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RESUMO

 Este artigo tem por objetivo analisar como se realiza 
o processo de desenvolvimento das habilidades de aprendi-
zagem da criança na Educação Infantil, permeados por duas 
perspectivas: a interação do grupo familiar e da escola. Nes-
te ponto de vista, a aprendizagem realiza-se num processo 
dialético, que ocorre na articulação de um tipo de vínculo es-
tabelecido a partir do núcleo familiar e se estende à escola. 
Este aprendizado é determinante para o processo expressivo 
e constituidor da aprendizagem da criança. Nesse sentido, as 
investigações de cunho psicopedagógicos tornam-se necessá-
rias por integrar informações de outras áreas profissionais, sem 
perder o seu referencial que é o conhecimento e o entendi-
mento dos processos de aprendizagem que envolva o aluno, 
o professor (aspectos metodológicos e interacionais), a escola 
(instituição) e o grupo familiar.

Palavras-chave: Interações Familiares. Desenvolvimento In-
fantil. Ensino-Aprendizagem.

INTRODUÇÃO

 As crianças começam a aprender no momento em que 
nascem. A maior parte desse aprendizado é indireto, não pla-
nejado e informal. Por processo de ensaio e erro, a criança 
aprende a usar os sons, as expressões faciais e os movimentos 
do corpo, para se comunicar com as pessoas que estão ao seu 
redor. Tal aprendizagem se dá como resultado das respostas 

negativas ou positivas ou, ainda, pela ausência de respostas 
que se processa nos ambientes que ela esteja incluída. Aconte-
ce que a função educacional das instituições sociais tem cres-
cido muito no mundo de hoje. Das instituições, a família, pela 
sua proximidade e pelo seu envolvimento com o indivíduo, 
apresenta na educação não formal (ou informal), que é enten-
dido por Libâneo (2002, p.31) como
 

ações e influências exercidas pelo meio, pelo ambiente 

sociocultural, e que se desenvolve por meio das relações 

dos indivíduos e grupos com seu ambiente humano, 

social, ecológico, físico e cultural, das quais resultam 

conhecimentos, experiências, práticas, mas que não es-

tão ligadas especificamente a uma instituição, nem são 

intencionais e organizadas.

 Esta aprendizagem tem uma importância que não 
pode ser menosprezada pelo professor da Educação Infantil. 
De acordo com os estudos de Luria (2006, p.27)

desde o nascimento, as crianças estão em constante in-

teração com os adultos, que ativamente procuram incor-

porá-las à sua cultura à reserva de significados e de mo-

dos de fazer as coisas que se acumulam historicamente. 

No começo, as respostas que as crianças dão ao mundo 

são dominadas pelos processos naturais, especialmente 

aqueles proporcionados por sua herança biológica. Mas 

através da constante mediação dos adultos, processos 

psicológicos instrumentais mais complexos começam a 

tomar forma. 

 Sabemos que a parte mais significativa, referente ao 
que uma criança precisa saber para integrar efetivamente um 
grupo familiar, é adquirida mediante aprendizagem informal. 
Ela precisa aprender a lidar com necessidades básicas, como 
as que se referem à alimentação, aos hábitos de higiene, à 
vestir-se, etc. De acordo com Macedo (1996), a família se cons-
titui em um grupo dinâmico, no qual agem tanto os fatores 
conscientes como os inconscientes, sendo que a criança, desde 
o nascimento, não apenas sofre influência dos outros, como, 
reciprocamente, é também um poderoso agente ativo de mo-
dificação nos demais e na estrutura da totalidade familiar.  Re-
gras de comportamento na família também estão aí incluídas, 
uma vez que se esperam distintos comportamentos dos dife-
rentes membros da família. Há que se levar em conta que cada 
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um dos genitores da criança mantém a internalização de suas 
respectivas famílias originais, com os correspondentes valores, 
estereótipos e conflitos.
 Conforme Macedo (1996), as crianças aprendem que 
há na família diferentes papéis, pois não se fala com os avós 
do mesmo modo que se fala com um irmão. Lembrando que a 
presença participativa e interativa de avós, irmãos, tios, com-
pleta a ação do núcleo familiar (pai-mãe-filho) e não pode ser 
menosprezada. Sendo assim, a função específica que um adul-
to desempenha na família determina a forma de resposta que 
uma criança espera receber desta pessoa, ao dirigir-lhe seu 
pedido de ajuda, solicitar companhia ou prover suas neces-
sidades básicas, por exemplo. O grupo familiar vai se unindo 
através da interiorização recíproca das internalizações prévias 
de cada um, tal maneira que a família, além de sua condição 
real e concreta, também se configura como sendo uma entida-
de abstrata. 
 Essa abstração “família” pode constituir para a criança 
uma estrutura interna mais importante do que separadamente, 
a mãe ou o pai, sendo que, ao mesmo tempo, ela se comporta 
como um continente e como um vínculo entre seus membros. 
Acreditamos ser válida a denominação “objeto família”, o qual 
como qualquer outro objeto, está sujeito a sucessivas introje-
ções e reprojeções.
 A criança que não se adequa aos papéis identificados 
e definidos no grupo familiar, aos comportamentos e normas, 
em geral, é tida como problemática. Contudo, não é um “fra-
casso” ou “problema”, visto que os pais podem investir tem-
po e esforço na tentativa de acompanhar o desenvolvimento 
comportamental e as atitudes do filho. Uma situação contrária 
pode gerar certa tensão em casa, porém os pais mesmo irri-
tados com o mau comportamento dos filhos, em sua maioria, 
não os expulsa do círculo familiar, por eles não terem se ade-
quado às regras. 
 Assim, uma família, considerada suficientemente boa 
ou dentro dos padrões de normalidade para colaborar efetiva-
mente com a aprendizagem da criança, deve preencher as se-
guintes funções: ser provedora das suas necessidades básicas; 
propiciar um “senso de continuidade” ao filho; ser tolerante e 
continente das angústias das crianças; empática; estável; esta-
belecer novos desafios; dar apoio; saber organizar um código 
de valores e de significações; servir como um importantíssi-
mo modelo de identificação. Assim sendo, o bom ou mau uso 
dessas atribuições, associadas às condições inatas da criança, 
é que irão determinar se o crescimento da criança será sadio 

ou patológico. Salientamos aqui que um estudo da patologia 
nas relações familiares merecem uma atenção à parte. O fato 
é que a educação é um ato que se inicia no berço, sendo os 
pais os primeiros educadores que as crianças conhecem, isto 
é confirmado por Pestalozzi (1746-1827) que já dizia, segun-
do Martins Filho (2005, p.86), “a família é o ponto de partida 
da educação, base de toda a formação do homem”, outros 
autores contribuem com a afirmação deste importante pen-
sador, Gomes (1994) destaca que os pais desempenham um 
papel importante na educação dos seus filhos, por serem os 
primeiros educadores, desta forma, são pares indispensáveis 
no processo de Educação Infantil, cabe a estes iniciarem uma 
educação de qualidade, para que essas crianças possam cres-
cer e espelhar-se positivamente neles.
 Entre quatro e seis anos, a maioria das crianças en-
frentam uma outra situação de aprendizagem: a escola. Nela, 
espera-se de uma criança não só a aquisição de novas infor-
mações e habilidades, mas também atitudes e comportamen-
tos sociais que, com frequência, são diferentes e por que não 
dizer conflitantes daqueles que aprendeu em casa. Ferreira 
(1999) constata que o papel da escola é de ser formadora da 
pessoa nos aspectos cognitivo e moral. Numa interpretação 
simples dos ensinamentos de Vygotsky, em idade escolar, a 
criança apresenta uma sucessão de comportamentos em or-
dem constante, de acordo com a sua interação com o meio, o 
que influenciará em seu desenvolvimento intelectual. O meio 
pode ser simultaneamente objeto e agente do processo de in-
ternalização. O que para Vygotsky (1989, p.57) é entendido 
como: “eu me relaciono comigo mesmo como as pessoas se 
relacionam comigo.” 
 Quando a criança entra na escola possui autoconfiança 
suficiente para enfrentar as situações de aprendizagem escolar, 
nesta primeira experiência, o fracasso não desperta problemas 
de ordem emocional, pois seu desejo em estabelecer um con-
tato mais afetivo com o professor e os colegas é mais evidente. 
Cool, Palácios e Marchesi (1996, p.171) 

Se quer conhecer de que modo nossa forma de atuar em 

relação aos êxitos e fracassos das crianças pode afetar 

a sua motivação pelas atividades escolares, é preciso 

examinar que tipo de mudança ocorre com a idade, na 

forma de enfrentar cognitivamente as tarefas escolares 

e os padrões de resposta afetiva, e que mudanças na 

forma da criança interagir com seu meio acompanham 

os anteriores. 
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 Na escola, a criança é estimulada a ser independente 
e a tomar decisões, enquanto em casa se espera que saibam 
aguardar e obedecer às decisões dos pais diante de situações 
problemáticas. Os professores esperam que seus alunos sejam 
capazes de fazer coisas básicas como recortar, colorir, dobrar, 
ouvir, contar e seguir instruções. Contudo, nem todas as situa-
ções de aprendizagem no lar colaboram para com o desenvol-
vimento dessas habilidades. 
 Nessa perspectiva, é o aprendizado que possibilita e 
movimenta o processo de desenvolvimento “o aprendizado 
pressupõe uma natureza social específica e um processo atra-
vés do qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles 
que a cercam.” (VYGOTSKY, 1984, p.99. Apud REGO, 1995, 
p.71)
 A cada etapa do desenvolvimento mental infantil, nas 
idades pré-escolares e escolares o desempenho da criança ser-
ve como um marcador real, para a aquisição de habilidades 
e hábitos cotidianos essenciais para o sucesso de suas ativi-
dades de estudo. Em idade escolar, a criança é avaliada e seu 
desempenho é comparado com a de seus pares, de acordo 
com as metas estabelecidas pelo sistema escolar a que estão 
inseridas. Além de estarem sujeitas às apreciações dos profes-
sores, existe as expectativas dos pais, que desejam que seus 
filhos alcancem sempre excelentes resultados, sem levar em 
conta suas capacidades em desenvolverem habilidades neces-
sárias para atingirem essas metas, sendo que as crianças que 
apresentam baixo desempenho, sentem sensação de fracasso, 
ainda que prematuramente.
 

O processo de ensino-aprendizagem é multifacetado, 

apresentando paradas, saltos, transformações bruscas 

etc. O processo de ensino-aprendizagem inclui também 

a não-aprendizagem. Ou seja, a não-aprendizagem não 

é uma exceção dentro do processo de ensino-aprendiza-

gem, mas se encontra estreitamente vinculada a ele. O 

aluno pode se recusar a aprender em um determinado 

momento. O chamado fracasso escolar não é um pro-

cesso excepcional que ocorre no sentido contrário ao 

processo de aprendizagem; mas exatamente a outra 

face da mesma moeda, o seu lado inverso. O saber e o 

não-saber estão estreitamente vinculados. O não-saber 

se tece continuamente com o saber. Com isto, queremos 

dizer que o processo de ensino-aprendizagem, do ponto 

de vista psicopedagógicos, apresenta sempre uma face 

dupla: de um lado à aprendizagem e do outro a não-

-aprendizagem. O desejo de saber faz um par dialético 

com o desejo de não-saber. O jogo do saber/não-saber, 

conhecer/desconhecer e suas diferentes articulações, cir-

culações e mobilidades são características próprias de 

todo ser humano. (CARRÉR J., 1995, p.14)

 Há considerável evidência de que se a criança for be-
neficiada com uma Educação Infantil adequada, esta contará 
com os instrumentos necessários para a aquisição de conheci-
mento e habilidades que a vida escolar requer. 
 Além disso, há forte evidência de que o sucesso escolar 
da criança é também afetado pelo número e pela qualidade 
das interações estabelecidas em suas relações familiares, com 
seus pares, nos primeiros anos de vida.
 Dessa forma, alguns fatores são importantes para o su-
cesso da criança na aprendizagem, sendo que a educação da 
criança desenvolve-se no âmbito do processo de socialização. 
Nos primeiros anos de vida, há um rápido processamento no 
crescimento físico, aquisição de habilidades cognitivas e de lin-
guagem; aprendizagem de comportamentos sociais, além da 
evolução do conceito de ego que permitirá à criança agir com 
independência em novos cenários. A criança adquire habilida-
des nessas áreas mediante à experiência e à orientação sobre 
cada aspecto de sua vida diária, na escola e em casa. Todos 
esses aspectos são importantes para seu sucesso na escola, 
mas três dentre eles se revestem de importância especial: a 
linguagem que é o que inclui formar conceitos e comunicá-los 
(ouvir, responder, explicar) a autoconfiança e a curiosidade (de-
sejo de saber). 
 Para Luria (2006, p.26)

o aspecto “cultural” da teoria de Vigotsky envolve os 

meios socialmente estruturados pelos quais a sociedade 

organiza os tipos de tarefas que a criança em crescimen-

to enfrenta, e os tipos de instrumentos, tanto mentais 

como físicos , de que a criança pequena dispõe para 

dominar aquelas tarefas. Um dos instrumentos básicos 

inventados pela humanidade é a linguagem, e Vigotsky 

deu ênfase especial ao papel da linguagem na organiza-

ção e desenvolvimento dos processos de pensamentos. 

 As habilidades e atitudes básicas são adquiridas me-
diante interações da criança com adultos, com outras crianças 
e com certos materiais. Ferrari (2004) destaca que o ensino 
deve ter como função levar as crianças a desenvolver suas ha-
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bilidades naturais. “A criança vive sua relação com o mundo e 
sua relação com os outros de um modo extremamente criativo 
[...]” (SOUZA,1994, p. 23). Cabe a quem está com estas crian-
ças darem a elas oportunidades. Os adultos costumam limitar 
suas interações verbais com a criança ao essencial. Mantém, 
com frequência, um tom imperativo na conversa que não pres-
supõe nenhuma resposta verbal (“venha comer”, “vista-se”, 
“não faça isso”). Ela precisa envolver-se em atividades social-
mente significativas, desta forma se conscientiza de que é su-
jeito de uma ação, envolvida num sistema de relações huma-
nas. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 
diz que 

A criança como todo ser humano, é um sujeito social e 

histórico e faz parte de uma organização familiar que 

está inserida em uma sociedade, com uma determinada 

cultura, em um determinado momento histórico. É pro-

fundamente marcada pelo meio social em que se desen-

volve, mas também o marca. [...] (BRASIL, 1998, p.21).

 Desta forma, as crianças aprendem a expressar suas 
curiosidades quando são encorajadas pelos adultos a explo-
rar, examinar e experimentar coisas novas. Desenvolvem auto-
confiança à medida que têm sucesso nessas aventuras e veem 
seus esforços ressaltados pelos adultos. Freire nos diz que não 
existe educação sem amor. “Ama-se na medida em que se bus-
ca comunicação, integração a partir da comunicação com os 
demais” (FREIRE,   1983,   p.   29).  Comunicação, integração 
e afetividades são   fatores   importantes na construção do 
ensino aprendizagem sejam elas em uma educação formal ou 
informal. 
 Para agir assim, os próprios adultos precisam ter em si 
as habilidades que querem promover em suas crianças. Vendo 
na criança o ponto de partida, como um sujeito integral e ten-
do a compreensão que “para ela, conhecer o mundo envolve o 
afeto, o prazer [...]” (KUHLMANN JÚNIOR, 1998, p.9).
 É nesse âmbito que fica claro o papel dos pais, sendo 
que o lar é o primeiro cenário da aprendizagem infantil, ou 
seja, os pais são os adultos mais importantes e poderosos da 
vida da criança. Como a maioria das horas ativas da criança 
pequena, é vivida em casa, cabem aos pais propiciar experi-
ências de aprendizagem básicas para seus filhos. Nesta ótica, 
descobriu-se que é aí que se dá a relação entre a qualidade do 
ensino feito pelos pais em casa e o sucesso das crianças como 
alunos na escola. Uma vez que a Educação Infantil é, a primei-

ra etapa da Educação Básica, segundo a LDB nº 9394/96, ela 
pressupõe uma ação complementar a da família e da comuni-
dade, neste sentido, a Lei propõe a interação entre as institui-
ções de Educação Infantil e as famílias em regime de colabora-
ção (SAMBRANO, 2008). 
 Não esquecendo que a qualidade do ensino “paterno” 
(que os pais dão aos filhos) depende do grau de instrução dos 
pais. Pais com grau de instrução mais elevado são mais aten-
tos às exigências escolares e se sentem mais confortáveis ao 
desenvolver, com seus filhos, atividades cujo objetivo é prepa-
rá-los para a escola. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Diante das considerações apresentadas, o que pro-
curamos mostrar neste trabalho é que, quando não funciona 
como unidade de desenvolvimento e de aprendizagem, a fa-
mília se torna um fator de fracasso e de adaptação escolar.  
Porém, as exposições feitas não tiveram a intenção de minimi-
zar a importância dos fatores de ordem social e política, bem 
como o papel da escola no processo de formação dos fracassos 
escolares, que podem iniciar na Educação Infantil. Entretanto, 
despertamos para a complexidade da gênese e do desenvol-
vimento dos chamados distúrbios de aprendizagem, que em 
realidade representam uma resposta da criança e do adoles-
cente às hostilidades de ordem biológica, psicológica, familiar, 
escolar e social.  
 Vejamos abaixo algumas atividades a serem desen-
volvidas pelos pais e professores para o sucesso escolar das 
crianças: 

1) envolvimento ativo das crianças na conversação, 
criando oportunidades para diálogo, perguntas, des-
crições e explicações; 
2) oferecimento de brinquedos e equipamentos atra-
entes, contribuindo para a aquisição de habilidades 
físicas e de desenvolver a curiosidade e a capacidade 
de exame, análise, síntese e avaliação; 
3) estabelecimento de uma rotina escolar lógica, pra-
zerosa e benéfica ao desenvolvimento e a aprendiza-
gem, no lugar de travá-los através de procedimentos 
burocráticos áridos e sem significado objetivo.
4) oferecimento de feedback (um retorno) à criança, 
onde e quando for possível, confirmando, corrigindo e 
desenvolvendo as afirmações que ela faz; 
5) apresentação de modelos apropriados de comporta-
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mento no lar para que sejam imitados pelas crianças. 
6) partir do convívio em sociedade, isto é, o que a 
criança consegue hoje com a colaboração de uma 
pessoa mais especializada, mais tarde poderá realizar 
sozinha.
7) dar oportunidade para que a criança desenvolva 
sua autonomia, através da resolução de problemas e 
tomada de decisões simples, sendo que a assistência 
e auxílio de um  adulto, dará segurança à criança e  
oportunizará a  construção dinâmica entre aprendiza-
gem e desenvolvimento cognitivo. 

 Todavia, a verdade é que nem todos os pais oferecem 
a seus filhos um ambiente doméstico propício a uma apren-
dizagem ativa. Em geral, os pais que não conseguem fazê-lo 
são aqueles que: a) desconhecem a importância do papel que 
desempenham como educadores; b) não têm familiaridade 
com os recursos que deveriam empregar; e c) sofrem a carên-
cia dos elementos que deveriam oferecer aos filhos, porque 
não os receberam dos próprios pais. Quanto aos professores, 
lembramos que toda aprendizagem da criança na escola tem 
uma pré-história, uma vez que Vygotsky (1999) afirma que a 
aprendizagem da criança começa muito antes da aprendiza-
gem escolar e que esta nunca parte do zero.
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