição, do trabalho em equipe, da formação permanente, basear as 

decisões da escola em dados coletados que lhe dêem seu aval, e buscar 

condições de trabalho que em que o profissional se sinta satisfeito com sua 

própria contribuição pessoal. 

O fato de aceitar que se trata de um tema de grande relevância não nos deve 

fazer esquecer como é difícil de ter uma idéia completa o suficiente de 

qualidade para que seja aplicada ao âmbito educativo. É conveniente, 

portanto, que sejamos prudentes na hora de propor estratégias de melhoria 

de qualidade das escolas. (ZABALZA,1998) 
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NÃO
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5. Metodologia Científica 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa qualitativa com abordagem etnográfica. 

Procurando mediar a teoria e os dados, além do levantamento bibliográfico, da 

observação diária de práticas com a faixa etária analisada, realizei uma 

pesquisa de campo por meio de um questionário elaborado por mim e com a 

ajuda das professoras orientadoras baseado na “VERSÃO PRELIMINAR DOS 

INDICADORES DA QUALIDADE NA EDICAÇÃO INFANTIL PARA DISCUSSÃO 

NAS OFICINAS REGIONAIS”. 

O questionário é composto por nove perguntas, respondido pelas professoras 

que trabalham com as crianças de 1 a 3 anos na escola já citada, situada no 

bairro Jardim Anália Franco, na Zona Leste de São Paulo. 

Segue abaixo as perguntas e as tabulações dos dados colhidos. 

1) Sua formação: 
 

Ensino Médio 
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 Ensino Superior    
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual? 

86%

14%

Pedagogia

Psicologia

Todas as professoras têm ensino médio completo e em sua maioria a formação 

é na área de pedagogia. 

 

Podemos concluir que em relação à formação dos profissionais que atuam na 

área, é fundamental ter o curso de pedagogia para uma melhor prática. 
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2) Que autores marcaram sua trajetória de formação? 

18%

5%

18%

26%

9%

9%

5% 5% 5%
Vygotsky

Wallon

Emília Ferrero

Piaget

Celso Antunes

Paulo Freire

Marta Kohl

Saviani

Rubem Alves

Percebemos que não dá para fundamentar sua prática de ensino somente em 

um autor, sendo que cada um deles contribui em um ponto relevante para o 

desenvolvimento da criança. 

 

3) Em sua opinião qual o maior foco de desenvolvimento paras as 
crianças de 0 a 3 anos? 

59%

9%

8%

8%

8%
8%

Linguagem Oral

Expressão Corporal

Psicomotricidade

Desenvolvimento
Emocional

Ludicidade

Autonomia

O maior foco no desenvolvimento desta faixa etária de acordo com as 

respostas colhidas se dá no desenvolvimento da linguagem oral, não 

deixando de haver uma preocupação para os outros elementos que formam 

o indivíduo completo. 



 

60 

4) Quais atividades você utilizaria / ou reconhece como essencial e que 
contemplam o estímulo para este desenvolvimento? 
 

32%

17%
27%

6%

6% 6% 6%

História

Música

Roda  de Coversa

Teatro

Noção Corporal

Identidade

Valorização da ação da
criança

 

De acordo com o gráfico as atividades destacadas como principais 

estimuladoras do desenvolvimento da linguagem oral, são: histórias, músicas e 

roda de conversa. 
 
5) Você conta histórias para seus alunos?  

 

100%

0%

Sim

Não
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Com que Freqüência?  

57%

43%
Diariamente

Até 3 vezes por semana

 
Quais os critérios que você utiliza para selecionar os livros? 

28%

9%

9%9%9%

18%

9%
9% Tema do dia ou da semana 

Escolha da turma

Histórias com moral

Faixa etária

Histórias de animais

Livro de Imagens

Livros com fácil linguagem

Sem resposta

 

Contar histórias para as crianças é uma prática utilizada por todas as 

professoras participantes. Em relação à freqüência em que são narradas, 

podemos perceber que mais da metade contam diariamente. 
 

Os critérios utilizados para seleção dos livros são variados, porém com maior 

ênfase aos temas trabalhados no dia ou na semana, sendo utilizada para facilitar 

e aumentar a compreensão das crianças. 
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6) Qual a importância que concebe a essa atividade? 
 

38%

19%6%6%

6%

13%

6% 6%
Linguagem

Criatividade

Atenção

Concentração

Conceitos

Valores

Raciocínio Lógico

Compreensão da realidade

Dentre os fatores mencionados como facilitadores do desenvolvimento da 

criança quando utilizada a narração de histórias, o elemento que ganhou maior 

ênfase foi o desenvolvimento da linguagem. 

 

7) Que tipo de histórias você conta? Exemplifique. 

28%

27%9%

9%

9%

9%
9%

Com moral

Contos de fada

Com fantoches

Bons modos

Cidadania

De imagens

De animais

Os tipos de histórias que receberam maior relevância para as professoras foram 

as que trabalham com a moral e os contos de fada. 
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8) Cite 02 (dois) livros que seus alunos gostam de ouvir? 

19%

19%

6%7%7%
7%

7%

7%

7%
7% 7%

Os três poquinhos

Chapeuzinho Vermelho

João e Maria

Menina bonita do laço de fita

Saladinha de queixas

1,2, 3 Era uma vez

Lilo e os opostos

Branca de Neve

Medroso, medroso

Caixa Maluca

Tato

 

Apesar da grande diversidade de temas e livros, os mais utilizados são os 

contos de fada, o que vem de encontro com os dados colhidos na questão 

anterior. 

 

9) Cite ações (no máximo 02) que o professor pode desenvolver para 
auxiliar seus alunos na aquisição da linguagem oral?  

40%

24%

6%

6%

6%

18%

Contar e deixar a criança
recontar histórias e fatos

Roda de conversa

Músicas

Teatro

Histórias cantadas

Estimular a expressão de seus
desejos e vontades

Com a pesquisa, encontramos como uma das principais formas de estimular o 

desenvolvimento da linguagem oral, o incentivo para que a criança se expresse 

nas diversas situações escolares.  
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6. Considerações finais 

 

Com a pesquisa pude confirmar as hipóteses levantadas inicialmente, da 

importância de uma boa fundamentação teórica dos professores e da formação 

continuada, para que eles alcancem ações pedagógicas de qualidade. 

Os autores, as observações e a pesquisa, relevaram a necessidade de ouvir as 

crianças e percebê-las na sua totalidade e confirmaram que a qualidade na 

interação entre crianças e adultos, culmina em um maior e melhor 

desenvolvimento. 

O uso da linguagem verbal possibilita o aprimoramento do raciocínio lógico, que 

é próprio e exclusivo dos seres humanos. E dominar este do sistema de 

representação permitirá à criança um conhecimento maior do mundo das 

pessoas adultas. 

Como explicamos no segundo capítulo, a partir da visão interacionista da 

psicologia, os processos de desenvolvimento e aprendizagem, se dão na 

confluência do biológico com o social. A partir desta interação, surge o psíquico, 

formando um indivíduo, um ser único.  

Pudemos comprovar, com este trabalho, que é extremamente importante uma 

boa relação do professor com a criança para desenvolvimento da linguagem, 

afinal, o âmbito social é de suma importância para que a aprendizagem da fala 

se dê de forma significativa. 

Portanto, o educador deve encontrar em sua formação os melhores caminhos 

para a formação completa da criança do futuro. 
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