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1-RESUMO 

A importância da educação infantil tem sido tema de várias discussões este artigo é 

um estudo, tendo como objetivo principal mostrar aos pais e educadores o quanto a 

educação infantil é importante para o desenvolvimento da criança, transformando-a 

em um cidadão critico. A metodologia utilizada para o alargamento da pesquisa foi a 

pesquisa bibliográfica, onde foi realizado um levantamento e analise de trabalhos já 

publicados sobre o tema conseguindo alcançar os objetivos, considerando-se que a 

educação infantil é de grande importância para o desenvolvimento físico, motor, 

social e afetiva da criança. O estudo teve como objetivo mostrar aos pais e 

professores a importância da educação infantil para o desenvolvimento pleno da 

criança, o objetivo foi alcançando, pois através dos resultados da pesquisa 

bibliográfica pode-se concluir que a educação infantil é de muita importância, uma 

vez que, a educação infantil é a base, ou seja, o alicerce para a construção do 

aprendizado da criança, já que a mesma passa a interagir e ter contado com o 

mundo externo longe da família e do ambiente de casa.  

 

2-INTRODUÇÃO 

Atualmente, muito se tem mostrado que a estimulação precoce nas crianças 

contribui muito para o seu aprendizado futuro, esta estimulação aumenta suas 

capacidades motoras, afetivas e sociais, em conjunto a esta estimulação a educação 

infantil tem-se declarado muito importante para uma melhor aprendizagem e 

desenvolvimento pleno da criança. 

A educação infantil é definida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) como parte da educação básica, mas não da educação obrigatória, o 

seu conhecimento calhou-se a partir de 1974 , quando o assunto passou a ser 

debatido por alguns conselheiros no conselho federal da educação e conquistando 

espaço nacionalmente com a nova LDB, lei de diretrizes e bases (lei n 9394/96), que 

trouxeram mais atenção as crianças menores de 6 anos.  

A educação infantil é o ambiente para maior desenvolvimento da criança, 

afinal, a inteligência se constrói a partir do meio fisco e social que a criança vive, 

pulando esta etapa da educação básica o aluno/criança ao chegar aos primeiros 

anos do ensino fundamental onde se desenvolve a alfabetização terá um atraso com 

relação aos outros alunos, pois as habilidades que deveria ser construídas na 
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primeira etapa não foram conquistadas pelo o aluno por que o mesmo não passou 

pelo o processo de assimilação acomodação do conhecimento. 

Apesar de ser um estudo e um assunto bastante debatido a educação infantil 

ainda tem sido considerado por muitos desnecessária, o objetivo deste estudo é 

mostrar aos pais e demais profissionais na educação o papel principal da educação 

infantil e sua importância para o desenvolvimento da criança.  

3-OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é levar pais e educadores ao conhecimento da 

principal função e importância da educação infantil para o desenvolvimento pleno da 

criança. 

Objetivos específicos: Definir a educação infantil; Expor a importância da 

educação infantil para desenvolvimento pleno das crianças; Compreender as etapas 

do processo de desenvolvimento da criança; Mostrar importância desta etapa para 

formação de um cidadão critico; Destacar as duas dimensões pedagógicas cuidar e 

ensinar na educação infantil; 

4-METODOLOGIA 

O presente trabalho tem como metodologia a pesquisa bibliográfica que a é o 

estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, 

revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. 

Segundo Gil (2007, p.44) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.  

Neste mesmo contexto Marconi e Lakatos (2001) diz que pesquisa 

bibliográfica é: “... o levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de 

livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita, cuja finalidade consiste em 

colocar o pesquisador em contato direto com o material escrito sobre assunto a ser 

pesquisado”. MARCONI e LAKATOS (2001). 

Nesta totalidade desenvolveu-se uma pesquisa em sites, livros e revistas, 

com a finalidade de se aprofundar e compreender o tema estudado, para um melhor 

desenvolvimento e alcance dos objetivos. 

5- DESENVOLVIMENTO 

5.1 Definição e Evolução da Educação Infantil 

A educação infantil consiste na educação das crianças antes da sua entrada 

no ensino fundamental. É munida normalmente no período compreendido entre o 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
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zero e os cinco anos de idade de uma criança. Nesta fase da educação, as crianças 

são estimuladas, através de atividades lúdicas e jogos a exercitar as suas 

capacidades motoras e cognitivas, a fazer descobertas e a iniciar o processo 

de alfabetização. 

A educação infantil é aquela adequada para a criança, que leve em 

consideração todo o seu desenvolvimento. A criança é um individuo que esta em 

transformação que possui facilidade para aprender, mas sem estrutura nem 

maturidade psicológica, física e mental suficiente para suportar os efeitos e 

transformações mais complexos de sua existência. 

  A criança é um todo orgânico, físico e psicológico. A educação infantil coloca 

como seu objetivo-síntese o desenvolvimento integral da criança compreendendo 

com isso, os aspectos físicos, cognitivos e afetivos de sua personalidade (DIDONET, 

1991, p. 93). 

Com a Revolução Industrial as mulheres começaram a ganhar seu espaço no 

mercado de trabalho e deixaram de ser meras donas de casa, nasce então à 

necessidade de deixar seus filhos com alguém, para que as mesmas possam 

trabalhar sem se preocupar com as crianças e não deixa-las sozinhas, surgem então 

as “cuidadoras”, onde as mulheres deixavam seus filhos para receber os cuidados 

enquanto as mesmas trabalhavam fora. 

A partir daí surgem os primeiros núcleos assistencialistas para crianças, foi 

nesse contexto que surgiram as primeiras creches e pré-escolas. No começo elas 

eram filantrópicas ou mantidas pelos próprios usuários e, somente mais tarde, elas 

se tornaram públicas.   

Como afirma Fontes (2008), a educação infantil iniciou-se de modo 

assistencialista especialmente para as crianças pertencentes à classe popular no 

século XIX. Somente no final do século XIX é que surgem os jardins de infância 

contrariando as opiniões da elite que não desejava que o poder público se 

responsabilizasse pelo atendimento das crianças pobres.  

Hoje a educação infantil é resguardada pela Constituição Federal de 1988 

(CF/88): “tanto é direito subjetivo das crianças com idade entre zero e 5 (cinco) anos 

(art.208, IV), como é direito dos(as) trabalhadores(as) urbanos(as) e rurais em 

relação a seus filhos e dependentes (art.7°, XXV)” .  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_L%C3%BAdica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o
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Além da Constituição, o direito à educação infantil vem assegurado em outras 

normas nacionais, principalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB (Lei n° 9.394/1996), o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei n° 

8.069/1990) e o Plano Nacional de Educação - PNE (Lei n° 10.172/2001). 

Para Piaget (1972) “a educação infantil, é aquela que deve possibilitar na 

criança um desenvolvimento amplo e dinâmico no período socio-motor.” Porque a 

criança apesar de sua pouca idade é indivíduo ativo que interage com a realidade a 

todo o momento. É a partir destes estímulos e interações que ela vai desenvolver a 

sua personalidade que é um elemento complementar para desenvolvimento absoluto 

da criança para meio social onde a criança vive. 

  As crianças possuem suas características próprias e observam o mundo e o 

comportamento das pessoas que a cerca de uma maneira muito distinta. Aprendem 

através da acumulação de conhecimentos, da criação de hipóteses e de 

experiências vividas, (VYGOTSKY,1994). 

A educação infantil tem-se declarado essencial para uma eficaz 

aprendizagem, pois ela socializa a criança, desenvolve suas habilidades, prepara o 

aluno para um melhor desenvolvimento escolar futuro. A educação infantil se torna 

um alicerce para a construção de uma aprendizagem e de um desenvolvimento 

critico.  

O cotidiano na Educação Infantil fundamenta-se em uma rotina pré-

estabelecida tendo em vista o desenvolvimento da criança que, num futuro próximo, 

compreenderá a importância dos valores morais, do partilhar, do apoio, da 

responsabilidade, dos direitos e deveres, tudo pelo fato de que nas pequenas 

atitudes e que se formam grandes cidadãos. 

A educação infantil é o período onde a criança interage e tem contato com o 

mundo, com outras crianças e adultos que estão a sua volta e consigo mesma. 

Portanto o processo de desenvolvimento da criança deve ser acompanhado 

atentamente desde o seu nascimento. 

De acordo com Antunes (2006) se a ciência mostra que o período que vai da 

gestação até o sexto ano de vida é o mais importante na organização das bases 

para as competências e habilidades desenvolvidas ao longo da existência humana, 

isto quer dizer que a fase educacional referente a essa faixa etária é indispensável 

para o seu desenvolvimento. 
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Um dos precursores dos ensinamentos quanto ao comportamento humano, 

foi Piaget que realizou pesquisas no campo da psicologia infantil, expondo que o 

desenvolvimento cognitivo dar-se-á através de estágios, momentos em que o 

indivíduo adquire maturidade desde o nascimento à vida adulta estando em 

constante transformação. 

Segundo Piaget (1974) o desenvolvimento intelectual humano é 

esquematizado da seguinte forma:  

Quadro 1- Desenvolvimento Intelectual Humano 

Período sensório-motor (0 a 2 anos) Período pré-operacional (2 a 6 anos) 

O desenvolvimento ocorre a 
partir da atividade reflexa para a 
representação e soluções sensório-
motoras dos problemas. 

O desenvolvimento ocorre a 
partir da representação sensório-motora 
para as soluções de problemas e segue 
para o pensamento pré-lógico. 

Fonte: Autores do artigo 

 O Sensório-motor (0 a 2 anos) que corresponde ao primeiro período, que se 

inicia no nascimento até os dois anos de  vida é neste momento em que a criança já 

tem uma percepção do ambiente e age sobre ela. Nesta fase se faz necessário uma 

estimulação ambiental para que a criança adquira reflexos das imagens e com isso 

já passe a coordená-las. 

O segundo período (2 aos 6 anos) chamado de Pré-operacional, é o momento 

que a criança começa a desenvolver a capacidade simbólica. Neste período o que 

de mais importante acontece é o aparecimento da linguagem, que irá ocasionar 

transformações nos aspectos intelectual, afetivo e social da criança. 

Assunto de vários debates e discussões, a educação e o cuidado com as 

crianças na primeira infância tem se tornado frequente, pois a educação infantil  é a 

base inicial do processo educativo, no entanto o ambiente onde acolhe estas 

crianças devera ser um ambiente onde ela consiga viver a infância em plenitude 

como constitui a LDBE - Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996 Estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. 

  Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família 

e da comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109224/ldbe-lei-n-9-394-de-20-de-dezembro-de-1996#art-29
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A educação infantil começa a ser avistada de outra forma, apreciando a 

criança e a sua cultura, considerando a criança ativa e capaz de construir o seu 

próprio conhecimento. 

 O professor ou educador passa a assumir um novo papel, o de mediador 

entre a criança e o mundo. Os ensinamentos e atendimentos são desenvolvidos de 

maneira lúdica, respeitando a bagagem cultural de cada criança.  

Segundo Antunes (2004) esse atendimento deve ser planejado de modo que 

não se separe a ideia do brincar da ideia do aprender e que proporcione um 

ambiente propício para descobertas possibilitando à criança construir seu próprio 

conhecimento. 

  Para desempenhar a contento a mediação de aprendizagens na construção 

de significados, o educador precisa conhecer como as crianças pensam e se 

apropriam dos conhecimentos para saber intervir no sentido de que elas possam 

avançar. HERMINDA,(2007). 

Considerando este contexto é imprescindível que o profissional, ou seja, o 

educador atuante nesta fase da educação tenha esta consciência e conheça cada 

fase de desenvolvimento da criança a qual esta trabalhando, pois os mesmos 

ocupam um lugar primordial na formação profissional e social destas crianças. 

5.2 O Educar e O Cuidar na Educação Infantil 

Como exposto anteriormente com a inserção da mulher no mercado de 

trabalho, foi-se necessário à criação de instituição que amparassem os filhos destas 

mulheres trabalhadoras, porém estas instituições eram apenas assistencialistas, 

apenas cuidava e não tinham o dever de educar. 

  No País a regulamentação do atendimento de crianças em creche é recente e 

também encharcada por conhecimentos da área da saúde, particularmente com a 

hegemonia da área médica. Nesse sentido, as políticas públicas voltadas para a 

infância concentram-se em iniciativas que nos remetem ao assistencialismo 

(COSTA, 2006) 

Costa (2006) diz ainda que, “Saúde, higiene, nutrição, normatização de 

tarefas eram conteúdos quase que exclusivos desse assistencialismo”. 

Nota-se que o cuidar assistencialista, prevalece mais que o educar a questão 

de um atendimento qualificado ser deixado em detrimento e o fato dos pais estarem 

mal informados atrapalham o desenvolvimento da criança, pois a criança não 
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necessita apenas de um auxilio em suas necessidades físicas como alimentar, trocar 

frauda ou levar ao banheiro dar banho, mas também necessita ser educada para 

prepara-la para o seu futuro, o que enfatiza a necessidade das instituições agregar o 

cuidar e o educar para que ambos caminhem unidos no desenvolvimento da criança. 

No entanto esta agregação entre o cuidar e o educar é essencial para a 

formação das crianças já nos primeiros anos de vida, pois é uma fase onde a 

criança está hábil a desenvolver suas inteligências facilitando a assimilação do 

conteúdo que lhe é compartilhado. 

De acordo com os dizeres de Campos (1994) todas as atividades ligadas à 

proteção e apoio necessários ao cotidiano de qualquer criança: alimentar, lavar, 

trocar, curar, proteger, consolar, enfim cuidar, todas fazem parte integrante do que 

se entende por educar. Além de o caráter assistencialista o cuidar compreende 

também o caráter instrucional, educar e cuidar. 

O autor deixa clara a ideia de que cuidar esta em conjunto com o educar, ou 

seja, o educar compreende o cuidar de forma que os cuidados físicos, emocionais, 

sociais, cognitivos se façam presentes no interior do educar, sendo assim o cuidar 

na Educação Infantil está envolvido com o educar. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2009) em seu art. 5º reafirmam 

a educação e cuidado como função da Educação Infantil: 

  A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida em 

creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não 

domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados que 

educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada 

integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de 

ensino e submetidos a controle social. 

Deste modo percebe-se que toda forma de educação reverte em cuidado e ao 

cuidar o professor também está educando, lembrando que educar vai além de 

cuidar. 

 Segundo os conceitos contidos no Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (1998), o educar significa: Propiciar situações de cuidado, 

brincadeira e aprendizagens orientadas, de forma que possa contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal de ser e estar 
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com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança e o acesso 

pela criança aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. 

O cuidar na Educação Infantil é um ato de cidadania, onde o educador deve 

ter consciência e entender os direitos das crianças, comprometer em contribuir 

favoravelmente ao crescimento e desenvolvimento das mesmas.  

6- RESULTADOS  

Como mencionado no item 4 (quatro) do trabalho, a pesquisa desenvolveu-se 

a partir de uma pesquisa bibliografia com levantamento e estudo de varias obras, 

artigos e trabalhos de iniciação cientifica publicados com o tema estudado, ou seja a 

Educação infantil e a sua importância para o desenvolvimento da criança.  

O inicio do desenvolvimento do trabalho se deu por uma breve definição para 

a Educação infantil e como ela surgiu.  

Nota-se que a educação infantil não surgiu agora, mas sim a muitos anos 

atrás, desde o século passado. Pode-se perceber que a educação infantil partiu da 

necessidade das mães por não terem com quem deixar seus filhos, com a 

Revolução Industrial as mulheres conquistaram seu espaço como trabalhadoras e 

precisavam de alguém para cuidar de seus filhos, surgem então as entidades 

assistenciais com intuito apenas de cuidar destas crianças, mas com o passar dos 

anos através de muita luta e movimentos ouve o reconhecimento destas entidades 

como direito da criança. 

Como afirma Oliveira. Lutas pela democratização da escola pública, somadas 

a pressões de movimentos feministas e de movimentos sociais de lutas por creches, 

possibilitaram a conquista, na Constituição de 1998, 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. (OLIVEIRA,2002). 

De acordo com os dizeres de Piaget o ser humano é dividido por fases de 

desenvolvimento, Sensório-motor (0 a 2 anos) e  Pré-operacional (2 aos 6 anos) que 

são objeto deste estudo, é nestas fases que a criança começa a despertar suas 

percepções e habilidades, tornando-se importante o seu ingresso na educação 

infantil. 

Posteriormente a LDB (Lei nº 9.394 96), muitos debates houve sobre a 

formação do profissional no ensino voltado para docência na educação infantil, o 

que se mostra com grande abrangência o cuidar e educar. 
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O cuidar é adotado como uma prática pedagógica e como forma de 

mediação, que se compõe pela interação através do dialogo com a finalidade de  

possibilitar à criança leituras da realidade e apropriação de conhecimento. Logo, na 

Educação Infantil, a ação de cuidar e educar são indissociáveis, não tem como 

separar essas duas ações. O cuidar e o educar precisam ser observados, com uma 

nova práxis, que não estejam unidos apenas ao assistencialismo, mas que 

transcorram as interconexões de se produzir conhecimento e um desenvolvimento 

critico nas crianças. 

Içami Tiba (2012) com respeito a educação infantil diz que:  “A criança passa 

a pertencer a uma coletividade, que é sua turma, sua classe, sua escola.”,  segundo 

o Autor, a criança na escola recebe um crescimento e desenvolvimento diferente de 

casa, a criança na escola de acordo com o autor recebe atividades especificas 

diferente das atividades em casa, pois com a vida corrida e rotineira dos pais muitas 

vezes não acontece atividades voltadas a educação das crianças, apesar de que a 

escola não é responsável sozinha pelo desenvolvimento da personalidade da 

criança, mas tem papel complementar ao da família. 

7- CONSIDERAÇÔS FINAIS  

 Considera- se que a educação infantil é primeira etapa da Educação Básica e 

tem como intuito o desenvolvimento absoluto da criança até os seus seis anos de 

idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. 

O estudo teve como objetivo mostrar aos pais e professores a importância da 

educação infantil para o desenvolvimento pleno da criança, o objetivo foi 

alcançando, pois através dos resultados da pesquisa bibliográfica pode-se concluir 

que a educação infantil é de muita importância, uma vez que, a educação infantil é a 

base, ou seja, o alicerce para a construção do aprendizado da criança, já que a 

mesma passa a interagir e ter contado com o mundo externo longe da família e do 

ambiente de casa.  

Esta etapa de desenvolvimento torna-se importante também, porque o que a 

criança aprende enquanto pequena ela leva como bagagem para sua vida toda, até 

a sua fase adulta tornando-se assim um cidadão critico e capaz de resolver 

situações do seu dia a dia. 
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