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INFÂNCIA : DESAFIO PARA FAMÍLIA  E  A  

ESCOLA





“A CRIANÇA  E SER SOCIAL, OU SEJA, ELA NÃO 

SOBREVIVE SEM O OUTRO”

WALLON



Constituição Psíquica

Epistemológicas  

(construção da     

aprendizagem)

Axiológicas (valores)

BASES DESENVOLVIMENTO



PESQUISANDO A INFANCIA, 

devem ser observadas as seguintes áreas:

1. Funcionamento em casa;

2. Relacionamento com os pais;

3. Funcionamento na escola;

4. Relacionamento com grupo de iguais;



ASPECTOS CONSTITUCIONAIS

VINCULOS FAMILIARES AMBIENTE ESCOLAR

PROCESSO 
CONSTITUIÇÃO E 

CONSTRUÇÃO



DESENVOLVIMENTO:

EVOLUÇÃO POSSIVELMENTE FAVORÁVEL

1. Bom contato afetivo com familiares;

2. Desejo de buscar ajuda;

3. Presença de certo grau de consciência da inadequação de seu 

comportamento;

4. Práticas em grupo



“Entende-se que, pelo brincar, a

criança aprende expressar idéias,

gestos, emoções, a tomar decisões, a

interagir e viver entre pares,

a conhecer e a integrar-se no seu

ambiente próximo, a elaborar

imagens culturais e sociais de seu

tempo e, em decorrência,

desenvolve-se como ser humano.

Emília Cipriano



BRINCAR NÃO É

PERDER TEMPO 

É GANHAR PARA 

A FORMAÇÃO.



DIMENSÕES DO BRINCAR NA INFÂNCIA

 Espaço organizado;

 A história de vida;

 A Vivência pedagógica como suporte das

aprendizagem;

 O Desenvolvimento das Linguagens;



A criança tem dificuldade de expressar seus 

sentimentos em palavras e o fazem, pela ação 

“atitudes”.

“O grupo é um espaço para busca de identificação. No 

grupo se oferecem situações variadas. As 

características dos amigos ou do grupo que a criança 

busca nos dão uma idéia de suas dificuldades”



LIMITE: Significa criação de um espaço protegido, 

dentro do qual a criança poderá exercer sua 

espontaneidades e criatividade sem receio e riscos.

O limite os ajuda a organizar sua mente.

Colocar limites significa envolvimento, “conter a 

criança, suportar e sobreviver as suas reclamações 

e protestos”.

A criatividade na Infância articula-se com a 

noção de limites.



A PRÁXIS

 Conhecimento sobres as regras e 

estruturas de funcionamento de 

cada uma das linguagens;

 Conhecimento sobre si mesmo –

jeito de ser, necessidades;

 Conhecimento sobre como 

investigar e identificar as 

necessidades e os interesses das 

crianças.



...“AS CRIANÇAS SE DESENVOLVEM EM

SITUAÇÕES DE INTERAÇÃO SOCIAL, NAS

QUAIS CONFLITOS E NEGOCIAÇÃO DE

SENTIMENTOS, IDÉIAS E SOLUÇÕES SÃO

ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS.” ...

...“O ÂMBITO SOCIAL OFERECE, PORTANTO, OCASIÕES ÚNICAS

PARA ELABORAR ESTRATÉGIAS DE PENSAMENTO E DE AÇÃO,

POSSIBILITANDO A AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES INFANTIS”
VYGOTSKY

Interações



SIGNIFICADOS

A práxis assume o 

processo de 

criação de 

significados como 

construção social, 

não carente de 

conflitos, num 

processo de 

descobertas 

permanente e 

intencional.



IMAGINAÇÃO 

IMITAÇÃO

REGRAS 

Em toda brincadeira infantil estão

presentes três características: a

imaginação, a imitação e a regra.

Cada uma delas pode aparecer de

forma mais evidente em um tipo ou

outro de brincadeira, tendo em vista a

idade e a função específica que

desempenha junto às crianças.”



"Através de uma brincadeira de criança,

podemos compreender como ela vê e constrói

o mundo - o que ela gostaria que ele fosse,

quais suas preocupações e que problemas a

estão assediando. Pela brincadeira, ela

expressa o que teria dificuldade de colocar em

palavras. Nenhuma criança brinca só para

passar o tempo, sua escolha é motivada por

processos íntimos, desejos, problemas,

ansiedades. O que está acontecendo com a

mente da criança determina suas atividades

lúdicas; brincar é sua linguagem secreta, que

devemos respeitar mesmo se não a

entendemos".

Bruno Bettelheim
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