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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O DESENVOLVIMENTO 

EDUCACIONAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

RESUMO: A educação infantil é o primeiro contato do educando com a escola, e tem por finalidade o 

desenvolvimento de forma ampla de todos os aspectos do educando desde o físico até o intelectual, 

complementando assim a ação da família e não cumprindo o papel da família. Visto isso, se torna 

evidente a importância que educação infantil tem para a vida educacional de um educando como um 

todo, uma vez que, a mesma é uma fase onde o educando conhecera a leitura, o convívio em grupo e 

desenvolverá múltiplas habilidades no decorrer do percurso, que serão indispensáveis para seu 

desenvolvimento e desempenho no início do ensino fundamental. A realidade dos anos iniciais do 

ensino fundamental, não é exatamente a desejada, pois além de se deparam com problemas 

estruturais nas escolas públicas existem os problemas familiares dentre outros, que também 

influenciam a vida educacional do educando. Mas se sua educação infantil cumpriu todos os objetivos 

e os educadores usaram de todos artifícios e ferramentas disponíveis para melhor desenvolvimento e 

acolhimento do educando ele não sofrerá dificuldades no início do ensino fundamental.  

 
Palavras-chave: Educação Infantil; Desenvolvimento Educacional; Ensino Fundamental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. INTRODUÇÃO  
 
 

A docência e a educação infantil desempenham papéis determinantes para a 

construção do conhecimento, desenvolvimento e a preparação para o ensino 

fundamental, pois ambas oferecem possibilidades e proporcionam desafios capazes 

de estimular a interação e a reciprocidade entre indivíduos (professores, alunos, pais, 

colegas, componentes familiares e escolares) de âmbitos distintos.  A criança 

necessita de estabilidade emocional para se desenvolver no que se refere ao âmbito 

educacional e social, além de uma excelente educação infantil para que não apresente 

grandes dificuldades em seu ingresso no ensino fundamental. O afeto pode ser uma 

maneira eficaz de chegarmos perto do sujeito, e a ludicidade, em parceria, um 

caminho estimulador e enriquecedor para atingirmos uma totalidade do processo 

aprender (LUCKESI, 2000). 

Deve-se considerar que o docente tem uma grande importância no processo 

de ensino-aprendizagem, suas práticas e o uso da ludicidade exercem grade 

influência sobre os discentes em seu primeiro contato com a escola, até a conclusão 

do seu ciclo escolar. Métodos lúdicos e dinâmicos são ferramentas indispensáveis pra 

a construção e consolidação dos saberes dos educandos que ingressaram na 

educação infantil, pois suas vivencias e aprendizados desenvolvidos na educação 

infantil se refletiram nos anos iniciais do ensino fundamental e nos demais ciclos 

educacionais. Atividades repetitivas e técnicas de copiar não iram ajudar na 

construção do conhecimento e nem muito menos no desenvolvimento dos educandos 

no que se refere ao seu desenvolvimento educacional. Práticas de atividades que 

explorem a psicomotricidade são essências para uma educação infantil completa. 

São nos anos iniciais do ensino fundamental, que a criança/docente aprender 

a ler, escrever e a realizar operações matemáticas simples. Aos poucos, ela vai 

acumulando, guardando e formando as bases de conhecimento que serão utilizadas 

e importantes para as próximas fases do ciclo educacional, irão desenvolver também 

a capacidade de interpretação e raciocínio, a facilidade para a leitura e a escrita que 

irão se aprimorando cada vez mais ao decorrer do ciclo educacional. Uma vez que, 

tudo isso seja bem fixado na mente do educando e não decorado, todo aprendizado 



e conhecimento posterior será beneficiado, pois o educando terá bases solidas de 

conhecimento e aprendizagem para se desenvolver durante toda sua caminhada na 

educação. 

2. A EDUCAÇÃO INFANTIL 

Se faz unânime reconhecer que o âmbito escolar deve ser um ambiente 

agradável que dê prazer aos alunos motivando-os e convidando-os a gostar dele, isso 

também dependerá do docente e da maneira com que o mesmo conduz as atividades 

diárias. As escolas atualmente buscam elaborar seus Projetos Políticos Pedagógicos 

de forma abrangente atendendo o desenvolvimento da criança, optando pelo lúdico e 

a educação inclusiva, que por sua vez, atua como instrumento de mediação que inter-

relaciona o ensino aprendizagem e o ato de brincar. De acordo com o PCN: 

 
A escola não muda a sociedade, mas pode, partilhando esse projeto com 
segmentos sociais que assumem os princípios democráticos, articulando-se 
a eles, constituir-se não apenas como espaço de reprodução, mas também 
como espaço de transformação. Essa possibilidade não é dada, nem 
automaticamente decorrente da vontade. É antes um projeto de atuação 
político-pedagógico que implica avaliar práticas e buscar, explicita e 
sistematicamente, caminhar nessa direção. (PCN, 1997, p. 25-26). 
 

 
 Uma vez que, esse ambiente onde se inicia a vida escolar do aluno terá 

influência sobre todo seu trajeto escolar. É notável que o lúdico e a afetividade são 

indispensáveis e podem ser consideradas como ferramentas eficazes para envolver 

os alunos nas atividades da Educação Infantil, no entanto não devemos esquecer que 

cada criança tem uma maneira própria de ser, implicando em ritmos e processos de 

aprendizagem que ocorrem de formas distintas. É através dos jogos e brincadeiras 

as crianças se sentem estimuladas e acabam sendo conquistadas pela escola e pelo 

docente, o que por sua vez, também as faz melhor se desenvolver e relacionar no 

âmbito escolar e social. A escola ao valorizar e estimular tais atividades lúdicas e 

profissionais, contribui para uma melhor e mais qualitativa formação dos alunos, 

favorecendo o desenvolvimento de todas suas habilidades e potencialidades e os 

ofertando melhores condições de desenvolvimento psicomotor. Como 

afirma ANTUNES:  

  

A atividade lúdica ou a habilidade de brincar é dotada de uma ação fundamental 
na estruturação do psíquico da criança. É no brincar que a criança une 
elementos de fantasia e realidade e começa a distinguir o real do imaginário. 



Brincando, a criança desenvolve não só a imaginação, mas também 
fundamenta afetos, elabora conflitos e ansiedades, explora habilidades e, à 
medida que assume múltiplos papéis, fecunda competências cognitivas e 
interativas (ANTUNES, 2004. p.34-35).  

  Mediante tudo isso, se reforça ainda mais a afirmação da importância da 

educação infantil para a vida escolar do aluno, pois se sua educação infantil atingir 

todos objetivos propostos e desejados o docente terá cumprido seu papel com 

excelência e o discente/aluno terá um desenvolvimento excepcional na etapa seguinte 

a educação infantil. 

3. DOCÊNCIA 

 

 Como a cada dia se torna mais claro à docência não é uma tarefa fácil, requer 

conhecimento, habilidade, força de vontade e atitude, e o mais importante atualmente 

amor pelo que se faz, pois as condições da educação pública atual não são das 

melhores, uma vez que, os profissionais da área são cada vez mais desvalorizados. 

Tendo em vista que o professor precisa ter um bom relacionamento intrapessoal bem 

como interpessoal para lhe dar com os imprevistos da sala de aula, com as 

dificuldades do dia a dia e com o sistema educacional em si. A docência traz 

consigo grandes responsabilidades e realizações, a de iniciar e concluir o ciclo 

educacional de cada indivíduo é uma delas, não é uma das profissões mais 

valorizadas ou das mais bem pagas, porém, é tão importante quanto. Não se pode 

pagar tamanha realização, que  um professor sente ao ver seus alunos aprendendo a 

ler e escrever, o sorriso no rosto de quem alcançou essa conquista deixa o profissional 

realizado. 

 A cada etapa da educação surgem características próprias e em alguns casos 

podemos chamar de únicas, apesar das dificuldades cotidianas em sua maioria 

decorrem das práticas do discente e suas metodologias, o que por sua vez, também 

influi no processo de aprendizagem dos educandos e no do desenvolvimento 

individual de cada um. Para Paulo Freire (1996, p.25): 

 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua 
produção ou a sua construção; ensinar exige pesquisa, no sentido da busca 
contínua, da indagação, da reprocura, da constatação e da intervenção; 
ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, toda vez que é 
necessário respeitar os conhecimentos socialmente construídos pelos 
alunos; ensinar exige criticidade, exige estética e ética, ensinar exige a 



corporeificação das palavras pelo exemplo, ensinar exige risco, aceitação do 
novo e rejeição a qualquer forma de discriminação;  ensinar exige reflexão 
crítica sobre a prática;  ensinar exige o reconhecimento e a assunção da 
identidade cultural. 

 

 A prática docente vai muito além de apenas transmitir conhecimento ou de estar 

dentro de uma sala repleta de alunos independente do ciclo educacional pelo qual 

estejam passando. Ser docente é buscar, indagar, constatar, compartilhar, intervir, 

educar. Ser docente não é apenas transferir conhecimento é compartilhar, dividir, 

multiplicar.  “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 

a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 21). O docente se encontra 

e vive em constante formação, visto que, a educação assim com a sociedade nesta 

sempre evoluindo e se renovando. A pesar das dificuldades e impasses a formação 

continuada dos profissionais docentes se faz necessária e o torna cada vez mais apto 

e capaz de estar a frente de uma sala de aula, cada vez que o profissional se reinventa 

ele está aprimorando e melhorando ainda mais suas práticas profissionais. 

 As dificuldades referentes a prática docente são muitas, porém, nas últimas 

décadas o profissional docente foi levado a refletir sobre mudanças na sua prática 

pedagógica, além de ter recebido mais recursos para trabalhar em sala de aula, 

mudanças essas que acarretaram em um melhor rendimento e aproveitamento dos 

métodos didáticos e no que ser refere a um melhor desenvolvimento dos discentes e 

do próprio docente no que se refere as suas práticas. Assim como em todas as áreas 

existem dificuldades, mais também grande satisfação, exemplo disso e ver e 

acompanhar o desenvolvimento de dos discentes da educação infantil. Vê-los 

aprendendo a ler e escrever e saber que isso está acontecendo graças a seu esforço 

e dedicação e de extrema satisfação.  

 

4. ENSINO-APRENDIZAGEM  

Nome dado ao conjunto de interações comportamentais que compõem   a 

relação existem entre docentes e discentes. Além do que “ensino” e “aprendizagem”, 

tratados de forma individuais como sendo processos independentes, o processo de 

ensino-aprendizagem são um conjunto de interações que resultam no 

desenvolvimento do educando. Ou seja, uma relação de troca e recebimento de 

conhecimento e aprendizado. 



Aprender é o processamento de toda e qualquer forma de conhecimento, desde 

o mais simples onde a criança aprende a usar os brinquedos, aprende a ler, escrever, 

ir ao banheiro, a fazer contas, nadar, andar de bicicleta etc., até os processos mais 

complexos onde o discente aprende a fazer escolhas relacionadas a profissão, lidar 

com as outros indivíduos. Dessa forma as pessoas estão sempre aprendendo 

(LIBÂNEO, 1994). Ainda para (LIBÂNEO, 1994), ensinar engloba toda uma estrutura 

organizacional que por sua vez, objetiva a aprendizagem do discente através de 

conteúdo e ferramentas facilitadoras. A relação de ensino e aprendizagem não deve 

ter como base a memorização, famosa “decoreba”, uam vez que, os discentes 

também não devem ser deixados livres procurando uma forma de aprender o assunto 

ou até mesmo ignorando-o, o professor nesse caso especifico sendo apenas um 

facilitador ou fornecedor de informações.  

Vale salientar que,  nos dias atuais as dificuldades de aprendizagem são um 

desafio constante para os educadores, um dos problemas na relação ensino-

aprendizagem é a falta de conhecimento por parte dos discentes com relação ao que 

está lhe sendo exigido naquela matéria ou aula, por isso é de fundamental importância 

que o discente deixe claro o que pretende que os educandos absorvam com o 

conteúdo que está sendo passado, ou seja, caso o discente não tenha recebido a 

devida formação na educação infantil apresentara grande dificuldade de 

aprendizagem e adaptação nas series inicias do ensino fundamental. Outra coisa é a 

falta de conhecimento do discente acerca do nível de conhecimento da turma com a 

qual está lhe dando. Isso faz com que, o mesmo precise de apoio para resolver 

problemas e conflitos de aprendizagem por parte dos discentes. 

Assim como Paulo Freire fala sobre, não existir ensino sem aprendizagem, não 

existe uma boa educação sem bons profissionais, por isso e de grande importância, e 

por que não dizer que é indispensável a formação e especialização dos profissionais 

da área da educação. Para sanar problemas de ensino aprendizagem também se faz 

necessário que o docente conheça a realidade do seu aluno não só a educacional 

mais também a social, pois as complexidades de aprendizagem podem ser oriundas 

da esfera social na qual o educando está inserido. 

 

5. ENSINO FUNDAMENTAL 



 O ensino fundamental é um dos ciclos da educação básica. Ele tem duração 

de nove anos vai do 1º aos 9º anos e está direcionado a alunos com idade entre 6 e 

14 anos. Existem os casos de repetentes e desistente que acabam se perdendo nesse 

meio e saindo de faixa mais também participam desse ciclo. Tem como principal 

objetivo a formação do indivíduo enquanto cidadão, de acordo com o artigo 32 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) no Brasil, é necessário que o aluno já tenha 

o domínio da leitura e da escrita para o desenvolvimento e a capacidade de obter 

novos conhecimentos através destas habilidades. Logo, voltamos a importância da 

educação infantil para um bom início no ensino fundamental. 

 

A duração obrigatória do ensino fundamental só foi ampliada para os nove anos 

devido ao projeto de lei nº 3.675/04, transformado na Lei Ordinária 11.274/2006, que 

passou a incluir a classe de alfabetização, que antecedia à primeira série e pertencia 

a chamada educação infantil. 

Como falado no presente trabalho, para que o aluno possa se desenvolver sem 

muitas dificuldades nos anos iniciais do ensino fundamenta e indispensável que tenha 

passado pela educação infantil, pois terá recebido todo suporte e terá sido preparado 

para essa nova etapa da educação onde irá aprimorar os conhecimentos já adquiridos 

e acumular novos para que possa da continuidade a sua jornada educacional. É nesse 

ciclo educacional que o discente irá aprender a ler, escrever, fazer cálculos 

matemáticos simples, resolver problemas simples, trabalhar interpretação e etc., 

coisas que contribuíram para o seu desenvolvimento nos próximos ciclos da 

educação. Uma vez que, ele se desenvolva de forma desejável todo conteúdo será 

bem fixado na mente do educando e não decorado o que é de extrema importância, 

todo aprendizado e conhecimento posterior será beneficiado, pois o educando terá 

bases solidas de conhecimento e aprendizagem para se desenvolver durante as 

etapas seguintes do ciclo educacional. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Torna-se cada vez mais evidente, a importância das práticas educacionais de 

qualidade para que os discentes possam se desenvolver da melhor forma possível e 

concluir seu ciclo educacional sem que haja impasses. É notável a importância 



educadora e seu papel para uma formação de excelência dos educandos, suas 

escolhas de atuação em sala de aula lhe fornecem as melhores formas de como lhe 

dá com os problemas de ensino-aprendizagem.   

 A excelência da docência e da ludicidade são primordiais para que a 

educação infantil prospere e possa se reinventar sempre que necessário e ser a 

melhor base possível para o início do ensino fundamental. Declarar os jogos, 

brinquedos e brincadeiras lúdicas com grande valor educativo, equivale ao 

fortalecimento e a valorização do papel do lúdico no âmbito escolar como uma forma 

de acolhimento aos discentes que iniciam a jornada educativa, além de valorizar a 

afetividade e dar valor a conhecimentos que podem se reinventados. Aos docentes 

que comandam essa jornada cabe a missão de usar a ludicidade ao seu favor, 

tornando o ambiente educacional ainda mais atrativo e prazeroso e fazer da educação 

infantil a melhor base possível para os demais ciclos educacionais que seguem a 

trajetória educacional. 
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