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RESUMO  
 

A presente pesquisa traz o estudo da importância da Educação Infantil no 
desenvolvimento afetivo da criança. O trabalho inicia-se apresentando um 
breve histórico sobre a invenção da infância e o surgimento do espaço da 
Educação Infantil. E como esse espaço é de fundamental importância nos anos 
inicias da criança, uma vez que seu contato era apenas com sua família, o 
primeiro grupo social que a criança conhece e do qual recebe influências. Logo 
depois é inserida num segundo grupo, constituído por crianças e adultos: 
creches e Pré-Escolas. Ir para a escola representa um desafio para a criança. 
A separação traz possibilidades de simbolização, um elemento importante na 
vida afetiva. Nas interações sociais, os laços afetivos são ampliados, com o 
estabelecimento de vínculos afetivos entre crianças e adultos, o que contribui 
para o reconhecimento do outro. A escola é um espaço contínuo de 
socialização, pois propicia o contato e o confronto com adultos e crianças de 
várias origens socioculturais. Em seu desdobramento esta monografia trará 
contribuições da psicanálise para a Educação Infantil. Finalizando com o 
brincar nesse processo de desenvolvimento afetivo da criança. 
 
Palavras – chave:  Educação Infantil. Psicanálise. Identidade. Desenvolvimento 
Afetivo 
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 INTRODUÇÃO  

Quando falamos em infância, não podemos nos referir a esta etapa da 

vida como uma brincadeira, e sim como um conjunto de fatores que leva a 

criança às suas descobertas. Onde contamos com família, escola e sociedade 

para este desenvolvimento. 

De acordo com Ariès, desde a antiguidade as crianças são consideradas 

seres inferiores, provavelmente não havendo lugar para a infância da forma 

como conhecemos. E é a partir do momento em que ela se mostra mais 

independente fisicamente, que ela é deixada junto com os adultos para 

aprenderem as tarefas realizadas por eles no dia a dia. Sendo assim, a criança 

não conhecia a infância em que vivenciamos na sociedade atual.  

A socialização e a educação na infância é algo atualizado. Ainda 

encontramos muitas crianças que não possuem a sorte de participar deste 

convívio lúdico, já que as mesmas não possuem condições financeiras, sociais 

e culturais para estarem inseridas neste contexto. O conceito de infância se dá 

somente nas camadas nobres da sociedade, já a criança pobre continua por 

vezes não conhecer o verdadeiro significado da infância. Sendo deixadas para 

a sua própria sorte. 

E é através da convivência com outros participantes da sociedade, que a 

criança adquire e carrega consigo suas experiências e levando-a para a escola. 

O desenvolvimento destas experiências não depende somente da criança, mas 

também da família e dos professores que receberão este indivíduo nas séries 

iniciais. 

O desenvolvimento da criança nos anos iniciais é um processo de 

crescimento e mudança a nível físico, cognitivo e emocional, que vai sendo 

aprimorado ao longo de sua vida. Em cada fase surgem características 

específicas em que devem ser exploradas e aprimoradas. Temos na família e 

nos educadores grande importância na formação destes seres.  

A criança no seu crescimento sente a necessidade de explorar o mundo 

que a cerca, aprendendo os diversos sons e cheiros, descobrindo objetos e até 

mesmo sua função, iniciando os primeiros passos e a sua fala atinge grande 
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importância na comunicação com o mundo exterior. Neste momento o 

funcionamento mental da criança está florescendo.  

Essas conquistas devem e precisam ter o apoio seguro, onde a criança 

encontra tanto na sua família quanto na escola. O papel da escola possui e de 

transmitir segurança para que a criança possa se desenvolver com 

tranquilidade. 

“A criança possui várias fases de 
desenvolvimento até chegar à vida adulta e 
essas fases devem ser respeitadas por todas 
as pessoas que têm ou terão influência nesse 
desenvolvimento, como pais, familiares e 
escola.” (PIAGET, 1978, p. 87)  

 

 De acordo com Piaget (1978), devemos respeitar cada fase que a 

criança passa e compreender que é através da interação com o lúdico que este 

indivíduo está sendo desenvolvido. A inclusão das brincadeiras e atividades 

diversificadas apresentam as crianças um mundo com grandes oportunidades 

de aprendizagem.  

 Esta aprendizagem deve ser garantida não só no seio familiar, mas 

também nas instituições. A instituição de educação infantil que oferece a 

tranquilidade para o desenvolvimento desta criança num espaço aconchegante 

e seguro da mesma forma, como ela encontra em sua família. Assim, as 

escolas proporcionam a criança uma infância voltada para o agora e não 

pensando em como ela estará no futuro. 

 O conhecimento adquirido pela criança na educação infantil deve ser 

gradativo. Atentando que cada criança é uma, e esta pode atingir o 

entendimento deste conhecimento mais cedo ou mais tarde do que outras 

crianças da mesma idade. Devemos assim, compreender e levar em 

consideração que cada uma possui seu tempo.  
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- CAPÍTULO 1 - 
 

A INVENÇÃO DA INFÂNCIA E O SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

1.1  A Concepção de Infância. 
 

 
A infância é uma série de transformações ocorridas na sociedade. Nem 

sempre a infância teve a atenção que possui nos dias atuais; nos séculos 

passados seu sentido era desconhecido, ao passo que a sociedade se modifica, 

uma série de conceitos e significados surgem. A criança é percebida pela 

sociedade de diferentes formas ao longo do tempo. 

Em a “História e Política da Educação Infantil” de Sonimar Faria, diz que 

na Idade Média a criança era um adulto em miniaturas, não havia separação de 

pessoas por idades, apenas por riquezas e vestuário, isto é, vestia-se as 

crianças iguais aos homens e mulheres pertencentes às mesmas condições 

sociais.  

Segundo Ariès: 

 “A idade média vestia indiferentemente todas as classes de idade, 
preocupando-se apenas em manter visíveis através da roupa os 
degraus da hierarquia social” (ARIÈS, 1981).  

 

A infância era vista como uma transição para a vida adulta, o que 

importava era crescer para ser um adulto completo. Todas as crianças eram 

colocadas em famílias estranhas para que pudessem aprender os trabalhos 

domésticos, que eram transmitidos pelos chamados “mestres”. De acordo com 

Ariès: 

 

“Era através do serviço doméstico que o mestre transmitia a uma 
criança, não ao seu filho, mas ao filho de outro homem, a bagagem de 
conhecimentos, a experiência prática e o valor humano que pudesse 
possuir” (ARIÈS, 1981). 

 

Na sociedade medieval, as crianças aprendiam na prática e os trabalhos 

domésticos não eram vistos de forma humilhante e estabeleciam uma forma de 

educação tanto para os ricos como para os pobres. E o fato de o filho sair cedo 

da casa dos pais, fazia com que a família não tivesse o controle sobre essa 

criança e nem pudesse criar nenhum laço afetivo. 
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“A família não podia, portanto, nessa época alimentar um sentimento 
existencial profundo entre pais e filhos. Isso não significava que os 
pais não amassem seus filhos: eles se ocupavam de suas crianças 
menos por elas mesmas, pelo apego que lhes tinham, do que pela 
contribuição que essas crianças podiam trazer à obra comum, ao 
estabelecimento da família. A família era uma realidade moral e 
social, mais do que sentimental. (...). Nos meios mais ricos, a família 
se confundia com a prosperidade do patrimônio, a honra do nome. A 
família quase não existia sentimentalmente entre os pobres, e quando 
havia riqueza e ambição, o sentimento se inspirava no mesmo 
sentimento provocado pelas antigas relações de linhagem”. 
(ARIÈS,1981, p.221) 

 

 Os colégios eram reservados a um número de clérigos e 

frequentados por estudantes de todas as idades. Era natural crianças assistirem 

aulas com adultos. A entrada da criança na escola era vista como outra forma do 

ingresso no mundo dos adultos. 

“A escola e o colégio que, na Idade Média, eram reservados a um 
pequeno número de clérigos e misturavam as diferentes idades da 
antiga sociedade (...) assim que ingressava na escola, a criança 
entrava imediatamente no mundo dos adultos. Essa confusão, tão 
inocente que passava despercebida, era um dos traços mais 
característicos da antiga sociedade”. (ARIÈS,1981)  

 

 As transformações sociais, econômicas e políticas fundamentadas 

no Liberalismo (na transição do Feudalismo para o Capitalismo), ocorridos na 

Europa Ocidental fizeram surgir algumas alterações na organização familiar, 

escolar e no sentimento de infância.  

“Embora até o século XVIII não tenham ocorrido mudanças 
significativas no padrão filantrópico e assistencial das políticas sociais, 
o contexto da Revolução Industrial, do Iluminismo e da constituição dos 
Estados laicos nos oferece o registro das primeiras iniciativas de 
atendimento à infância”. (ARIÉS, 1981) 
 

 Com isso se constrói uma nova estrutura familiar, dessa forma 

pensa-se na criança, no espaço em que deveria conviver e nos objetivos que 

isso teria na preparação para a vida adulta. A criança foi se tornando o centro 

das atenções e a família começou a se organizar em volta dela. No início do 

século XVII, as escolas foram sendo multiplicadas, a fim de aproximá-las das 

famílias, impossibilitando o afastamento dos pais com as crianças. 

 

“A família tornou-se o lugar de uma afeição necessária entre os 
cônjuges e entre pais e filhos, algo que ela não era antes. Essa afeição 
se exprimiu sobre tudo através da importância que se passou a atribuir 
a educação. Não se tratava mais apenas de estabelecer os filhos em 
função dos bens e da honra. Tratava-se de um sentimento inteiramente 
novo: os pais se interessavam pelos estudos de seus filhos (...) A 
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família começou então a se organizar em torno da criança e a lhe dar 
uma tal importância, que a criança saiu de seu antigo anonimato, que 
se tornou impossível perde-la ou substituí-la sem uma enorme dor que 
ela não pôde mais ser reproduzida muitas vezes, e que se tornou 
necessário limitar seu número para melhor cuidar dela”. (ARIÈS,1981) 

 

 Esta importância começou a ser atribuída à criança na Idade 

Moderna, quando a criança começou a ser vista como frágil e inocente, 

necessitando de um cuidado maior que antes na Idade Média não era oferecido. 

E o sentimento pela criança começou a mudar, estando associado a 

cristianização. A criança da plebe não se utilizava desse tratamento. 

 No século XVII, com esse novo sentimento pela criança havia 

surgido pela sua fragilidade e ingenuidade, uma certa “paparicação” assim 

chamado pelos moralistas da época, por parte das mães e amas incumbidas de 

cuidar das crianças e que poderia ser prejudicial, pois tornava as crianças 

mimadas e mal-educadas. 

 

“O segundo princípio rezava que se deveria evitar mimar as crianças, 
habituando-as desde cedo à seriedade: "Não me digas que são apenas 
crianças e que é preciso ter paciência. Pois os efeitos da 
concupiscência já aparecem bastante nessa idade". Tratava-se de uma 
reação contra a "paparicação" das crianças de menos de oito anos, e 
contra a opinião de que elas ainda eram muito pequenas para serem 
repreendidas. La Civilité Nouvelle, de Courtin, de 1671 explica 
longamente essa visão: "Deixa-se que esses pequenos espíritos 
passem o tempo sem prestar atenção ao que é bom ou mau. Tudo lhes 
é permitido, indiferentemente. Nada lhes é proibido: eles riem quando 
deviam chorar, choram quando deviam rir, falam quando deviam calar 
e ficam mudos quando a boa educação os obriga a responder. Deixá-
los viver dessa forma é ser cruel para com eles. Os pais e as mães 
dizem que, quando eles ficarem grandes, serão corrigidos. Seria mais 
apropriado agir de modo que não houvesse nada a corrigir”.” 
(ARIÈS,1981) 

 

 Com a Revolução Burguesa, o sentimento de individualismo começa a 

formar esse novo modelo de adulto e as crianças são separadas e recolocadas 

num espaço que lhes seriam apropriados (o centro da família e escola), onde 

seriam preparadas para a fase adulta. Neste sentido, surge a escola como forma 

de controle social, o que revela o papel que esse espaço terá na educação 

dessas crianças e mostra a concepção de infância que começa a ter. 

 

Tendo como objetivo de formar mais tarde homens de bem e honrados, a 

proposta e a missão de educação ficaram a cargo dos colégios. A criança foi 
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ficando educável e a aprendizagem adquiriu uma forma pedagógica e passou a 

ser responsabilidade das escolas. A escola substituiu a educação prática da Idade 

Média pela a educação teórica, onde os pais tinham a oportunidade de se 

aproximarem melhor seus filhos. 

 

“A escola deixou de ser reservada aos clérigos para se tornar o 
instrumento normal da iniciação social, da passagem do estado da 
infância ao do adulto. Mas ela correspondeu também a uma 
preocupação dos pais de vigiar seus filhos mais de perto, de ficar mais 
perto deles e de não os abandonar mais, mesmo temporariamente, aos 
cuidados de uma outra família. A substituição da aprendizagem pela 
escola exprime também uma aproximação da família e das crianças, do 
sentimento da família e do sentimento da infância (...) A escola 
substituiu a aprendizagem como meio de educação. Isso quer dizer 
que a criança deixou de ser misturada aos adultos e de aprender a vida 
diretamente, através do contato com eles. A despeito das muitas 
reticências e retardamentos, a criança foi separada dos adultos e 
mantida à distância numa espécie de quarentena, antes de ser solta no 
mundo. Essa quarentena foi a escola, o colégio”. (ARIÈS,1981) 

 

 Durante esse período, nas escolas e nas famílias tornou-se comum os 

castigos corporais, com o uso do chicote, como forma de disciplina e correção. 

Esse tipo de correção não era aplicado aos fidalgos, pois só podia ser aplicado à 

plebe, de acordo com Ariès: 

 

 “Entre os adultos, nem todos eram submetidos ao castigo corporal: os 
fidalgos lhe escapavam, e o modo de aplicação da disciplina contribuía 
para distinguir as condições sociais”. O uso do chicote era uma forma 
de legitimar a autoridade do adulto sobre a criança e demonstrar que 
os “poderosos” dominam os “fracos. Todas as crianças e jovens, 
qualquer que fosse sua condição, eram submetidos a um regime 
comum e eram igualmente surrados. Isso não quer dizer que a 
separação das condições sociais não existisse no mundo escolástico. 
Ela existia aí como nos outros lugares e era igualmente marcada. Mas 
o caráter degradante para os adultos nobres do castigo corporal não 
impedia sua aplicação às crianças. Ele se tornou até mesmo uma 
característica da nova atitude diante da infância”. (ARIÈS,1981). 

 

Ainda no século XVII, um traje especial para a criança foi se pensado o 

que as diferenciavam dos adultos, diferente dos tempos anteriores o qual se 

vestiam os adultos e crianças da mesma maneira, em que nada separava a 

criança do adulto no traje medieval, como podemos ver em: “Assim que a 

criança deixava os cueiros, ou seja, a faixa de tecido que era enrolada em torno 

de seu corpo, ela era vestida como os outros homens e mulheres de sua 

condição” (ARIÈS,1981). 
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Nada, no traje medieval, separava a criança do adulto. Não seria 
possível imaginar atitudes mais diferentes com relação à infância. No 
século XVII, entretanto, a criança, ou ao menos a criança de boa 
família, quer fosse nobre ou burguesa, não era mais vestida como os 
adultos. Ela agora tinha um traje reservado à sua idade, que a 
distinguia dos adultos. Esse fato essencial aparece logo ao primeiro 
olhar lançado às numerosas representações de crianças do início do 
século XVII. (ARIÈS, 1981) 

 

Podemos dizer que a inserção dos castigos corporais e a utilização de um 

traje específico para a criança, significam os primeiros sentimentos relacionados 

a infância e observamos que o chicote e o vestuário foram uma espécie de 

separação entre a criança e o adulto. 

 

Essa infância que aos poucos se incorpora na Europa, toma traços e 

características marcantes que irão se arrastar por séculos a fora. O cuidado que 

se passa a ter com a criança e os investimentos direcionados a ela não se 

aplicariam a todas. Na Europa isso variou muito de acordo com as ditas 

“camadas sociais” e seus interesses voltados para a vida adulta. 

 

 

1.2. A Concepção de Infância no Brasil 

 

Ao longo da história, os significados da infância assim como uma série 

de acontecimentos, é resultado de transformações sociais, políticas e 

econômicas ocorridas na sociedade, a concepção de infância no Brasil sofreu 

fortes influências das concepções geradas na Europa. 

 

“Muitas das concepções europeias sobre a infância estão presentes 
em nosso contexto histórico através da colonização portuguesa. Os 
Jesuítas chegam ao Brasil em 1554. Neste momento, foi fundado o 
primeiro colégio de catequista no Brasil. A Companhia de Jesus, cujo 
nome é decorrente ao trabalho feito pelos jesuítas, exigia muito das 
crianças a disciplina e os princípios morais da Igreja. A palavra mimar 
estava fora do contexto da Companhia. As crianças que os jesuítas 
se encarregaram foram os indígenas e os órfãos (pequenos 
curumins). A disciplina era muito rígida, feita de castigos e ameaças 
pelos primeiros padres que chegaram ao Brasil Colônia.” (PRIORE, 
1995) 

 

No regime do Brasil escravista, as crianças (filhos de escravos) eram 

inseridas muito cedo no trabalho, pois as escravas amarravam os filhos nas 
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costas para dar continuidade ao seu trabalho. Porém, algumas escravas eram 

escolhidas para serem amas-de-leite dos filhos dos seus senhores e os filhos 

dessas escravas eram destinadas a Roda, uma espécie de instituição com o 

objetivo de "cuidar" das crianças que seriam ali depositadas. 

 

“Nos séculos XVIII e XIX, a Roda recebia crianças de qualquer cor, 
mas seus usuários eram geralmente os filhos das escravas. A Roda 
era também amplamente utilizada pelos proprietários que não 
queriam se responsabilizar pelos encargos da criação da prole de 
seus escravos, ou mesmo quando desejavam da escrava um trabalho 
incompatível com a permanência do filho junto da mãe: o aluguel ou 
uso das escravas como amas-de-leite” (FARIA, 1994) 

 

Aproximadamente no século XIX, a mortalidade infantil não era vista 

como sofrimento, pois a criança morta era associada ao “anjinho” sem pecado, 

independentemente de ser branco ou negro. Entretanto, o costume da Roda e 

as amas-de-leite, foram altamente criticadas pelo movimento abolicionista e 

higienista da época por causa da utilização das mamadeiras sem a devida 

higiene e os médicos sanitaristas encontram uma solução socialmente aceita: 

que as mães deveriam amamentar seus próprios filhos. Com isso, a Roda 

começou a ser menos utilizadas e surgiu um outro problema: o que fazer com 

os filhos das escravas? A partir disso, os médicos sanitaristas começaram a 

criar e implantar as primeiras creches no Brasil, com o objetivo de atender aos 

filhos das escravas domésticas, visando a higiene e o atendimento 

assistencialista. Com isso, a ideia de infância no Brasil, foi marcada pelo 

âmbito médico sanitarista em meados do século XIX. 

 

“O assistencialismo e o movimento higienista foi fruto de um trabalho 
realizado por médicos e sanitaristas que tinham como objetivo 
combater a mortalidade infantil. A preocupação estava voltada para 
projetos sanitários e de mudanças de hábitos de higiene e zelar pela 
vacinação. O jardim de infância foi o termo dado para as instituições 
particulares com atividades educativas que atenderiam as crianças 
ricas. Asilos e creches para as instituições que atenderiam as 
crianças pobres, oferecendo alimentação, higiene e segurança física” 
(KUHLMANN, 2000) 

 

As instituições pré-escolares (creches, jardins de infância, asilos), foram 

criadas com o objetivo assistencialista e mantida por influências dos médicos 

envolvidos nos movimentos higienistas. Nos países europeus as creches foram 

criadas em função do aumento do trabalho feminino. No final do século XIX, o 
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Brasil sofria transformações sociais e políticas, que geraram oportunidades 

para a construção de uma sociedade capitalista e industrial no país, 

transformações essas sofridas sobre a influência da Revolução Industrial na 

Europa. Com a Lei do Ventre Livre, a educação dos filhos das escravas trazia 

problemas para as donas da casa, então as creches populares não só 

atendiam as mulheres operárias, mas também às mães empregadas 

domésticas.  

 

O sistema capitalista defende as instituições pré-escolares, 

principalmente as do setor privado. Nesse contexto, foram criados os jardins de 

infância pelo viés do setor privado, visando as famílias mais abastadas. No 

início do século XX, as primeiras instituições pré-escolares assistencialistas 

foram consolidadas e fundadas as primeiras creches no Brasil. Os termos 

creches e asilos eram utilizados para instituições que atendiam às crianças 

pobres e o termo de jardim de infância foi atribuído às instituições privadas. 

 

“Nesse contexto, foram inauguradas as primeiras instituições pré-
escolares assistencialistas e as primeiras creches no Brasil. O 
atendimento assistencialista foi criado para atender as mães 
empregadas domésticas e operárias industriais e mais tarde, 
também, o setor privado, assim atendendo os filhos da classe alta. 
Esta assistência surgiu, pensando em retirar a criança desamparada 
do meio do qual ela vivia, regulando as suas necessidades, 
melhorando sua condição de saúde, sugerindo hábitos de trabalhos, 
educá-la sem que ela esquecesse sua condição de pobreza.” 
(KUHLMANN, 2000)  

 

A política assistencial carregada dos saberes médicos, apresentavam 

fundamentos para a implantação das creches, asilos e jardins de infância e do 

ponto de vista sanitarista, a grande preocupação era combater a mortalidade 

infantil, essa preocupação fundamentava os projetos sanitaristas criados pelos 

médicos e tinham às mulheres burguesas como aliadas para difundir novos 

hábitos às mães trabalhadoras. Segundo Faria, em 1889 foi fundado no Rio de 

Janeiro o IPAI (Instituto de Proteção e Assistência à Infância) pelo médico 

Arthur Moncorvo Filho. 

 

“Após alguns anos, em 1899 foi fundado o Instituto de Proteção e 
Assistência à Infância do Brasil, no Rio de Janeiro, tendo como 
objetivo: “o atendimento aos menores de oito anos de idade; a 
elaboração de leis que assistissem a vida e a saúde dos bebês; o 
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atendimento as crianças pobres e doentes e a criação de creches, 
jardins de infância e maternidades”. (KRAMER, 2003) 

 

O Instituto de Proteção e Assistência à Infância tinha também o objetivo 

de: 

 

“Inspecionar e regulamentar a lactação: inspecionar as condições de 
vida das crianças pobres (alimentação, roupas, habilitação, 
educação, instrução, etc.), dispensar proteção às crianças 
abandonadas: auxiliar inspeção médica nas escolas e indústrias: 
zelar pela vacinação; difundir meios de combate à tuberculose e 
outras doenças comuns às crianças; criar jardins de infância e 
creches” (KUHLMANN, 1991) 

 

As creches demonstram apenas ser um lugar onde as crianças seriam 

guardadas ou afastadas do trabalho e surgiram para permitirem as mães 

trabalhadoras de irem para o trabalho mais do que para atender as 

necessidades da própria criança. Nessas instituições as preocupações eram 

meramente com a alimentação, higiene e saúde, sem nenhum cunho 

pedagógico, com um trabalho educativo, voltado para o desenvolvimento 

afetivo e intelectual das crianças, pois não era considerado um dever social e 

sim como uma prestação de favor ou caridade. Dentro deste contexto, a partir 

dos anos 40 foram criados alguns órgãos de amparo assistencial à infância: 

 

“Do período de 1940 até a década de 70 foram criados alguns órgãos 
governamentais e intergovernamentais como, Serviços de 
Atendimento a Menores, Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF-1946), Organização Mundial de Educação Pré-Escolar 
(OMEP-1948), Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN-
1972), Projeto Casulo e Coordenação de Educação Pré-Escolar 
(COEPRE-1975) todos com a finalidade de assistir a criança”. 
(KRAMER, 2003)  

 

Segundo Abramovay: 

 
“Eram as creches que surgiam, com caráter assistencialista, visando 
a afastar as crianças pobres do trabalho servil que o sistema 
capitalista em expansão lhes impunha, além de servirem como 
guardiãs de crianças órfãs e filhas de trabalhadores. Nesse sentido, a 
pré-escola tinha como função precípua a guarda das crianças” 
(ABRAMOVAY,1987). 

 

 1.3. A Pré-Escola e o Surgimento da Educação Infantil 
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A pré-escola passa por momentos que caracterizam como se dava o 

atendimento oferecido. Com o avanço da industrialização houve uma 

necessidade emergencial sobre onde ficariam as crianças, para suprir a 

demanda de mulheres trabalhadoras. Nesse contexto, a creche tinha como 

função de guardar as crianças. 

Contudo, uma nova função passa a ser atribuída ao pré-escolar na 

Europa durante o século XIX, com uma ideia relacionada mais para a 

“educação” do que de assistência. Foram criados os jardins de infância por 

Froebel na Alemanha, por Montessori na Itália, etc. De acordo com Abramovay 

(1987): “A função dessa pré-escola era a de compensar as deficiências das 

crianças, sua miséria, sua pobreza, a negligência de suas famílias...” 

“A educação compensatória foi desenvolvida através de trabalhos 
voltados para os jardins de infância nas favelas de Berlim com 
Froebel. E McMillan, contemporânea de Montessori, enfatizava a 
necessidade de assistência médica dentária, estimulação cognitiva 
para ajudar as crianças que possuíam deficiência. Para esses 
educadores, a pré-escola era uma forma de superar a miséria e a 
pobreza. Concepção que só chegou ao Brasil no século XX” 
(KRAMER, 2003).  

Mas somente após a Segunda Guerra Mundial que a pré-escola como 

função compensatória ganhou força nos EUA e na Europa, sobre as influências 

das teorias do desenvolvimento infantil e psicanálise e estudos antropológicos 

de acordo com algumas pesquisas feitas logo após a Guerra e traçaram uma 

abordagem da privação cultural, direcionada para as crianças pobres, 

imigrantes e filhos de negros. 

“Depois da Segunda Guerra Mundial, no Estados Unidos e na 
Europa, que a pré-escola com função compensatória ganhou 
contornos e estratégias mais delineados. As influências das teorias 
do desenvolvimento infantil e da psicanálise, por um lado, os estudos 
linguísticos e antropológicos por outro, aliados a pesquisas que 
procuravam correlacionar linguagem e pensamento com rendimento 
escolar, determinaram a elaboração da abordagem da privação 
cultural. Ela veio fundamentar e fortalecer a crença na pré-escola 
como instância capaz de suprir as “carências”, “deficiências” culturais, 
linguísticas e afetivas das crianças provenientes das classes 
populares. Vista dessa forma, a pré-escola, com função preparatória, 
resolveria o problema do fracasso escolar que afetava principalmente 
as crianças negras e filhas de migrantes, naqueles países” 
(ABRAMOVAY,1987). 

 

Segundo essas teorias, as famílias pobres não conseguiam proporcionar 

aos filhos condições para um bom desempenho escolar, o que faziam eles 
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serem reprovados e ficarem sendo conhecidos como “carentes” culturais. E 

para solucionar esses problemas a pré-escola foi a responsável por prever e 

curar “carências” culturais e afetivas das crianças das classes populares. 

Segundo Faria (1994): “Nos anos 60, a educação compensatória era 

considerada uma proposta fracassada nos EUA - as pesquisas concluíram que 

a teoria sobre a privação cultural era falaciosa”. 

Mesmo sendo considerada fracassada nos EUA, os reflexos da 

educação compensatória chegam ao Brasil na década de 70, com a teoria da 

“privação cultural”, em que a creche deveria suprir as carências culturais das 

crianças pobres, ou seja, a pré-escola seria responsável por promover a 

superação do problema do fracasso escolar, por causa do aumento na evasão 

escolar e repetência das crianças das classes populares no primeiro grau. A 

educação passa a ser formal, no sentindo de preparar essas crianças para 

enfrentar com sucesso a vida escolar. 

“No Brasil, a educação compensatória surgiu por volta dos meados do 
século XX, na década de 70, tratando-se de deficiências ou de 
carências, com a preocupação que se devia compensar ou 
complementar a cultura da criança. O que preocupava era usar os 
programas compensatórios e a abordagem da privação cultural para 
esconder o fracasso escolar que na verdade estão na infraestrutura 
socioeconômica da sociedade. Entretanto, defende-se a educação 
compensatória não se preocupando com as críticas feitas ao 
programa”. (KRAMER, 2003) 

 
A privação cultural e a função compensatória passam a ser muito 

criticadas no Brasil, apesar de serem defendidas pelo COEPRE (Coordenação 

de Educação Pré-Escolar), em seus programas de expansão da rede pré-

escolar. Por que não existia profissionais qualificados e nem remuneração 

digna para desenvolver um bom trabalho pedagógico, pois a mão-de-obra que 

existiam nas pré-escolas das classes populares eram compostas por 

voluntários que acabaram por desistir do trabalho. E esse atendimento tinha 

um caráter “não formal”, que começou a gerar insatisfações nos próprios 

profissionais dessa modalidade de ensino. Eles criticavam a qualidade de 

ensino que se chegava as camadas populares e exigiam uma pré-escola 

comprometida com o primeiro grau. 

Vejamos uma proposta do MEC, especificamente no Programa Nacional 

de Educação Pré-Escolar, lançado pelo COEPRE: 
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“à educação pré-escolar visa ao desenvolvimento global e harmônico 
da criança, de acordo com suas características físicas e psicológicas, 
neste particular momento de sua vida e situada em sua cultura e em 
sua comunidade. Ela tem, portanto, objetivos em si mesma, próprios 
da faixa etária e adequados às necessidades do meio físico, social, 
econômico e cultural. 

Dessa forma, a educação pré-escolar não deve ser vista como 
“preparatória” para o ensino do 1° grau... 

... uma educação adequada às características e necessidades 
próprias da criança pré-escolar pode contribuir para sua melhor 
aprendizagem ao frequentar o ensino de 1° grau, como, de forma 
indireta, ajudar os sistemas de ensino a diminuir o problema da 
evasão e da reprovação na 1ª série. Já se tem dito que não se 
resolverá o impasse entre a 1ª e 2ª séries, enquanto não forem 
enfrentados com realismo os problemas sofridos, desde os primeiros 
anos de vida, pelas crianças que demandarão o 1° grau. Ora, na 
medida em que a educação pré-escolar contribui para que a criança 
supere problemas decorrentes do baixo nível de renda de seus pais, 
estará gerando efeitos positivos sobre o processo educacional como 
um todo.” 

De acordo com Krammer (2003), os questionamentos sobre os 

programas compensatórios e da abordagem da privação cultural foi se 

ampliando na medida que se foi percebendo que não traz benefício algum às 

crianças das classes populares, servindo apenas para discriminá-las e 

marginalizá-las. 

Segundo Krammer (2003), se iniciam debates na década de 80 

pensando no espaço da Educação Infantil como um espaço de construção do 

conhecimento e não mais de uma história assistencialista, higienista e 

compensatória, e sim um conjunto que atende necessidades físicas e 

psicológicas da criança. 

Na constituição de 1988, que foi o 1° texto constitucional se tratando dos 

direitos da criança, previa-se a creche como direito da criança, opção da família 

e dever do Estado. E nela se propôs a superação do caráter assistencialista 

que impregnava as propostas curriculares das creches e pré-escolas, pelo 

caráter educacional. A criança passa a ser vista como o “sujeito da educação” 

e a educação pré-escolar é reconhecida como necessidade. Assim, ela não diz 

respeito apenas a mulher e à família, mas também ao Estado e às empresas, 

pois o acesso a creche se firma como direito do trabalhador. 

Nessa conjuntura, de acordo com a Constituição de 1988, são 

acentuadas as discussões em torno da educação de zero a seis anos: 
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“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visam a melhoria de sua condição social: (...) a assistência gratuita 
dos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade, 
em creches e pré-escolas” (Art.7 da Constituição Federal, 1988) 

“O dever do Estado com a Educação será efetuado mediante a 
garantia de (...) atendimento em creches e pré-escolas às crianças de 
zero a seis anos de idade” (Art. 208, idem) 

A creche e a pré-escola, foram incluídas na política educacional, com 

uma concepção pedagógica e não mais assistencial. Assim, a educação infantil 

de acordo com Gohn (1990), passou a ter função de “proporcionar condições 

para o desenvolvimento físico, psicológico e intelectual da criança em 

complementação à ação da família”.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB-9394/96), dispõe que:  

Art.29. “A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos 

de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade”. 

 Art. 30. “A educação infantil será oferecida em: I – creches, ou 

entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II – 

pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de idade”. 

Art. 31. “Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo 

de promoção, mesmo para o seu acesso ao ensino fundamental”.  

O reconhecimento da Educação Infantil, como parte da educação 

básica, foi fruto de um longo e cansativo processo histórico, que tem relação 

com a história da infância e sua concepção. Antes não havia ao menos um 

traje especial que fazia referência a infância e depois começou a ser vista 

como um indivíduo que precisa de cuidados especiais, roupas diferenciadas e 

uma educação diferente da prestada na Idade Média. E hoje existe um espaço 

para o desenvolvimento dessa criança, onde a relação de afeto vai se 

intensificando e coincidindo com o surgimento da Educação Infantil. 
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- CAPÍTULO 2- 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO 

DESENVOLVIMENTO AFETIVO DA CRIANÇA 

 

2.1 A Relevância da Afetividade no Desenvolvimento da Criança 

 

Na expressão popular o afeto está associado aos sentimentos de amor, 

carinho, emoção, entre outros. Segundo o dicionário Aurélio, o verbete que se 

refere a afetividade está definido como: 

“Conjunto de fenômenos psíquicos de emoções, 
sentimentos e paixões, acompanhados sempre de 
impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação, 
de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza”. 
(DICIONÁRIO AURÉLIO. 2009) 
 

 

 

Se o afetivo não se encontrar-se bem, o homem não consegue ampliar 

toda a sua potencialidade. A afetividade compreende muitos sentimentos e 

saber enfrentá-los pode ser a direção para o equilíbrio emotivo. Rossini (2001) 

mostra que o sujeito pode até ter uma inteligência significativa, entretanto, se o 

seu emocional apresentar implicação ou travamento, o processo não será 

gerador impulsionador de energia. Nesse caso a criança é olhada como um 

indivíduo profundamente afetivo. Vygotsky (1994) diz que a vivência emocional 

que a criança conquista em seu âmbito social é o que vai definir o tipo de 

interferência que aquele apresentará em relação a ela. Não é apenas um 

motivo em si que interfere o rumo do desenvolvimento da criança, mas o 

conjunto de causas apresentados pelo ponto de vista da experiência emocional 

da criança. 

 

Wallon diz que as emoções possuem ampla relevância no 

desenvolvimento humano. É através delas que a criança expressa seus 

quereres e ansiedades. A afetividade provém de duas condições: a orgânica e 

a social que apresentam uma significativa familiaridade, tanto que os 

obstáculos de uma circunstância podem ser solucionados pelas situações mais 

pertinentes do outro. Essa conexão durante o crescimento do sujeito muda a 
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origem de onde se começa as demonstrações de afeto, ou seja, a afetividade 

que no princípio era um comportamento fundamentalmente orgânico passa a 

sofrer a interferência da sociedade, o biotipo da criança ao nascer não valerá 

como uma lei singular do seu amanhã. Os seus objetivos podem ser de forma 

ampla modificados pelos contextos sociais da sua realidade, onde a opção 

individualizada não está omissa, a afetividade tem um crescimento gradativo, 

se desviando da condição orgânica e tornando-se mais concatenada a 

condição social.   

De acordo com Saltini (1997) para Jean Piaget, o crescimento afetivo e o 

moral estão associados de modo especifico e correlatos: a criança vai 

vencendo a fase do egocentrismo vai entendendo a importância das relações 

com os outros sujeitos e desenvolve o entendimento do eu e do outro como 

informações.  

O afeto é visto por Piaget como circunstancia imprescindível para a 

intectualidade. Para a compreensão de um assunto deve existir um 

relacionamento afetivo entre quem ensina e quem aprende para que assim 

exista o interesse, a instigação e em consequência o aprendizado. A 

afetividade é uma relevante motivação de energia para o crescimento 

intelectual, sem ele não transcorrerá a constituição do conhecimento.  

Arantes faz uma comparação usada por Piaget para exemplificar o valor 

da afetividade: “A afetividade seria como a gasolina, que ativa o motor de um 

carro, mas não modifica sua estrutura” (ARANTES 2002). 

 Nota-se que a afetividade se faz significativa e encontra-se presente ao 

longo de todas as etapas da vida, torna-se ainda mais perceptível no 

desenvolvimento da criança, e é exatamente quando ela inicia a sua vida 

escolar que essa relevância aparece com mais visibilidade. 

O afeto é um agente de forte relevância no desenvolvimento do 

indivíduo, tanto no processo de aprender como nas suas convivências para 

com os demais. 

  

Segundo Wallon apud Galvão (1995), a afetividade está associada com 

as presentes demonstrações de sentimentos, que a criança vivencia. Essas 

expressões estão ainda em uma fase inicial, de essência orgânica e tem por 

justificativa o tônus que mostra o início onde ocorrem os comportamentos 
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afetivos, trazendo um relacionamento de estreitamento com a afetividade no 

decorrer do processo de crescimento do ser humano. Por causa desse 

desenvolvimento, a afetividade torna-se ingerenciada pelo processo do meio 

comum. 

Dando grande relevância da afetividade em suas obras, especialmente 

àquelas que ressaltam o desenvolvimento da criança, Henri Wallon, dividiu 

esse desenvolvimento em 5 estágios: 

 

Wallon apud Galvão (1995) [...] vê o desenvolvimento da 
pessoa como uma construção progressiva em que se 
sucedem fases com predominância alternadamente 
afetiva e cognitiva [...]. Essas fases com características 
próprias são divididas por Wallon em cinco estágios: 

 

1º-  Impulsivo- emocional: (0 a 1 ano) onde a base é dada 

pela emoção, passa da impulsividade, onde as reações 

são puramente fisiológicas, como o choro, por exemplo, 

para o emocional onde as emoções são o principal 

instrumento de interação com o meio, a predominância da 

afetividade orienta as primeiras reações do bebê às 

pessoas. A afetividade se desenvolve pelo toque, pelo 

contato físico, como a interação mamãe-bebê, sendo 

expressa através de gestos, mímicas (sorrisos) e postura. 

 

 2º- Sensório – Motor e projetivo (até os 3 anos): é a 

exploração sensório motora do mundo físico, a criança 

começa a ter consciência de si, ganha maior autonomia 

com a aquisição da marcha, neste estágio também se dá 

o desenvolvimento da fala, é a função simbólica e da 

linguagem. As relações cognitivas com o meio são 

predominantes. 

 

3º- Personalismo: (3 a 6 anos): processo de formação da 

personalidade, da autonomia. Através da interação com o 

outro se dá a consciência de si. As relações afetivas 
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predominam agora expressas com o uso de recursos 

intelectuais (linguagem), três fases caracterizam este 

estágio: a oposição por volta dos 3 anos, na busca pela 

afirmação, pela independência a criança gosta de 

contrariar as pessoas próximas. A sedução é a fase que a 

criança precisa se sentir querida, admirada, por isso faz 

gracinhas, essa fase exige uma maior atenção dos 

adultos à sua volta, pois está expressamente ligada a 

frustração e pode marcar negativamente a relação da 

criança com o seu meio. A terceira fase é a imitação, 

nesse período a criança busca modelos, tem necessidade 

de criar personagens que são referencias em seu meio, 

geralmente já vai à pré-escola e a influência da família vai 

diminuindo, daí a necessidade da relação de afetividade 

com o professor. 

 

4º- Categorial: fase de importantes avanços no campo da 

inteligência, desperta o interesse da criança para o 

conhecimento e conquista do mundo exterior, o aspecto 

cognitivo é dominante. 

 

5º- Adolescência: Neste estágio a afetividade volta a ser 

predominante, a identificação e as diferenças com o outro 

possibilita uma personalidade vigorosa na adolescência, 

traz à tona questões morais, existenciais e pessoais, 

surge à necessidade de novas definições dos contornos 

da personalidade, devido às modificações no corpo 

levadas pela ação de hormônios. 

 

Nesses estágios do desenvolvimento do ser humano exemplificados por 

Wallon, existem transformações de situações prevalentemente intelectivos, que 

são as etapas onde prevalecem a realidade, a experiência de mundo físico e 

outras hegemonicamente afetivos, que são os convívios com o ser humano,  

onde ocorre a formação do eu.  



27 

 

Nos primórdios do desenvolvimento o afeto, o ato motor e a 

intelectualidade apresentam - se não muito diversos, e aos poucos no caminhar 

do processo vão se transformando em autônomos. 

 Transversalmente, nestes estágios apresentados por Wallon nota-se a 

existência da afetividade em diversos períodos e a sua relevância para a 

concretização deste desenvolvimento, visto que tanto os períodos 

hegemonicamente cognitivos como os afetivos decorrem uma da outra para o 

avanço do desenvolvimento.  

De acordo com Arantes (2002) Piaget, em seus conceitos também 

salienta o valor da afetividade no desenvolvimento da criança, quando expõe 

que o agente afetivo e cognitivo, não pode ser olhado isoladamente, pois estão 

ligados, e que em toda ação e reflexão encontra-se uma face cognitiva, que 

são organizações mentais e uma face afetiva, que é denotada pela energética 

que é a afetividade.  

Logo, para Piaget essa afetividade é olhada como a energia que leva à 

intelectualidade, ela necessita previamente ser trabalhada para que aconteça o 

desenvolvimento, não existem ações exclusivamente cognitivas e nem 

momentos afetivos sem princípios cognitivos. É por meio da afetividade que 

originam - se o prazer e o interesse pelo que se quer conhecer.  

 

Para Piaget (apud Saltini,1997), existe um relacionamento característico 

por meio dos desenvolvimentos afetivos e morais, que acontecem 

simultaneamente. A criança vai vencendo a fase do egocentrismo, entendendo 

o valor das relações com as outras pessoas, e desenvolve o conhecimento do 

eu e do outro como orientação. O autor acredita que a equilibração promove o 

desenvolvimento intelectual através dos sujeitos, para que uma boa 

socialização ocorra.  

Vygotsky também dá sua colaboração sobre a relevância da afetividade 

no desenvolvimento da criança quando afirma que os sentimentos se incluem 

no desempenho mental, sendo considerável em seu aspecto. O raciocínio do 

homem só pode ser entendido e considerado a essência afetiva. 

Em seu livro Rego apresenta o ponto de vista de Vygotsky: 
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“A aprendizagem e o afeto não estão separados no homem, ao 
contrário, relacionam-se e exercem influência bilateral no decorrer de 

toda a história da evolução humana” (REGO, 1995, p. 122).  
 

Mesmo que divergentes, constituem uma singularidade na ação 

dinâmica do desenvolvimento psíquico, logo, é inviável entende-los 

isoladamente.  

Em suma, autores importantes da Psicologia do Desenvolvimento, como 

Palácios e Hidalgo (2004), destacam que a família é o primeiro núcleo social da 

criança e assim, é o contexto no qual, elas se desenvolvem, constroem o 

entendimento do respectivo eu, percebendo como dominar as emoções 

convivendo, com os adultos em seu entorno. À medida que vão se 

desenvolvendo, novos ambientes são apresentados, novas fontes 

influenciáveis, que também vão interferir na construção e no desenvolvimento 

do caráter, sendo a família e a escola as duas instituições que inicialmente 

atuam mais nesse desenvolvimento.  

Nota-se que a afetividade faz parte do desenvolvimento do sujeito sendo 

assim, um agente de fundamental relevância neste processo, sendo de suma 

importância para a formação integral da criança. 

  

2.2 As Contribuições Da Psicanálise Para a Educação Infantil 

A psicanálise contribui muito para pensar a questão do desenvolvimento 

emocional da criança através de várias teorias que abordam o processo de 

separação do bebê em relação aos seus primeiros outros, quando então passa 

a se constituir psiquicamente como um sujeito com seus afetos e pensamentos 

próprios. 

Freud enfatizou o desenvolvimento psicossexual da criança com as 

diversas fases de desenvolvimento da libido, que se referem a diversos modos 

de relação o objeto.  

  Fase oral (nascimento – 2 anos): A zona erógena do bebê é a boca, 

onde se concentra suas necessidades. A necessidade do bebê nessa fase é a 

fome. E ao receber o alimento suas tensões são aliviadas. Pois receberá junto 

ao alimento um conforto, um acalento da mãe. Logo, o bebê associa o ato de 

se alimentar à sensação de prazer gerado no contato afetuoso. A boca será a 
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primeira parte do corpo que o bebê conseguirá dominar. E toda sua libido será 

para ela. O ato de comer, beber, morder, sugar gera satisfação. Ainda que 

esteja alimentado ele desejará sugar objetos por causa da pulsão. A fome que 

é uma necessidade do corpo estará saciada, mas a pulsão é uma necessidade 

orgânica e psíquica não estará satisfeita. Nessa fase, as pulsões se 

manifestam nas atividades que geram gratificação oral.  

É a primeira fase da evolução sexual pré-genital. Nela o prazer ainda 

está ligado à ingestão de alimentos e à excitação da mucosa dos 

lábios e da cavidade bucal. O objetivo sexual consiste na 

incorporação do objeto, o que funcionará como protótipo para iden- 

tificações futuras como, por exemplo, a significação comer-ser comido 

que caracteriza a relação de amor com a mãe. (GARCIA ROZA, 

2009, 104) 

 

Fase anal-sádica (2-4 anos): É nessa fase que a criança aprende a 

controlar os esfíncteres e a bexiga. A expulsão das fezes gera prazer, mas a 

criança também pode sentir prazer em reter as fezes. O que pode gerar um 

conflito: por um lado eliminar as fezes é prazeroso por outro lado existe uma 

necessidade social de controlar até chegar ao local adequado. A criança quer 

sentir o prazer da evacuação, mas não pode fazer em qualquer hora e nem em 

qualquer lugar. Ao mesmo tempo a criança percebe que quanto mais controle 

fisiológico tiver, terá mais elogios. É prazeroso evacuar, mas também é 

prazeroso reter. Nessa fase a criança também pode não controlar para chamar 

atenção.    “Essa fase está impregnada de valor simbólico, sobretudo ligado às 

fezes. Tal é o caso da significação de que se reveste a atividade de dar e 

receber ligada à expulsão e retenção das fezes”, (GARCIA ROZA, 2009,105) 

Fase fálica (4 anos): É nessa fase que a criança percebe que tem um 

pênis ou a ausência dele. Os genitais passam a concentrar todas as tensões e 

atenções da criança. Os meninos começam a ter ereções e com isso o 

interesse pela região aumenta e ao perceberem que as meninas não possuem 

pênis geram um medo de perder o pênis. Na fase fálica as crianças começam a 

sentir ciúmes dos pais. O menino começa a vê o pai como um rival, o que leva 

ao complexo de Édipo. O menino fantasia matar o pai e se casar com a mãe. 

Vê o pai como um rival e tem medo de ser castrado por ele, e com isso perder 
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o pênis. Freud denominou de “ansiedade de castração”, o medo de perder o 

pênis. O menino ainda quer atenção do pai e enxerga a mãe como uma rival. 

Segundo Freud o amor, temor, ansiedade de castração e desejo pela mãe são 

conflitos que não são resolvidos por completo e são recalcados ou seja ainda 

durante a infância todo esse complexo é descartado para o inconsciente 

evitando que apareça e a criança pense sobre isso. A menina passa por 

conflito semelhante: ela ama e deseja a mãe, mas acredita que ela seja a 

culpada pela ausência do pênis, então desenvolve a “inveja do pênis” e seu 

objeto de desejo passa ser o pai e fantasia ter um filho com o pai de forma a 

compensar o órgão castrado. 

A importância da fase fálica está ligada ao fato de que ela assinala o 

ponto culminante e o declínio do complexo de Édipo pela ameaça da 

castração. No caso do menino, a fase fálica se caracteriza por um 

interesse narcísico que ele tem pelo próprio pênis em contraposição à 

descoberta da ausência de pênis na menina. É essa diferença que vai 

marcar a oposição fálico-castrado que substitui, nessa fase, o par 

atividade-passividade da fase anal. Na menina, essa constatação 

determina o surgimento da “inveja do pênis” e o consequente 

ressentimento para com a mãe “ porque esta não lhe deu um pênis” , 

o que será compensado com o desejo de ter um filho.(GARCIA 

ROZA, 2009, 106) 

 

Freud foi duramente criticado quando divulgou sua teoria que dizia que 

as crianças tinham sexualidade. O que Freud afirma é que à medida que a 

criança amadurece, ela deseja objetos diferentes. 

Winnicott (1975) em suas pesquisas comprovou a significância do objeto 

transicional, que é um objeto escolhido pela criança, que estabelece uma 

proteção contra a angústia de separação da mãe. Esse objeto está presente 

em situações da vida da criança a partir do primeiro até o sexto ano de vida ou 

até mais e ainda, ajuda no afastamento da mãe, quando ocorrem 

circunstâncias de desmame ou de suas apartações. O espaço transicional 

retrata um campo de expansão das experiências da criança no ambiente para 

além de seu corpo. 

Essa fase aponta o início de um movimento de separação entre a mãe e 

a criança, que causa na mesma, uma angustia todas as vezes que precisa se 

afastar da mãe. Esse afastamento provoca dor e pode abalar muito o estado  
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psicológico da criança de tal forma que durante a noite, acorda inúmeras vezes 

com claros sinais de agitação e choro no decorrer do seu sono (WINNICOTT, 

1971). Esse sofrimento é uma etapa pela qual todos os pequenos deverão 

passar e isso quer dizer que eles vivenciam a insegurança naquele momento, 

por esse motivo, choram com desespero e com muito medo. O processo não é 

nada agradável, mas mesmo sendo cansativo é um período em que a criança 

precisará de apoio para se sentir protegido e confiante novamente 

(WINNICOTT, 1971). 

O desconsolo dessa etapa de desidentificação com a mãe faz com que a 

criança descubra que não é um prolongamento dela, e isso surge em seus 

sonhos desassossegando – o e assim, promovendo seu choro. Os medos são 

tão angustiantes para a criança que dificultam o sono tranquilo (WINNICOTT, 

1975). Essa etapa, apesar de ser, notoriamente, uma etapa difícil, é um estágio 

necessário e importante para o desenvolvimento da criança. É relevante 

compreender que as fobias são comuns e fazem parte do desenvolvimento 

psíquico do sujeito e não deve ser vedada de ocorrer (WINNICOTT, 1971). 

Por isso, segundo Winnicott (1975), o objeto transicional como um objeto 

apaziguador que simboliza a relação com a mãe mesmo na ausência desta, 

pode trazer mais amenidade a esta situação. Assim, a utilização dos objetos 

transicionais escolhidos pela criança espontaneamente como chupetas, 

cobertores, fraldas, brinquedos, etc resultam em um bem-estar para a criança e 

contribuem de maneira favorável para o processo de separação.  A existência 

de um objeto transitório nesse momento inicial com a escola é benéfico e serve 

para colaborar com a tranquilidade e a ansiedade da criança.  

É constante observar a criança, por volta dos quatro e doze meses de 

vida, estabelecer relações a um objeto específico, o qual ela tem afinidade 

peculiar e indispensável no momento de dormir. O mesmo permanece por 

muito tempo o seu préstimo, até o deixar paulatinamente, podendo de a 

mesma forma ressurgir tempos depois, principalmente em processos de 

adaptação, inseguridade, ou ao se aproximar de momento de tristeza. 

Comportamentos como certos trejeitos e vários movimentos bucais, como 

murmúrios, seguidos de balbucios, sons e ruídos, são vistos como fenômenos 

transicionais (WINNICOTT, 1975 apud BRÊTAS, 2013) 
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Assim, o que ocorre, segundo Winnicott (1975) é uma transição gradual 

de uma situação de dependência para um de independência ou dependência 

relativa, mas a criança precisa estar segura para que essa ação de 

afastamento aconteça de maneira calma e sadia.  

Em síntese, os fenômenos transicionais referem-se à temática 

criatividade, onde o viver criativo é um autêntico indício da nossa saúde mental 

(WINNICOTT,1993). 

 

Tais noções sobre o desenvolvimento emocional da criança são 

fundamentais para o trabalho de acolhimento de uma criança pequena na 

escola. É de se concordar que o processo de adaptação das crianças à escola 

é muito delicado, pois deve acontecer em coparticipação entre pais, 

professores e demais funcionários da instituição escolar na qual os pequenos 

estão inseridos. A ruptura atinge não só as crianças, mas também aos pais e 

assim, faz gerar sentimentos nos docentes.  

 

O início da vida escolar pode ser uma ocasião excitante ou também 

uma ocasião agradável. Junto com aqueles que realmente estão 

encantados por estarem iniciando sua vida escolar, existem 

frequentemente outras crianças chorando ou pais tensos e nervosos 

(BALABAN, 1988: 24). 

 

É significativo lembrar que essa ruptura é uma ação geradora de 

sentimentos, carecendo ser percebidos, abordados e vencidos gradativamente. 

Mesmo assim, é muito dolorosa para a criança a necessidade de se separar da 

sua família, de ficar destituído do contato dos seus entes conhecidos com os 

quais está acostumado, mesmo que ainda por poucas horas de afastamento 

para poder ambientar-se ao novo espaço, onde agora terá que enfrentar novos 

desafios.   

 

Tudo isso, causa uma insegurança, ansiedade e o medo, 

consequentemente o choro que é a maneira pela qual a criança transmite todos 

seus medos e isso é visto naturalmente por professores e especialistas da 

Educação Infantil.  
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Conforme, Santos: 

O choro transmite o que os pequenos não sabem dizer. É preciso 

aprender a identificar a mensagem. Outro dado é o de que existem 

manifestações, como gritos, reações de mau humor, bater nas 

pessoas, deitar-se no chão, reações de passividade, de apatia, de 

resistência à alimentação ou ao sono, e comportamentos agressivos. A 

ocorrência de doenças também é bastante frequente. O bebê pode 

somatizar seus sentimentos em relação à separação, apresentando 

sintomas físicos, como febre, vômitos, diarreia, bronquite, alergias, etc. 

Esses sintomas devem alertar para possíveis problemas de adaptação, 

mesmo que o bebê não chore na escola. (SANTOS, 2012, p.34). 

 

Nessa situação, a colaboração dos pais é de suma importância, pois ao 

ver seu filho ou filha chorando, por mais que sofrido que seja, não deve levá-lo 

de volta para casa, pois fazendo dessa forma prolongará o processo de 

adaptação. 

 

A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. (BRASIL, 1996, artigo 29). 

 

Outra questão fundamental é o horário combinado de ir buscar a criança 

na escola nesse período de adaptação.  

 

Balaban esclarece que: 

Antes do início das aulas, sejam organizadas reuniões coletivas e 

individuais com os pais, para a escola expor aos mesmos a sua 

proposta pedagógica, os seus objetivos, explicando-lhes como se dá 

esse processo de adaptação, enfatizando que esse momento merece 

uma atenção especial (BALABAN, 1988). 

 

Pensamos que, tendo em vista tudo que foi dito sobre o 

desenvolvimento afetivo da criança, é importante que a entrada da criança na 

escola seja trabalhada junto aos pais, ficando disponibilizados nessa ocasião 
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os esclarecimentos de questões, visto que, assim serão semeadas as bases 

para a construção de uma relação de afetividade, amizade e confiança entre 

família e instituição. 

 

2.3 A Identidade da Criança em Construção 
 

A construção da identidade está fortemente associada com os meios de 

socialização. Por isso, as instituições de educação infantil que têm 

representatividade, por excelência, como recintos de socialização, oferecem o 

convívio e o conflito entre as crianças, adultos e suas diversidades 

socioculturais. Plenamente este convívio com as pluralidades contribui para 

que a criança construa sua identidade e torne do mesmo modo a escola um 

espaço priorizado para a prática educativa.  

 Consoante com o Referencial Curricular Nacional – RCNEI para a 

Educação Infantil, a identidade pode assim ser definida: 

A identidade é um conceito do qual faz parte a ideia de distinção, de 
uma marca de diferença entre as pessoas, a começar pelo nome, 
seguido de todas as características físicas, de modos de agir e de 
pensar e da história pessoal. Sua construção é gradativa e se dá por 
meio de interações sociais estabelecidas pela criança, nas quais ela, 
alternadamente, imita e se funde com o outro para diferenciar-se dele 

em seguida, muitas vezes utilizando-se da oposição. (RCNEI, 
p.13) 
 
 

 A escola desempenha um papel fundamental, por consistir em uma das 

importantes instituições responsáveis pela constituição do sujeito, 

proporcionando a este a (re)construção de princípios e práticas na 

consolidação de identidades. A experiência com múltiplos princípios 

socioculturais, religiosos, étnicos, hábitos e práticas, possibilita aos pequenos 

na escola, identificar-se, distinguir-se e pensar a respeito da sua condição 

social no mundo. De acordo com Stuart Hall (2005 apud CAMPOS – LIMA 

2010, p. 178), a identidade é algo que se constrói ao longo do tempo, de forma 

inconsciente e não inata. “Ela permanece sempre incompleta, está sempre em 

processo, sempre sendo formada”.  Por este prisma, pais, responsáveis, 

profissionais da educação e demais adultos são os responsáveis pela 

construção da identidade da criança. Estas pessoas serão os modelos para os 

“pequenos”, uma vez que conscientes ou inconscientemente, direcionarão o 
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que pode ser feio ou bonito, certo ou errado, pode ou não pode, transmitindo-

lhes valores éticos e morais, de modo que possam assegurar-lhes uma posição 

na sociedade.    

           Portanto, um dos objetivos das instituições de Educação Infantil é 

justamente criar possibilidades para que as crianças possam construir sua 

identidade a partir da valorização da sua autonomia, respeito e reconhecendo 

suas características e seu modo de ser e viver. 

 
É importante criar situações educativas para que dentro dos limites 
impostos pela vivência em coletividade, cada criança possa ter 

respeitados seus hábitos, ritmos e preferências individuais. (RCNEI, 
p. 30) 

 

 Conforme a citação acima para que se realize um trabalho eficaz na 

educação infantil, precisa-se ter o olhar para as vivências que são trazidas pela 

criança do seu ambiente familiar, ações e reações das crianças no cotidiano, 

estabelecendo uma rotina, percebendo a criança como um sujeito afetivo, 

criando vínculo emocional entre criança e criança, e também, criança e adulto. 

Criando um espaço para o diálogo e a reflexão sobre os erros e os acertos. 

Nesse sentido o processo de desenvolvimento das crianças, aborda o aspecto 

cognitivo, físico e motor do seu nascimento até a sua infância. Os objetivos 

específicos desse espaço são compreendidos em identificar como a 

aprendizagem na educação infantil pode ser estimulada de diversas formas, 

respeitando cada fase do desenvolvimento. 

 

 

- CAPÍTULO 3 - 

 

O LUGAR DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

3.1 A Importância Do Brincar No Desenvolvimento Da Criança 

O amadurecimento dos pequenos na fase da infância é uma temática que 

vem sendo ao passar dos anos ampliada, avaliada e discutida.  
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Os docentes precisam pensar sobre esse amadurecer para serem mais 

sensatos ao atenderem as crianças em suas especificidades. Para que isso 

aconteça, é necessário pesquisas, estudos e reflexões a respeito das 

pesquisas feitas pelos teóricos nesta fase da vida das crianças e utilizá-las em 

prol da prática em sala de aula.  

Singularmente, os teóricos Piaget, Vygotsky e Wallon citados no capítulo 

anterior procuraram expor que a capacidade de compreensão e aprendizagem 

se formam a partir das transações feitas entre os sujeitos e os meios, de 

acordo com a fase da vida que cada qual, encontra-se.  

Esses estudiosos expõem que, o desenvolvimento da criança é um 

crescimento ativo, porque os pequenos não são passivos dos conhecimentos 

que estão ao seu entorno. É por meio da familiaridade com o seu próprio corpo, 

com os objetos do seu meio e também da relação com as outras crianças e 

adultos, que elas ampliam o afeto, a autoestima, o raciocínio, a sensibilidade, o 

pensamento e a linguagem. A formação afetiva, cognitiva e motora não ocorre 

separada, mas sim, sincronizadas e integradas. Dessa forma, o lúdico só vem 

acrescentar com esses pontos do desenvolvimento infantil.  

A educação realizada nos anos iniciais é garantida pela LDB no artigo 29, 

onde assegura a criança em ter uma infância em plenitude. Com a finalidade 

de garantir um ambiente escolar com descobertas e possibilitando-a construir 

seu próprio conhecimento. E é neste ambiente que a criança começa a 

descobrir novo saberes e esses são encontrados nas brincadeiras.  

A escola é um lugar de aprender a estar com o outro. Saindo do 

egocentrismo a criança consegue simbolizar. A criança só poderá começar a 

brincar depois que conseguir simbolizar – aprender a internalizar o que vive. 

Segundo Winnicott (1975) o brincar se inicia na relação mãe-bebê, 

quando a “mãe suficientemente boa” permite ao bebê um objeto transicional. E 

é por meio dela que a criança conseguirá avançar no seu desenvolvimento de 

transição do eu para o não eu, do prazer irreal para o prazer concreto. A mãe 

suficientemente boa permite que o bebê tenha a ilusão de que existe tudo 

aquilo que ele cria. Essa é a importante tarefa da ilusão: permitir que o objeto 

externo represente o objeto interno. 
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A partir disso a criança sabe que um brinquedo que cai pode ser 

recuperado. Pegar o brinquedo no chão e devolvê-lo á criança é uma prova de 

que ele pode ir e voltar para ela. Esse movimento que se repete estará 

fortalecendo a confiança na mãe e, por conseguinte no mundo que a cerca, já 

que a mãe é a referência do mundo. 

A confiança do bebê na mãe “cria aqui um playground intermediário, 
onde a ideia de magia se origina, visto que o bebê, até certo ponto, 
experimenta onipotência”. Ao usar o termo playground o autor tinha 
em mente o brincar, uma vez que neste momento começa a 
brincadeira. O playground é o espaço potencial existente entre a mãe 
e o bebê, ou o que os une (WINNICOTT,1975) 

 

A função do objeto transicional acontece no momento em que a criança 

brinca com esse objeto. Ele será o representante da mãe de seu amor e ódio, 

sem que precise desaparecer. A criança sente raiva pela mãe por meio do seu 

objeto transicional. Os sentimentos que sente permitem que a espontaneidade 

não seja inibida. É a confiança que o bebê deposita na mãe que o deixa 

autoconfiante, o que possibilita autonomia e liberdade. 

A criança está brincando agora com base na suposição de que a 
pessoa a quem ama e que, portanto, é digna de confiança, e lhe dá 
segurança, está disponível e permanece disponível quando é 
lembrada, após ter sido esquecida. Essa pessoa é sentida como se 
refletisse de volta o que acontece no brincar (WINNICOTT, 2008) 

  

 Conforme Winnicott (1975), o conceito de objeto transicional diz respeito 

ao não-eu. O objeto tem que ser real e existe independente do sujeito. Para 

que o objeto possa ser usado o sujeito tem que ter capacidade para usá-lo. 

Essa capacidade é desenvolvida na relação com o objeto durante o prazer 

sentido na relação. A mãe suficientemente boa permitirá a transição da relação 

ao uso. Num ambiente sadio e suficientemente bom o sujeito vai 

amadurecendo até destruir o objeto e torná-lo externo. A partir disso o sujeito 

se sente seguro para usar o objeto, pois independente de amá-lo ou não ele 

estará ali. 

 Com isso surge o simbolismo. O indivíduo percebe que o objeto 

simboliza a mãe, mas não é a mãe e usa símbolos como brincar de faz-de-
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conta. Na relação-uso, é imprescindível a presença da criatividade assim a 

criança cria o objeto a fim de descobrir a própria externalidade. 

 Um ponto também muito discutido por Winnicott é sobre o self. Segundo 

o autor (1975) é no brincar que a criança pode ser criativa e sendo criativa 

descobre o eu (self). O brincar acontece na zona intermediária entre eu e não-

eu, onde a criança tem a oportunidade de simular e desenvolver as situações 

do dia-a-dia de maneira que ela não corre tantos riscos de suas decisões 

acarretarem em problemas mas ela simula, testa ver até aonde ela pode ir ao 

mesmo tempo que se diverte. É aqui que a estruturação do self acontece. 

Então, podemos dizer que tanto o brincar como a criatividade baseiam o 

desenvolvimento psíquico que estrutura o self. 

É indiscutível que a “brincadeira” é a atividade principal da infância. Na 

educação infantil, a brincadeira não deve ser uma gratificação para depois dos 

trabalhinhos, mas uma das formas constantes de trabalhar, por que a 

brincadeira não é apenas diversão, mas de descobertas também.   

 Durante a educação infantil, a criança vive um mundo de muitas cores, 

texturas, cheiros e gostos. É um lugar que ela compreende o domínio de seu 

espaço, a sua expressividade e o seu corpo. Dando vazão às suas 

curiosidades de forma segura, sendo orientada pelos educadores que lhe 

acompanha, compartilhando suas descobertas com todos ao seu redor. 

 Desta forma, é dever da escola de Educação Infantil desenvolver as 

habilidades de suas crianças. Respeitando-a e ensinando-a a ter respeito por 

todos ao seu redor. Oferecendo um espaço rico em atividades lúdicas, 

proporcionando atividades que estimule a criatividade, a curiosidade, 

percepção e a sua sensibilidade. 

Na Educação Infantil, a ação da brincadeira é muito importante no 

desenvolvimento emocional e das funções psicológicas da criança.  

De acordo com Vigotski:  

“A brincadeira cria uma zona de desenvolvimento iminente na criança. 

Na brincadeira, a criança está sempre acima da média da sua idade, 

acima de seu comportamento cotidiano; na brincadeira, é como se a 

criança estivesse numa altura equivalente a uma cabeça acima da sua 
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própria altura. A brincadeira em forma condensada contém em si, como 

na mágica de uma lente de aumento, todas as tendências do 

desenvolvimento; ela parece tentar dar um salto acima do seu 

comportamento comum. A relação entre a brincadeira e o 

desenvolvimento deve ser comparada com a relação entre a instrução 

e o desenvolvimento. Por trás da brincadeira estão as alterações das 

necessidades e as alterações de caráter mais geral da consciência. A 

brincadeira é fonte do desenvolvimento e cria a zona de 

desenvolvimento iminente. A ação num campo imaginário, numa 

situação imaginária, a criação de uma intenção voluntária, a formação 

de um plano de vida, de motivos volitivos – tudo isso surge na 

brincadeira, colocando-a num nível superior de desenvolvimento, 

elevando-a para a crista da onda e fazendo dela a onda decúmana do 

desenvolvimento na idade pré-escolar, que se eleva das águas mais 

profundas, porém relativamente calmas”. (VIGOTSKI, 2008)   

 Durante as brincadeiras a criança desenvolve o seu cognitivo, o 

emocional, a socialização e a afetividade. O brincar é uma forma de 

comunicação da criança com tudo à sua volta. Possibilitando construir sua 

criatividade e sua autonomia no processo da aprendizagem.  

Além do aproveitamento cognitivo e social, a brincadeira tem utilidade 

emocional, pois através dela conflitos são expressos e tensões são resolvidas. 

A brincadeira é uma maneira da criança se compor como indivíduo, criando e 

partilhando significados. 

O teórico (Vygotsky, 1991) defende que é possível perceber as 

transformações que ocorrem nas funções psicológicas quando se observa as 

ações da criança que está brincando. Um aspecto importante do 

desenvolvimento é o domínio e direcionamento do seu próprio comportamento. 

Isso se torna possível devido a uso de signos e instrumentos. Quando a 

criança chega a dominar seu comportamento, ela passou por um grande 

processo de desenvolvimento psíquico. 

Somente na adolescência terá atingido a capacidade máxima para 

controlar as funções mentais e as próprias ações. Esta capacidade se dá ao 

início na infância nas situações de brinquedo para ser mais específico. 
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Segundo (Vygotsky, 1991) o brinquedo é o principal meio de 

desenvolvimento cultural da criança. É através do brinquedo que experiências 

sociais e culturais são assimiladas pela criança. A criança pode transformar 

objetos utilizando a imaginação. 

 Através das brincadeiras as crianças interagem entre si, criando vínculos 

afetivos. Os problemas encontrados no momento das brincadeiras, como a 

divisão dos brinquedos ou nas regras dos jogos são formas de 

amadurecimento daquele indivíduo, de forma que ele terá que solucionar 

aquele problema a partir de um simples brincar. 

A ludicidade precisa ser vivenciada na infância, pois o brincar faz parte de 

uma aprendizagem prazerosa e espontânea. É importante incentivar a 

capacidade criadora da criança, onde nos faz-de-conta sua expressão de como 

vê ou interage com a sociedade pode ser percebida. E é no período da 

educação infantil, momento onde a brincadeira e a construção dela cria um 

significado de aprendizagem.  

 

3.2 Vivências 

Essas experiências foram vivenciadas na UMEI Rosalda Paim, uma 

Unidade Municipal de Educação Infantil, situada no município de Niterói. 

Foram presenciadas várias brincadeiras nas quais as crianças assumiam 

diferentes papéis, em diversos contextos, com constantes trocas de papéis.  

Brincadeira de Monstro: 

 Uma criança assume o papel de monstro fazendo gestos e expressões e 

tenta pegar os outros que fogem com medo. 

Festa de Aniversário: 

 Um grupo se juntava num cantinho da sala que é chamado do cantinho 

da matemática que tinha diversas peças de blocos lógicos e dominós. 

Juntavam as peças para formar o bolo e decorar a festa. Distribuíam os 

convites para os colegas e professoras. As professoras, a principio, acharam 

que o canto não tinha dado certo, pois as crianças não estavam utilizando as 
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peças da forma correta. Em seguida, observaram que eles tinham criado uma 

nova forma de utilizar a matemática. A matemática estava presente em vários 

momentos: ao cortar o bolo, distribuindo convites, comparando quem tinha 

mais ou menos convidados. 

Médico: 

 Três crianças pegaram laptops, celulares e câmeras tudo de brinquedo e 

começaram a se organizar. Duas meninas colocaram os laptops num banco e 

começaram a falar entre elas pelo celular. E um menino estava no chão imóvel. 

Ele era o paciente e elas as médicas que estavam cuidando dele. Usaram as 

câmeras para medir os batimentos cardíacos e verificar a garganta. O paciente 

seguia os comandos das médicas. Após os “exames” concluíram que ele 

precisava de uma injeção. As médicas pegaram lápis de cor e hidrocor como 

agulha e seringa. Seu braço foi desinfetado e enfiaram o lápis no braço como 

se fosse agulha. O paciente disse: “Está doendo!” As médicas disseram: 

“Injeção dói!”. 

A brincadeira simbólica leva a construção pela criança de um mundo 

ilusório, de situações imaginárias onde objetos são empregados como 

substitutos de outros, conforme o uso da criança seus gestos e falas 

adequadas. Isso ocorre conforme a criança experimenta vários papéis no 

brincar e pode verificar as consequências por agir de um ou outro modo. Com 

isso internaliza regras de conduta, desenvolvendo o sistema de valores que irá 

orientar seu comportamento. 

 

- CONSIDERAÇÕES FINAIS – 

Buscou-se nessa pesquisa sobre a importância do espaço da Educação 

Infantil no desenvolvimento emocional da criança. Considerando que em sua 

maioria a Educação Infantil é vista apenas como um espaço para as crianças 

serem cuidadas para seus pais trabalharem.  

No final deste trabalho pode-se compreender um pouco mais da 

importância da Educação Infantil nesse processo do desenvolvimento da 

criança. Visto que depois da família, a escola é o segundo grupo social que a 
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criança é inserida. Onde representa um desafio para essa criança que terá de 

encarar questões de ordem emocional, afetiva e intelectual, levando a 

construção de sua identidade e o início do seu amadurecimento. 
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