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                                      RESUMO 
 

O presente artigo trata da aprendizagem da criança na Educação 
Infantil e as contribuições da Psicopedagogia neste processo. Este 
trabalho tem o objetivo de se compreender teoricamente como 
acontece essa aprendizagem e sua relevância para a criança. Foi 
realizado uma pesquisa bibliográfica baseada nas Diretrizes da 
Educação Infantil e alguns autores que abordam estudos sobre a 
aprendizagem e a Psicopedagogia, como: Bossa (2000), Barbosa 
(2002), Ceará (2007), Beuclair (2009), Freire (2014) e outros autores. 
Considerando que a criança desenvolve seu caráter ainda na 
infância, ela necessita de condições que favoreçam o relacionamento 
e a compreensão do mundo que a cerca. Precisa-se atingir na 
criança seu sistema integral de formação, a afetividade, a cognição, 
a motricidade e a socialização, trazendo significado ás suas 
experiências. As políticas públicas para a Educação Infantil vêm 
atingindo avanços significativos em relação à criança e à 
aprendizagem. Portanto, desde cedo as crianças devem ser 
encaminhadas a este processo de formação, tendo em vista que elas 
se tornarão adultas e deverão se sentir parte responsável da 
sociedade em que vivem.  

Palavra-chave: Aprendizagem. Criança. Educação. 
Psicopedagogia..  

ABSTRACT 
 
This article deals with the child's learning in kindergarten and the contributions of Psychology in this 
process. This work aims to understand theoretically how this learning happens and its relevance to 
the child. It was conducted a bibliographic research based on the Guidelines of early childhood 
education and some authors discuss studies on learning and Psychology, as Bossa (2000), Barbosa 
(2002), Ceará (2007), Beuclair (2009), Freire (2014) and other authors. Whereas the child develops 
his personality in childhood, He/She needs conditions that foster the relationship and understanding 
of the world around. You need to achieve the child your full training system, affectivity, cognition, 
motor skills and socialization, bringing meaning to their experiences. Public policies for Early 
Childhood Education, have reached significant progress towards the child and the learning. So early 
the children should be referred to this process of training, given that they will become adults and 
should feel responsible for the society in which they live. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa se propõe a revisar e discutir alguns conceitos e orientações 

de alguns autores e subsídios que fundamentam a relevância da Educação Infantil como 

aliada importante no processo de aprendizagem e descobertas das crianças. Etapa de 

valorização dos pequenos gestos que alicerçam a vida social.  

As crianças estão sempre abertas ao aprender, transformam tudo que está 

ao seu redor em objeto de conhecimento.  

Diante dessa perspectiva, como se efetiva a aprendizagem da criança na 

Educação Infantil, e como a Psicopedagogia pode interferir nesse processo?  

Mesmo reconhecendo que já existem inúmeras pesquisas no campo da 

Educação Infantil, este artigo visa discutir teorias e valores que ajudam a compreender a 

infância em sua essência e dentro dessa concepção, acrescentar contribuições da 

Psicopedagogia na atuação docente com a Educação Infantil.  

 A criança em sua aprendizagem desenvolve habilidades que ajudam na 

formação da personalidade, contribuindo mais tarde com suas escolhas e atitudes. A 

família e a escola têm grande influência nesse contexto. O psicopedagogo também 

pode contribuir significativamente na construção do saber formal das crianças. Tanto de 

maneira preventiva na orientação do trabalho cotidiano com os professores, quanto na 

intervenção quando se faz necessário um acompanhamento individualizado ao grupal, 

diante de alguma dificuldade na aprendizagem das crianças.  

Na concepção de Piaget (apud CEARÀ, 2007 p. 18): “A criança deve 

reconstruir, criar, inventar, descobrir valores sociais que são fundamentais ao seu 

processo de desenvolvimento”.  

 Entende-se que para desenvolver essas potencialidades de aprendizagem, 

a criança necessita de oportunidades e ambientes que propiciem essa realização, tanto 

na família quanto na escola.  

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica para o aprofundamento do tema, 

com base nas teorias de alguns autores que abordam o assunto, como: Bossa (2000), 

Barbosa (2002), Ceará (2007), Beuclair (2009), Freire (2014) e outros autores.  

Estre trabalho tem o objetivo de informar algumas concepções sobre 

Educação Infantil, focando na colaboração da Psicopedagogia neste segmento que 

alicerça a formação da criança.  

O artigo trata de um breve histórico sobre a aprendizagem da Criança; 

Política da Educação Infantil; A formação do Professor e a relação afetiva com a 
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criança; Fundamentos da Psicopedagogia; Sugestões de trabalho da Psicopedagogia 

na Educação Infantil e considerações finais.  

 

CONHECENDO A CRIANÇA E SEU PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

 

 A infância é uma fase crucial para o aprendizado. O desenvolvimento da 

criança parte da “dependência” total de seus pais até a “independência” autônoma da 

própria identidade, ou seja, todo ser humano necessita de cuidados vitais para sua 

sobrevivência, até adquirir confiança em si mesmo, isso é a base da aprendizagem.   

Há alguns séculos, havia a concepção de que o sistema cognitivo da criança 

era formado de poucos princípios inatos de aprendizagem no nascimento e que todo o 

restante era resultado da operação desses princípios sobre os “estímulos” recebidos. 

Após muitos estudos sobre o desenvolvimento dos bebês, constatou-se que a criança 

nasce com uma rica estrutura organizacional para processar informações.  

Foram conseguidos vários progressos na compreensão da estrutura dos 

principais sistemas sensoriais da visão e da audição. Estes são os sistemas que levam 

as informações para os processos centrais do sistema cognitivo. A estrutura inata do 

sistema cognitivo é chamada de “arquitetura”. A arquitetura cognitiva fornece os 

fundamentos necessários para possibilitar a aprendizagem. (DOCKRELL, MESHANE, 

2000).  

Conforme (SMITH e STRICK 2001, p.24)  

Durante a primeira e segunda infância, as regiões do cérebro, tornam-
se cada vez mais especializados. Novas conexões entre partes de 
cérebro também são formadas, de modo que essas áreas 
especializadas podem cooperar durante níveis superiores de 
pensamento. O processo contínuo de amadurecimento cerebral explica 
porque as crianças tornam-se gradualmente capazes de fazer coisas 
que não podiam fazer antes.  

 

Nessa fase do desenvolvimento, que costumamos chamar de “fase de 

graça”, as crianças querem toda atenção dos adultos, para apreciarem suas 

descobertas, gostam da interação e dos estímulos que são dedicados a elas. Este 

também é um período que requer cuidado intensivo, tanto com a saúde quanto com o 

risco de acidentes, porque são fatores que além de afetar a saúde física, podem 

comprometer o desenvolvimento cerebral, que está em plena evolução. Pois algumas 

doenças ou acidentes graves podem causar problemas futuros na aprendizagem.  

Segundo (FONSECA 1995, p.163)  

 
A aprendizagem humana exige um conjunto mínimo de requisitos que 
podemos traduzir por uma totalidade funcional neuropsicológica. Sem o 
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número de condições funcionais indispensáveis, a aprendizagem não 
se processa normalmente, e nesse caso, estamos em presença de uma 
disfunção cerebral.  

 

O autor em suas considerações, a aprendizagem se desenvolve de acordo 

com as funções psicológicas de criança, mas com interferência de outros fatores, tanto 

“biológicos”, que afetam o sistema orgânico, quantos fatores “sociais”, que se referem 

ao meio físico em que a criança está inserida e as oportunidades de aprendizado que 

ela tem para se desenvolver.  

Dentre todas essas concepções se destaca também a brincadeira (BOSSA; 

OLIVEIRA, 2000, p.25)  

 
O modo de brincar da criança reflete esta passagem de subjetivo ou 
objetivo, do eu e do outro, com o declínio da brincadeira simbólica e o 
nascimento do jogo de regras, por volta dos 5 anos, onde o outro é 
pouco a pouco mais percebido e respeitado como alguém separado, 
que também, que gosta de ganhar e sofrer ao perder. A construção da 
moralidade se afirma no social vivido e internalizado.   

 

Esta concepção, admite que o ato de brincar está intrinsicamente ligado ao 

aprender, passando das experiências simbólicas a maturidade da compreensão, que a 

criança vai adquirindo com o meio e os objetivos que manipula. No ambiente da 

Educação Infantil é possível observar as interações entre as crianças e as descobertas 

que elas realizam. O grande diferencial nestes espaços de convivência coletiva é que as 

aprendizagens são simultâneas, porque cada criança tem seu grau de curiosidade e 

conhecimento de mundo, que alguns autores o chamam de conhecimento 

“assistemático”, a partir das interações e intervenções dos educadores, as crianças vão 

alcançando maior nível de maturidade, organização do pensamento e das brincadeiras, 

o seu mundo de faz-de-conta fica mais elaborado até na forma de brincar, isso é visível 

e fantástico, assim como todo aprendizado fica acomodado, ou seja o conhecimento 

passa a ser “sistemático”.  

Portanto, compreende-se que o processo da aprendizagem da criança 

acontece a partir das interações e da percepção como protagonista do seu próprio 

conhecimento, compreendendo todas as assimilações dos objetos e a forma de se 

organizar no mundo. 

 

A POLÍTICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL  

 

 Toda educação acontece em um momento histórico determinado e em 

uma cultura concreta. Atualmente a educação brasileira busca alcançar metas julgadas 

valiosas, em nosso país, e que se referem a construção de uma sociedade livre, justa, 
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solidária e orientada para a redução das desigualdades sociais e regionais, promoção 

do bem-estar de todos, incluindo a preservação do meio ambiente, (CEARÁ, 2011)  

 A Educação Infantil é um investimento na inteligência humana, ela começa 

na família e a escola deve dar sua contribuição, buscando proporcionar os meios 

necessários para a formação do ser, onde cada pessoa se sinta parte responsável pela 

sociedade em que atua.  

Conforme a teoria do francês Freinet (apud FORTALEZA 2007, p.15): “Toda 

criatura, por mais deserdada que seja, possui tesouros dentro de si, [...] a sabedoria é 

simples e pertence ao simples”. O autor valoriza os saberes que cada criança tem, em 

qualquer circunstância da vida. Mesmo inconscientemente, a criança vai adquirindo 

saberes, capacidade de pensar e elaborar suas ações, a manifestação da sabedoria 

começa na simplicidade e os tesouros da mente vão sendo construídos.  

Segundo Vygotsky (apud CEARÁ 2007, p.14): “A aprendizagem é fruto das 

relações sociais e busca valorizar a construção de um homem novo, com valores, 

sabedoria de vida e individual e social que lhe é próprio”. Só se pode oferecer algo, 

quando se possui, ou seja, a criança só pode se a ela for dado alicerce para isso, pois 

sua aprendizagem se baseia nas oportunidades e experiências que lhe são oferecidas.  

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA: “Desde que nasce 

a criança é cidadã e possui direitos civis, humanos e sociais, dentre eles o direito à 

Educação Infantil” (BRASIL 1990, p.10). São educadas e cuidadas, crianças de zero a 

cinco anos e onze meses, fase do desenvolvimento onde elas aprendem a andar, falar, 

ter controle esfincteriano, representar o mundo através da imitação, da fala, dos jogos 

simbólicos e de outras linguagens.  

O desenvolvimento da criança não acontece de forma isolada, é feito em 

parceria com outros seres humanos, e ocorre em diferentes contextos sociais, ao longo 

de sua experiência nas práticas culturais de sua comunidade, assim como as práticas 

vivenciadas nas instituições educacionais.  

Da mesma forma, cuidar e educar são ações conjuntas, que favorecem as 

crianças em suas necessidades de acolhimento e cuidado e garantem o acesso ao 

conhecimento (CEARÁ, 2011).  

Na construção da aprendizagem, um dos elementos básicos necessários é a 

brincadeira, que é a principal forma de expressão das crianças, elemento por 

excelência, para descobrir, explorar o mundo, organizar se pensamento, desenvolver 

afetos e tomar iniciativa. Nas situações diversas, constituem sua personalidade e uma 

emancipação cidadã, para enfrentar os outros fatores da vida.  
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E RELAÇÃO AFETIVA COM A CRIANÇA  

  

Entendendo que a Educação Infantil é um marco inicial para a vida da 

criança e um ganho para a sociedade, vale lembrar a história do Pequeno Príncipe em 

seu dia logo com a raposa, quando ela diz: “[...] tu te tornas eternamente responsável 

por aquilo que cativas [...]” (EXUPERY, 1991, p.74).  

Sentindo a essência desse trecho, ele traz uma sabedoria profunda, 

comparando com a educação, é exatamente o que a escola deve fazer com 

responsabilidade, cativar as crianças, considerando seu desenvolvimento integral que 

se constitui de várias experiências de afetividade, de motricidade, de cognição e 

relações sociais.  

O professor da Educação Infantil, assim como das outras áreas deve estar 

sempre aperfeiçoando sua formação, agregando novos saberes e práticas pedagógicas 

eficazes. Viemos num sistema de globalização e tecnologias avançadas, onde a 

pesquisa se faz necessária e continua.  

O professor não pode deixar de “ser aluno”, isto é, que não sabe de tudo, 

que não pode deixar de ser aprendiz. Eternamente aprendiz. Um professor que como os 

alunos, está “em curso”, quer dizer, sempre realizando a grande aventura de correr 

pelos caminhos que levam ao conhecimento, ao entendimento, mesmo sabendo que 

nunca vão poder dizer que chegaram ao fim desse caminho (ANTUNES, 2003).  

Segundo Alves (2000, p.133)  

 
Aprender é uma das coisas mais bonitas, mais gostosas da vida. 
Acontece em qualquer tempo, em qualquer idade, em qualquer lugar. 
Ajudar a descobrir esse prazer, a “degustar” o sabor dessa iguaria, é 
ascender as mais altas esferas da atuação humana. A escola existe 
para estimular a gula pelas delícias de poder saber, pois a capacidade 
de sentir prazer não é um dom natural, preciso ser aprendida.   

 

Quando as crianças começam a frequentar a escola saem de um universo 

em que toda a atenção da família é dedicada a elas, e passam a ter que dividir os 

cuidados dos adultos, e os objetos a sua volta com vários colegas. Aí entra a ação do 

professor, mediando os conflitos e fortalecendo a autonomia e a afetividade.  

A aprendizagem é um processo dialético e complexo, envolve a esfera das 

relações sócias, “inter e intrapessoais” vividas na escola. No sentido mais profundo, vai 

além do ato de inserir, de trazer a criança para a Educação Infantil. Significa envolver, 

compreender, participar, experimentar e conviver, para que a aprendizagem tenha 

significado.  
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O professor ao longo do processo educativo vem se conscientizando da sua 

necessidade de se reciclar e estar informado do papel que desempenha na educação, 

deixando de ser aquele que só transmite conteúdos, passando a ser mediador do 

conhecimento.    

 

OS FUNDAMENTOS DA PSICOPEDAGOGIA  

 

 Durante muito tempo, a dificuldade de aprendizagem, que é a primeira 

preocupação da Psicopedagogia, era vista como um fator a parte do processo de 

aprendizagem. Os educadores ficavam inquietos diante das dificuldades que se 

tornavam obstáculos, trazendo sentimento de incapacidade, para resolvê-los e recorriam 

à ajuda de especialistas.  

O movimento da Psicopedagogia surgiu no Brasil, no final da década de 70 e 

início da década de 80.  

Seu surgimento veio, não como mais uma especialidade para se juntar a 

tantas outras dentro da escola, mas como uma especialidade que tem como objetivo de 

estudo a “aprendizagem” e o “aprendente”, objetivando colaborar com a escola, 

considerando suas especificidades.  

Barbosa (2002, p.84) comenta sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais:  

 
Os educadores (as) precisam participar desse movimento de 
aperfeiçoamento para a mudança e acreditar que o confronto entre 
propostas educacionais antigas e atuais para a produção de uma ação 
educativa eficaz, exige dos profissionais da educação uma nova 
compreensão do processo de ensinar/aprender, do papel do professor 
e do aluno, novos fazeres e novas atitudes.  
 

Nesta concepção, a contribuição da Psicopedagogia consiste em 

reorganizar, buscas estratégias de trabalho, promover a integração e a participação 

dentro da escola, onde todos os membros envolvidos se sintam parte responsável de 

um todo que precisa caminhar com autonomia e emancipação.  

A escola tem o papel social de instigar a descoberta, a reflexão e a ação dos 

alunos, para que se sintam construtores do conhecimento e não receptores de 

informações prontas e absolutas.  

Conforme Freire (2014, p.112): “Neste lugar de encontro, não há ignorantes 

absolutos, nem sábios absolutos: há homens, que em comunhão buscam sobre mais”. 

Freire fala do homem dialógico e sua capacidade de aprender e conquistar a cidadania, 

através do diálogo e do conhecimento. A capacidade de transformar conceitos e atitudes 

em gestos de solidariedade, fé e amor entre as pessoas.  
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O fazer psicopedagógico também perpassa esses gestos descritos acima, 

quando busca resolver as dificuldades de aprendizagem de seus alunos, porque tudo 

começa no momento da escuta, iniciando com a família, na entrevista, e posteriormente, 

nos atendimentos com a criança, constatando na maioria das vezes, a necessidade do 

diálogo e do amor, que a criança demonstra e suas ações.  

A psicopedagogia vem se desenvolvendo para duas vertentes: a 

“Psicopedagogia curativa ou terapêutica” e a “Psicopedagogia preventiva”. A primeira 

acontece em consultórios, com atendimento individual. A segunda tem o objetivo de 

desenvolver projetos pedagógico-educacionais, favorecendo o trabalho em sala de aula, 

as avaliações e planejamentos da educação sistemática e assistemática. Um trabalho 

que vem sendo realizados em grupo, no contexto institucional como escolas, creches, 

centros de reabilitação e hospitais.  

 
Enquanto área de conhecimento interdisciplinar interessa à 
Psicopedagogia compreender como se dão os processos de 
aprendizagem e entender as possíveis dificuldades situadas neste 
movimento. Para tal, faz uso da integração e da síntese de diferentes 
ciências e disciplinas, tais como: a Psicopedagogia, a Psicanálise, a 
Filosofia, a Psicologia Transpessoal, a Pedagogia, a Neurologia, entre 
outras. (BEUCLAIR 2009, p.29). 
 

 Diante dessa integração entre as diversas ciências, compreende-se que a 

Psicopedagogia vem conquistando espaço e colaborando de forma terapêutica e 

preventiva na compreensão do processo de desenvolvimento e das aprendizagens 

humanas, buscando as dificuldades e transtornos de seus aprendentes.  

De acordo com o código de ética da Associação Brasileira de 

Psicopedagogia – ABPp, enfatiza:  

A Psicopedagogia é campo de atuação em educação e saúde que lida 
com o processo de aprendizagem humana; seus padrões normais e 
patológicos, considerando a influência do meio-família, escola e 
sociedade- no seu desenvolvimento, utilizando procedimentos próprios 
da Psicopedagogia. (BOSSA 2000, p. 96) 
 

O desafio dos profissionais de Psicopedagogia é refletir sobre teoria e 

prática num caminho paralelo para compreensão da aprendizagem. Preocupando-se 

com a prevenção e a intervenção no seu fazer profissional. Admitindo-se como eterno 

aprendente entre as ciências, buscando assim, sentido e significado a sua prática. 

 

SUGESTÕES DE TRABALHO DA PSICOPEDAGOGIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL.  

  

Estamos vivendo num mundo acelerado, de globalização e tecnologia 

avançada, onde as informações se confrontam e se multiplicam, causando inquietação e 
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uma busca incessante pelo conhecimento.  

Graças às políticas públicas voltadas para a educação, que a formação 

acadêmica vem crescendo entre os profissionais dessa área. Estes, por sua vez, 

sentem a necessidade de ampliar seu conhecimento, buscando a pesquisa e cursos de 

formação continuada.  

Na Educação Infantil especificamente, como se trata de crianças pequenas, 

estes profissionais podem traçar metas de trabalho com toda a equipe envolvida no 

processo de ensino, com o objetivo de estudar as diretrizes da Educação Infantil, 

promover momentos de diálogo com as famílias dentro da instituição, avaliar o contexto 

social da realidade de seus educandos, desenvolver projetos pedagógico-educacionais, 

para um trabalho significativo, detectar possíveis dificuldades de aprendizagem ou 

sociabilidade entre as crianças, orientando os professores e as famílias na busca de 

soluções eficazes, e tantas outras estratégias que valorizem o potencial de 

aprendizagem de seus educandos.  

Diante de todas essas questões, vale refletir esse trecho citado por Fagali 

(1999, p.12). “ A todas as gaivotas aprendizes que buscaram algo além do pão e do 

peixe, além da informação, descobriram que todas as gaivotas podem ter a liberdade e 

o direito de voar e criar, pelo mundo do conhecimento”.  

Nesta sábia reflexão da autora, percebe-se o elo entre aprendizagem e 

liberdade, a importância da intervenção psicopedagógica num sentido preventivo, para 

promover uma aprendizagem integral dos educandos.  

Portanto, a escola precisa compreender os desafios do processo de 

ensino/aprendizagem como um tripé dinâmico entre sentir, pensar e agir. Transformando 

o conhecimento cientifico em reflexão e ação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com as pesquisas realizadas para a elaboração deste artigo, foi 

possível compreender que o processo de aprendizagem humano depende de vários 

fatores para acontecer. Fatores orgânicos que determinam a condição do sujeito em 

seus aspectos neurológicos e físicos, e fatores sociais, que predominam nas 

experiências vividas como meio externo e os objetos de conhecimento.  

Compreendendo a criança como um ser em construção em seu processo de 

aprendizagem, vale ressaltar a importância da Educação Infantil, como primeira fase do 

saber científico sistemático. A forma de construir conceitos, através de uma prática 

pedagógica lúdica e educativa, baseada nos princípios de cuidar e educar.  
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As políticas públicas destinadas à Educação Infantil estabelecem diretrizes que 

priorizam a interação entre família e escola, visando o desenvolvimento pleno das 

crianças e a valorização de sua cultura familiar. As diretrizes também determinam a 

formação dos profissionais da educação, para que reflitam sua prática docente no 

sentido pedagógico, ético e político. Ressaltando a mediação da aprendizagem das 

crianças, respeitando suas singularidades.  

Quanto à formação do professor e a relação afetiva com a criança, subentende-se 

uma preparação formal dos professores, baseada na ética, no respeito e na valorização 

humana. A relação afetiva com a criança, ela precisa atingir seus aspectos físicos e 

sociais, valorizando seu conhecimento prévio e sua cultura. 

A Psicopedagogia como terapia da aprendizagem humana, pode contribuir 

significativamente com a Educação Infantil, tanto no aspecto de prevenção, quanto na 

intervenção de dificuldades atribuídas ao processo de ensino/aprendizagem.  

As sugestões de trabalho com Psicopedagogia na Educação Infantil visam 

intermediar ações colaborativas, compreendendo as relações sócias, afetivas e 

cognitivas das crianças envolvidas no processo de aprender e ensinar. A partir de uma 

avaliação da realidade social dos educandos, a Psicopedagogia amplia as 

possibilidades e a qualidade da construção da aprendizagem dos mesmos.  

Compreende-se, portanto, que o processo educativo, acontece em parceria entre 

família, escola e profissionais comprometidos com o desenvolvimento integral das 

crianças, dando-lhes oportunidade de sentir, pensar e agir no mundo.  
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