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CAPÍTULO XI 

EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA LEITURA DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

Nednaldo Dantas dos Santos37; Ilkecia Kalini Silva38; 

Dayanne Chianca de Moura39. 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.01-11 

 

RESUMO: 

A Educação Infantil é uma etapa fundamental para a formação da criança e busca 

possibilitar as vivências necessárias para o desenvolvimento integral da mesma no início 

da sua vida escolar. A metodologia utilizada nas unidades de ensino para crianças até 

cinco anos de idade aproxima os alunos, socializa, possibilita vivenciar outras 

experiências permitindo uma aprendizagem de maneira lúdica e prazerosa. Dessa forma, 

as práticas baseadas em metodologias que consideram alguns princípios fundamentais, 

como os processos de desenvolvimento da aprendizagem infantil, que é composta de fases 

ou níveis de construção do conhecimento são essenciais para o desenvolvimento integral 

das crianças. O objetivo da pesquisa foi identificar nos últimos vinte anos, as propostas 

pedagógicas contemporâneas correspondentes aos interesses e aos níveis de 

desenvolvimento da Educação Infantil. A pesquisa utilizou análise de fontes 

bibliográficas, levantamentos de dados, acervos educacionais e sites especializados no 

assunto. Após a seleção desses materiais foi realizada a revisão bibliográfica. Sendo 

assim, utilizou-se a pesquisa exploratória, que visa proporcionar maior familiaridade com 

o problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses do tema pesquisado, 

além da apresentação da análise dos dados recolhidos, buscando-se compreender e 

elucidar o entendimento do assunto abordado. 

PALAVRAS-CHAVE: Formação. Estratégias. Competências. 

 

ABSTRACT: 

Early childhood education is a fundamental stage for the formation of the child and seeks 

to enable the necessary experiences for the integral development of the child at the 

beginning of his school life. The methodology used in teaching units for children up to 

five years of age brings students closer together, socializes, makes it possible to live other 

experiences allowing for a fun and enjoyable learning. In this way, practices based on 

 
37 Pós-doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde com o desenvolvimento de Produtos 

Nanotecnológicos na UFRN (2013). Professor formador do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy 

(IFESP). Lattes: http://lattes.cnpq.br/3538940359754089. ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2617-7261. E-mail: 

nednaldod@gmail.com 

38 Pós-Graduada pela Universidade Potiguar (UNP). Docente e gestora da Educação Básica Estadual do Rio Grande 

do Norte (SEEC/RN). Lattes: http://lattes.cnpq.br/5581830853098931. E-mail: ilkeciakalini@gmail.com 

39 Pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Química da UFRN (2015-2017) com estágio na Universidad de 

las Americas-Puebla (México). Professora formadora do Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy (IFESP). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5569739045933136. E-mail: dayannechianca@gmail.com 
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methodologies that consider some fundamental principles, such as the development 

processes of child learning, which is composed of phases or levels of knowledge 

construction are essential for the integral development of children. The objective of the 

research was to identify, in the last twenty years, contemporary pedagogical proposals 

corresponding to the interests and levels of development of Early Childhood Education. 

The research used analysis of bibliographic sources, data collection, educational 

collections and websites, specialized in the subject. After selecting these materials, a 

bibliographic review was carried out. Therefore, exploratory research was used, which 

aims to provide greater familiarity with the problem in order to make it explicit or to build 

hypotheses of the researched theme, in addition to presenting the analysis of the data 

collected, seeking to understand and elucidate the understanding of the subject addressed. 

KEYWORD: Formation. Strategies. Skills. 

 

  

INTRODUÇÃO 

Os anos iniciais da vida da criança são essenciais ao seu desenvolvimento, pois 

neste período ocorrem progressos em suas competências em um ritmo muito superior ao 

de qualquer outra fase da vida. De forma particular, até os cinco anos de idade, as crianças 

rapidamente desenvolvem capacidades fundamentais, as quais servirão de base para seu 

desenvolvimento posterior nos campos cognitivos, emocionais, sociais, regulatórios e 

morais. 

A educação nos primeiros anos da criança é norteada pelo Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil - RCNEI. Esse documento é a fonte de inspiração e 

estudo para muitos docentes que atuam nessa fase, porém na prática não identificamos 

essa materialização (SILVA; TAVARES, 2016). 

A Educação Infantil é uma etapa primordial onde os pedagogos atuam e são os 

mediadores no processo de aprendizagem de indivíduos muito novos. Nessa etapa o 

docente precisa possuir diversas habilidades que articulem práticas que estimulem o 

desenvolvimento integral das crianças e isso aparentemente tem sido um desafio por falta 

de formação acadêmica (CARVALHO; ARAÚJO; PINHEIRO; DIAS, 2015). 

A primeira infância é um período estratégico no desenvolvimento no qual a 

mediação do docente é importante para possibilitar à criança um ambiente favorável à 

aprendizagem (DUARTE; BATISTA, 2015). 
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Nos primeiros anos de educação das crianças a ludicidade é uma ferramenta eficaz 

que estimula os indivíduos a desenvolverem suas potencialidades de forma prazerosa 

(CARVALHO; ARAÚJO; PINHEIRO; DIAS, 2015). O aprendizado e desenvolvimento 

estão relacionados e são decorrentes de práticas sociais que estes vivenciam de forma 

especial nos ambientes formais e não formais de educação (DUARTE; BATISTA, 2015). 

No Ensino Fundamental, etapa em que a criança já adquiriu algumas habilidades, 

e outras estão em desenvolvimento, é essencial compreender que a mediação ainda está 

presente. Neste momento não há como pensar em práticas que estimulem o 

desenvolvimento de habilidades sem refletir sobre os docentes que estão diretamente 

envolvidos nesse processo (MOURÃO; ESTEVES, 2013). 

A transição entre a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

requer que os docentes e indivíduos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

dessas crianças hajam sem rupturas bruscas e mediadas pela ludicidade. Isso pode 

contribuir com a manutenção da concentração destes pequenos (ZONATTA; MARCON; 

MARASCHIN, 2015); 

O papel das instituições educacionais na formação das crianças deve ultrapassar a 

preocupação única de transmissão de conceitos curriculares e assumir compromissos 

ético/políticos e os cuidados pedagógicos necessários à articulação entre os saberes do 

cotidiano e os saberes escolares de forma a contribuir com o indivíduo integral 

(ZONATTA; MARCON; MARASCHIN, 2015). 

As unidades de ensino nos últimos anos têm buscado desenvolver atividades que 

possam potencializar a formação contribuindo na assimilação dos valores e atitudes, 

desenvolvendo desde a educação infantil, o sentido da observação, despertando a 

curiosidade intelectual das crianças, capacitando-as a buscar informações e saber utilizá-

las como indivíduos protagonistas de seus conhecimentos. Essa ação se associa a um 

processo de formação continuada do corpo docente e gestor desse processo de ensino-

aprendizagem nas instituições de Educação Básica. 
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Com base nesse contexto, a pesquisa realizada buscou, por meio de fontes 

bibliográficas dos últimos dez anos, verificar se a proposta pedagógica contemporânea 

corresponde aos interesses e aos níveis de desenvolvimento da Educação Infantil. 

O presente trabalho é fruto da pesquisa realizada para conclusão do curso de 

Pedagogia. Surge assim, a intenção de discorrer sobre a Educação Infantil incluindo seu 

surgimento até metodologias utilizadas na atualidade. Essa escolha se deu pela mesma 

ser a etapa inicial da educação. Tem como principais objetivos relatar os aspectos 

históricos do surgimento da educação infantil, analisar a importância do processo de 

formação do educador para atuar nesta etapa, destacar a importância do planejamento, 

destacar metodologias e recursos utilizados, refletir sobre o real papel da avaliação e 

apontar os benefícios de trabalhar com ludicidade com as crianças.  

O artigo está organizado em seções, que abordam, educação infantil, apresentando 

o cenário do trabalho pedagógico, o currículo educacional, a importância do professor na 

metodologia de ensino e motivação em sala de aula e as metodologias utilizadas nas 

unidades de ensino, trazendo consigo o percurso metodológico do estudo, juntamente 

com a análise dos dados pesquisados e as considerações finais. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

É sabido que a Educação Infantil, etapa inicial da Educação Básica, é algo recente 

no Brasil. O contexto histórico acerca da oferta da educação infantil como 

obrigatoriedade do Estado inicia-se com a Constituição Federal de 1988, em que 

reconheceu a criança como cidadã, como sujeito de direitos, inclusive o direito à educação 

de qualidade desde o nascimento e, posteriormente, com a promulgação da Lei 9394/96, 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, reconhece-se que é um direito da criança o acesso à creche, que a mesma 

não seria apenas uma dicotomia assistencialista, porém, estava ela voltada para o campo 

educacional. 

Portanto, a Educação Infantil ficou assegurada pela Constituição Federal de 1988, 

onde a mesma faria parte do Sistema de Ensino e também das políticas públicas. Assim, 

para Oliveira (2002, p. 115):  
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[...] a elaboração de novos programas buscavam romper com 

concepções meramente assistencialistas. [...] propondo-lhes uma 

função pedagógica que enfatizasse o desenvolvimento lingüístico e 

cognitivo das crianças [...] na Constituição de 1988, do reconhecimento 

da educação em creches e pré-escolas como um direito da criança e um 

dever do Estado a ser cumprido nos sistemas de ensino. 

Portanto, se faz necessário compreendermos o surgimento da Educação Infantil 

no Brasil e como se dá essa prática nas instituições escolares. Após a década de 1980 o 

atendimento à criança em creches e pré-escolas teve um crescimento significativo. Esse 

aumento é resultado de diversas mudanças ocorridas na sociedade, entre elas podemos 

destacar: crescimento da urbanização e industrialização, organização familiar, 

participação da mulher no mercado de trabalho, entre outros fatores. 

Com o processo de industrialização e a entrada da mulher no mercado de trabalho 

surgiu a necessidade de criar instituições que pudessem atender as crianças que viviam 

na pobreza com o objetivo de diminuir o índice de mortalidade infantil no país durante o 

século XIX. Em decorrência disso, surgiram os primeiros jardins de infância que eram 

frequentados pelos filhos daqueles mais socioeconomicamente favorecidos.  As creches, 

frequentadas pelas crianças socioeconomicamente desfavoráveis, tinha como objetivo 

apenas o assistencialismo e não era pautado no pedagógico. Vale ressaltar que essas 

instituições não surgiram para atender as necessidades das crianças e sim do mercado de 

trabalho que necessitava da mão de obra feminina. 

Vários são os desafios pelo qual a Educação Infantil vem passando, 

principalmente no que tange ao cuidar e educar, priorizando alguns discursos no que diz 

respeito à qualificação do professor que atua nessa etapa de ensino. No período anterior 

à CF, a família (sobretudo as mães) era responsável pela educação de suas crianças. 

Contudo, alguns artigos da Constituição regulamentam a Educação Infantil e apontam 

para a necessidade de criação de novas leis para a educação no Brasil.  

Alguns documentos oficiais foram construídos a fim de reger, orientar, regular a 

Educação Infantil no Brasil: a Lei Federal 8.069/90 se refere ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) em que está baseado na Doutrina da Proteção Integral, buscando 

garantir e proteger direitos para crianças e adolescentes previstos na CF/88; a Lei 9394/96 

é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) reforçou e ampliou essa 
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perspectiva ao tratar a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica. A 

Constituição Federal traz no seu artigo 208, inciso I e IV que é dever do Estado: I - 

educação básica obrigatória e gratuita dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na 

idade própria; e no inciso IV - educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 

05 (cinco) anos de idade. Podemos destacar ainda o Referencial Curricular Nacional da 

Educação Infantil (RCNEI) cujo qual é um documento norteador para os primeiros anos 

da educação da criança.  

 

O TRABALHO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

É de suma importância a análise das competências e habilidades do professor que 

atua na educação infantil, para então esclarecer o quanto a formação docente é 

fundamental para que a criança se desenvolva e adquira uma aprendizagem significativa. 

Por esse motivo e outros motivos há a necessidade da formação contínua desse docente, 

pois dessa forma conseguiremos alcançar as perspectivas de um ensino de qualidade 

fundamentada no desenvolvimento integral da criança como previsto na LDBEN. Para 

Oliveira (2002, p. 23):  

É tarefa urgente repensar a formação profissional de todos os que 

trabalham com crianças até 6 anos em creches e pré-escolas. A inclusão 

da creche no sistema de ensino acarretou uma série de debates sobre o 

que é a função docente e como preparar professores com perfis que 

respondam mais adequadamente à diversidade de situações presentes 

na educação de crianças, desde o nascimento, em instituições 

educacionais [...] e despertam para a necessidade de modificações na 

formação docente.  

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) deixa claro 

que as crianças, enquanto sujeitos dotados de particularidades são capazes de construir 

múltiplas habilidades e competências durante o processo de investigação daquilo que 

desejam conhecer. 

Creches e pré-escolas precisam compreender o seu trabalho como uma função 

educativa de construção da identidade da criança e o exercício de sua cidadania, como 

também vivenciar a socialização entre elas, desenvolver os aspectos afetivos, cognitivos 

e emocionais, de modo que tenham acesso e ampliem seus conhecimentos sobre a 
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realidade social e cultural do contexto no qual estão inseridas (SANTANA; MATA, 

2016). 

Apesar da Lei 9394/96 evidenciar como deve funcionar a Educação Infantil, 

enquanto modalidade de ensino da Educação Básica, ainda se encontram em 

comunidades carentes, pessoas desabilitadas exercendo a profissão de professor sem ao 

menos estarem preparados para atuar em tal atividade.  

Portanto, se faz necessário discutir a relevância da formação apropriada para 

profissionais que atuam no ensino infantil, dado que é por meio dele que se pode 

proporcionar uma educação de qualidade, por ser à base da construção cognitiva e 

intelectual dos conhecimentos da criança. Dessa forma, o professor poderá exercer uma 

forte influência no processo de desenvolvimento cognitivo da criança através de sua 

formação que deve ser continuada frente aos avanços das práticas e metodologias neste 

mundo dinâmico da educação, isso permite inovar constantemente suas práticas 

pedagógicas ampliando seus conhecimentos para que os mesmos não fiquem 

ultrapassados.  

O trabalho pedagógico na Educação Infantil inicia-se com o ato de planejar, já que 

é algo inerente à vida do ser humano e que está presente em todas as instâncias da vida. 

Planejar é fazer uma reflexão sobre o que existe, o que queremos alcançar, quais os meios 

a serem usados e avaliar o que queremos alcançar. Por isso planejar envolve conhecer a 

realidade, determinar o que se quer alcançar, indicar os meios e recursos possíveis, 

constante avaliação e reavaliação do processo e estabelecer prazos e etapas para sua 

execução (MENEGOLLA, 2002, p. 21). 

O ato de planejar envolve outras importantes questões como, por exemplo, as 

metodologias utilizadas e os recursos que serão utilizados para se alcançar as metas e 

objetivos traçados no planejamento. Devemos desenvolver uma prática docente que 

instigue o desejo da busca pelo conhecimento, considerando que as crianças trazem a 

curiosidade tão aguçada o que exige do professor alternância de abordagens para trabalhar 

as habilidades e competências desses indivíduos. 



 

 

 

 

 

146 

 

Outro importante aspecto é o da avaliação que deve ser entendida como uma 

ferramenta que proporcione o ensino e aprendizagem, de maneira articulada entre 

professor e aluno, funcionando assim como mediadora do conhecimento e não apenas 

como um método quantitativo. 

Além disso, a Educação Infantil tem por finalidade desenvolver a potencialidade 

da criança através de atividades lúdicas. Cada criança demonstra maneiras diferentes de 

aprender e de assimilar as informações, cada uma a seu ritmo. Por esses motivos a escola 

deve trabalhar de forma heterogênea em seus procedimentos metodológicos o que exige 

um conhecimento por parte do docente para que o mesmo possa desenvolver um trabalho 

eficiente no processo de formação dessas crianças dotadas de habilidades e 

conhecimentos distintos.  

 

O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Para iniciar um diálogo sobre o Currículo na Educação Infantil, é preciso traçar 

uma linha do tempo sobre os pontos importantes que ocorreram na educação brasileira 

quando a Constituição Federal, em 1988, garante o ensino da Educação Infantil como um 

direito da criança, opção da família e dever do Estado. A partir daí a Educação Infantil 

no Brasil deixou de estar vinculada somente à política de assistência social passando 

então a integrar a política nacional de educação. Assim, a compreensão sobre da educação 

das crianças de até seis anos na esfera pública, transmuta de uma tradição assistencialista, 

quando as instituições de Educação Infantil eram concebidas como mal necessário e 

atividade realizada principalmente pela iniciativa privada (VIEIRA, 1986), para uma 

concepção mais condizente com a potencialidade educativa de tais instituições. 

Na década de 1990, a educação infantil passa a compor a primeira etapa da 

Educação Básica juntamente com o Ensino Fundamental e Médio. Como descreve no 

artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases, as instituições de Educação Infantil passaram 

oficialmente a ter como finalidade o desenvolvimento do educando, assegurando-lhe uma 

formação indispensável para o exercício da cidadania, fornecendo-lhe subsídios para 

progredir, seja no âmbito do mundo do trabalho, seja em estudos posteriores (BRASIL, 

1996). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982018000100149&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt#B39
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Outro marco legal importante na construção histórica da Educação Infantil no 

Brasil foram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), 

criadas pela resolução de nº. 05/2009. Apresentando orientações sobre as questões da 

diversidade cultural, religiosa, étnica e racial, assim como a concepção de Educação 

Infantil, de criança, de currículo, e de proposta pedagógica (BRASIL, 2009).  

Nas escolas, o movimento articulador é intensificado para que a organização 

curricular atenda, conjuntamente, o currículo oficial prescrito pela legislação educacional 

ao currículo vivido, esse realizado por meio de uma prática pedagógica com intervenção 

ativa dos agentes participantes (SACRISTÁN, 2000). 

Em 2013, ocorre a promulgação da lei 12.796/13, que dentre outras 

determinações, prevê uma Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica. 

Assim, o artigo 26 LDB foi modificado:  

Os currículos da Educação Infantil, ensino fundamental e ensino médio, 

devem ter uma base nacional comum, a ser complementada em cada 

sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e dos educandos (BRASIL, 2013). 

Após debates, contribuições de profissionais da área, escritas etapas preliminares. 

Em dezembro de 2017 foi homologada a 3ª versão da BNCC contemplando somente a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental. A Educação Infantil passa a organizar-se em 

campos de experiência, objetivos de aprendizagem e as aprendizagens a serem alcançadas 

pelas crianças. 

Assim, a escola passa a pensar em um currículo que atenda e alcance as 

necessidades e interesses, não só da instituição ou dos documentos legais, mas da 

comunidade como um todo, a qual a escola esteja inserida. A construção de uma proposta 

pedagógica para a Educação Infantil deve estar vinculada à realidade cotidiana da criança 

(OLIVEIRA, 2011). 

O currículo tem o papel de dialogar de forma colaborativa com o universo escolar 

dentro e fora dos seus muros. Permitindo assim, trabalhar com a criança de maneira mais 

integrada, e não deixando de lado aprendizados importantes para elas, como conceitos, 

habilidades, atitudes, saberes e experiências. Segundo Paulo Freire, iniciar o processo de 
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aprendizagem a partir dos conhecimentos, dos contextos concretos e dos interesses que a 

criança traz é condição para o desenvolvimento de novos saberes. É fundamental que o 

professor respeite esse saber de experiência feito e trabalhe, a partir dele, de modo que 

possa ser superado, estimulando a criatividade e a capacidade de leitura do mundo dos 

educandos (FREIRE, 2008). 

É possível observar que não existe uma escrita rígida sobre o currículo, ele é fruto 

de uma ação estimulada entre professores e crianças, no ambiente escolar tendo por base 

princípios educativos (BARBOSA, 2010). O currículo é um projeto educativo que parte 

de um processo de seleção cultural que é “social, política e administrativamente 

condicionado que preenche a atividade escolar e que se torna realidade dentro das 

condições da escola tal como se acha configurada” (SACRISTAN, 2000). 

 

A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR NA METODOLOGIA DE ENSINO E NA 

MOTIVAÇÃO EM SALA DE AULA 

Em todas as etapas de ensino da Educação Básica, dentre diversos desafios que 

irão aparecer no processo de ensino-aprendizagem, como: currículo, princípios, 

diversidade cultural, práticas pedagógicas, dentre outras, o professor aparece como 

mediador do conhecimento e tem a função de criar situações que estimulem saberes, 

motivem as crianças e jovens para que o objetivo da aprendizagem seja seu resultado 

final.  

Metodologias com o uso de atividades lúdicas, contação de histórias temáticas, 

atividades práticas, culinárias, uso de tecnologias digitais que a escola disponibiliza, tudo 

isso são estratégias que o professor pode utilizar para motivar suas crianças, as 

brincadeiras também são estratégias de aprendizagem. As brincadeiras, por exemplo, 

propiciam à criança demonstrar seus sentimentos e as diferentes reações dela própria e de 

convivência. A brincadeira é uma forma por meio da qual a criança demonstra interesse 

em se relacionar com o ambiente físico e social onde vive, e também ajuda na formação 

do autoconhecimento (MAFRA, 2008). 

Na Educação Infantil, a motivação em sala de aula é algo fundamental para 

despertar na criança o interesse em aprender, descobrir novidades, habilidades e atitudes 
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comportamentais. Para que o professor promova a motivação em sala de aula é preciso 

que essa motivação esteja presente nele, é preciso uma boa formação pedagógica e 

planejamento das suas atividades.  Para o professor está motivado é importante observar 

suas influências positivas e negativas em sua trajetória escolar, experiência profissional e 

formação pedagógica (OLIVEIRA; ALVES, 2005). 

É importante relembrar que o planejamento pedagógico deve sempre está 

organizado para que a metodologia escolhida pelo professor seja eficaz no processo de 

ensino aprendizagem, o professor deve está preparado para as eventualidades que possam 

o ocorrer no decorrer da aula, muitas vezes o que se planeja para uma turma, não pode 

trazer o resultado esperado. Vários fatores podem ser observados no processo de ensino 

aprendizagem, como os emocionais, sociais, motores, cognitivos, entre outros, sendo 

assim, o professor precisa observar com bastante cuidado se alguma dificuldade surge 

durante o processo (TEIXEIRA, 1995). 

A motivação em sala de aula também favorece a elevação da autoestima e 

confiança da criança em participar de atividades em sala. Crianças motivadas a falar, 

expressar opiniões e conhecimento sobre determinados assuntos, são crianças mais 

encorajadas e felizes. Sob a mediação de professor, com estímulos que ajudam o 

desenvolvimento do perfil pessoal da criança, ocorre o aumento da autoestima que motiva 

seus projetos de estudo e de vida (MACHADO, 2012). 

Metodologias que estimulas a criatividade, como aulas de pintura, ou de desenho, 

são motivadoras e estimulam a criança a pensar, sonhar, imaginar. O professor deve 

motivar seu aluno e estimule seu lado criativo, deixando-o criar, pensar e também ter suas 

próprias dúvidas e ideias para prováveis soluções (ECHELLI, 2008). 

 

REFLETINDO SOBRE AS METODOLOGIAS UTILIZADAS NAS UNIDADES 

DE ENSINO INFANTIL 

Na Educação Infantil o uso de práticas com atividades lúdicas é muito importante 

para o desenvolvimento das crianças desde os primeiros contatos no ambiente escolar. O 

uso da ludicidade amplia o envolvimento das crianças nas atividades realizadas, o prazer 

e a alegria com que participavam das aulas e a maneira como se apropriam de tais 
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conteúdos que os transforma e permitem uma ressignificação destes conceitos (SOUZA; 

JOLY, 2010). 

O lúdico pode ser usado como metodologia na prática docente contribuindo para 

a promoção de ações inclusivas melhorando o aprendizado, com proposta de mudança de 

paradigmas, de maneira que a prática docente promova a inclusão de todas as crianças na 

unidade escolar (MARQUES, 2012). 

A prática de atividade esportiva pode ser inserida em uma perspectiva lúdica e se 

associa ao movimento e conhecimento corporal como elemento fundamental para o 

desenvolvimento da criança. Nessa perspectiva, é essencial uma maior valorização do 

movimento para a disciplinarização do corpo. Sendo, dessa forma, as atividades 

esportivas metodologias eficazes para o envolvimento de jovens e crianças nas atividades 

cotidianas da escola e da descoberta corporal (MOURA; COSTA; ANTUNES, 2016). 

O uso de práticas que envolvam o lúdico e atividades esportivas é essencial a 

grupos de discente com diagnostico de deficiências e distúrbios de aprendizagem. O 

processo de ensino-aprendizagem de alunos com alguns distúrbios se apresenta muito 

piloto com a baixa oferta de atividades de formação continuada para preparação por parte 

dos docentes para inserir estes na rotina escolar. É comum observar que os docentes não 

utilizam nenhuma metodologia de ensino específica para auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem desses alunos, apesar de existirem algumas metodologias específicas para 

pessoas com autismo, que são empregadas em escolas de educação especial. As 

metodologias regularmente utilizadas não os preparam para serem independentes, para a 

rotina da vida cotidiana, por não se tratarem normalmente em sua grande parcela de 

atividades funcionais (BOETTGER; LOURENÇO; CAPELLINI, 2013). 

Diante desse cenário é essencial que os alunos sejam mais protagonistas no 

processo de aprendizagem. Nessa perspectiva as metodologias ativas são promissoras na 

Educação Básica e no Ensino Superior como alternativas para o processo de ensino-

aprendizagem, com diversos benefícios e desafios nos diferentes cenários de educação, 

com múltiplas formas de aplicação e benefícios. Essas metodologias são potenciais 

ferramentas para os profissionais da educação em diferentes áreas do conhecimento que 
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buscam romper com modelos de ensino tradicional e eliminar os efeitos colaterais deste 

(PAIVA; PARENTE; BRANDÃO; QUEIROZ, 2016).  

As metodologias ativas têm sido relatadas como essenciais em tempo que 

devemos tornar os discentes protagonistas da construção de seus conhecimentos. Uma 

forma que permite o desenvolvimento dessas metodologias é o uso da problematização. 

Em um contraponto a essa realidade temos os docentes que não vivenciaram essas 

metodologias em seu processo de formação. Os princípios educativos da pesquisa ainda 

não são significativamente conhecidos e explorados no processo de ensino e 

aprendizagem provavelmente a ausência massificada dessas metodologias no processo de 

formação dos docentes. Observar-se que nas unidades de ensino básico que os docentes 

utilizam essa metodologia existe um desenvolvimento nos discente de um pensamento 

crítico, o espírito científico e o “questionamento (re) construtivo” (FREIBERGER; 

BERBEL, 2010). 

As metodologias de ensino-aprendizagem na educação infantil devem possibilitar 

que as crianças possam se apropriar do sistema de escrita em uma perspectiva da 

alfabetização como um processo construtivo que possibilite o convívio com práticas 

sociais de leitura e escrita a cada discente (GONÇALVES, 2016). 

As discussões sobre letramento e alfabetização assumem no cenário do processo 

de ensino-aprendizagem dois caminhos diversos e precisam ser conciliados. O 

aprendizado da leitura e da escrita deve ser compreendido como processos mais abstratos 

e capazes de inserir o indivíduo em seu meio cultural (RAMOS, 2015). 

O uso de jogos como recurso didático no processo de alfabetização é algo que 

demonstra um grande potencial no processo de aprendizagem. Em pesquisas realizadas é 

possível identificar que docentes reconhecem o valor dos jogos na alfabetização, mas 

associado a esse fato observa-se uma baixa frequência nas rotinas e no planejamento 

desses recursos o que indica que o seu uso é incipiente, sendo muitas as justificativas 

dadas para essa ausência. Os jogos são recursos que motivam as crianças e possuem um 

potencial para estimular a memorização e assimilação de crianças com dificuldades em 

aprendizagem nas metodologias tradicionais (ARAUJO, 2020). 
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O uso de tecnologias digitais na educação possibilita por meio de diversos 

softwares gratuitos estratégias fônicas, visuais e articulatórias aos discentes da educação 

infantil. Sua aplicação de maneira sistemática colabora com a evolução das crianças com 

atrasos no processo de leitura e escrita, trazendo uma roupagem mais atual para o trabalho 

com essas crianças; caracterizam-se com como uma atividade próxima aquelas 

usualmente presentes nos momentos de lazer destes, ou seja, uma atividade mais atrativa 

e motivadora com potencial de promoção de forma lúdica e significativa do aprendizado 

na educação infantil (BOAS; VALLIN, 2013). 

O uso de materiais acessíveis como ferramentas de aprendizagem é essencial para 

inserir comunidades mais carentes no uso de tecnologias de aprendizagem mais eficientes 

e eficazes. Os cadernos tão comuns em sala de aula podem se tornar ferramentas com 

grande potencial por permitir um olhar mais detalhado da produção infantil como um 

produto da cultura escolar e do processo de alfabetização. Esses cadernos podem ser um 

espaço de construção gráfica e um dispositivo escritural (PORTO; PERES, 2011) 

É essencial que no processo de organizar e propor metodologias de ensino-

aprendizagem que sejam criados critérios para observação da eficácia e eficiência desses 

para crianças. Existem inúmeras dificuldades que estão associadas a complexidade do 

comportamento observado e necessidade de um controle mais rígido das categorias e 

procedimentos de observação das crianças em suas atividades (CORDAZZO; 

WESTPHAL; TAGLIARI; VIEIRA; OLIVEIRA, 2008). 

 

METODOLOGIA  

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão sistemática de trabalhos 

científicos que discutem a importância da educação infantil para a formação integral da 

criança. Por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica, com uso exclusivo de bases de dados 

públicos, está dispensa a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa do Centro 

Universitário Internacional (UNINTER). 

Nos critérios de elegibilidade foram incluídos estudos publicados nos últimos dez 

anos, com texto completo disponível; com restrição de idioma em português e inglês. O 

processo de revisão e análise do material coletado foi realizado no período entre outubro 
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de 2019 e março de 2020. Os materiais bibliográficos foram obtidos por meio de 

pesquisas nas bases de dados Sciverse Scopus, Google Scholar e na biblioteca digital 

SciELO (Scientific Electronic Library Online). Foram utilizados descritores que tivessem 

relação direta com o tema “A Educação Infantil no Brasil” e “Early Childhood Education 

in Brazil”. Os procedimentos de seleção e avaliação dos trabalhos foram desenvolvidos 

após a pesquisa inicial que teve como base os critérios de inclusão. Posteriormente, os 

trabalhos foram catalogados considerando-se autores, ano de publicação, língua original, 

periódicos, Qualis, bases, título, objetivos e principais resultados (ALVES, 1991; GIL, 

1999; LIMA; MIOTO, 2007). 

A metodologia utilizada no presente trabalho irá auxiliar professores da primeira 

etapa da Educação Básica a realizar uma reflexão sobre a Educação Infantil no momento 

em que ocorre a implementação da Base Nacional Comum Curricular no Brasil. Esse 

momento é essencial com o avanço das tecnologias digitais que as crianças de hoje, desde 

pequenas, já acessam celulares, tablets, vídeo games e a prática mais reduzida de 

atividades com potencial lúdico e de estímulo ao protagonismo que são consideradas 

ótimas para o desenvolvimento psicomotor e intelectual das crianças. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que a Educação Infantil necessita de um cuidado criterioso por ser 

responsável pela construção inicial de um pequeno ser em formação. Diante disso e dos 

aspectos aqui discutidos podemos concluir que o professor não pode acomodar-se após 

ter concluído seu curso de graduação, isto é, sua formação inicial, devendo inovar 

constantemente suas práticas pedagógicas, buscando uma formação contínua e 

continuada, a fim de que amplie seus conhecimentos para que os mesmos não fiquem 

ultrapassados e, sobretudo, estar atento às mudanças que envolvem o mundo tão dinâmico 

da educação. 

Em suma, é importante observar que para chegarmos às concepções atuais sobre 

currículo na educação infantil o processo histórico das políticas educacionais fundamenta 

a trajetória e as tentativas de uma efetivação no desenvolvimento e aprimoramento desta 

etapa de Ensino. As práticas educacionais contribuem para o processo e a valorização do 
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saber da criança com a mediação docente e participação de comunidade escolar na 

construção de um planejamento pedagógico vivo e em permanente sintonia com este 

currículo. 

O professor é fundamental na mediação no processo de ensino-aprendizagem, 

para que sua prática docente ocorra de maneira eficaz ele precisa se manter motivado, 

dedicado e envolvido com seu trabalho. O planejamento das atividades propostas deve 

ser vivo e permanente, o conhecimento do universo escolar deve ser sempre levado em 

consideração para o sucesso das atividades, a criança deve ser sempre colocada no centro 

de processo com afetividade, paciência, responsabilidade e amorosidade. 

Dessa forma, o docente pode se apropriar e utilizar metodologias que permitam 

uma maior inclusão e protagonismo das crianças no processo de aprendizagem, cujas 

quais são essenciais para que se avance no processo de alfabetização e letramento das 

crianças permitindo que independente de distúrbios ou deficiências, as mesmas possam 

avançar. Os métodos devem permitir que os docentes busquem a melhor forma de motivar 

crianças e jovens, direcionando-os ao aprendizado. 
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