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Eixo 1: Direitos, Responsabilidades e Expressões para o Exercício da Cidadania. 

 

Resumo 

Este trabalho apresenta o percurso e resultados de 

uma das ações de um projeto de extensão em 

parceria com o sistema municipal de educação 

infantil de Bauru. Trata-se de um grupo de estudos 

realizado com professoras da educação infantil 

sobre o desenvolvimento das emoções e 

sentimentos na idade pré-escolar.  

 

Palavras Chave: Psicologia Histórico-Cultural, 

Educação Infantil, Emoções e Sentimentos. 

 
Abstract: 
This paper presents the course and results of the 

actions of an extension project in partnership with 

the municipal education system for children of 

Bauru. This is a group of studies conducted with 

teachers of early childhood education on the 

development of emotions and feelings in preschool. 

 

Keywords: Historical-Cultural Psychology, Children 
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Introdução 

O presente trabalho relata uma experiência de atuação em um sistema público de educação infantil 
a partir do referencial teórico da psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica, expressões 
respectivamente no campo da psicologia e da pedagogia do pensamento materialista histórico-dialético. 
Tem como pressupostos, portanto, a compreensão do ensino escolar como fonte do desenvolvimento 
psíquico humano e o princípio da tríade conteúdo-forma-destinatário como orientadora da ação pedagógica. 
Desse entendimento decorre a proposição de um trabalho voltado à construção e implementação de uma 
proposta pedagógica especificamente para o segmento da educação infantil do município de Bauru. 

Este projeto foi estruturado em quatro eixos de ações, que atualmente tem se expandido, sendo um 
deles o oferecimento de um curso de formação continuada para professoras de educação infantil. Trata-se 
de um curso de formação de professoras sob coordenação direta das estudantes de graduação envolvidas, 
com o objetivo de proporcionar às professoras um espaço de estudo e aprofundamento teórico, adotando 
como texto-base a versão preliminar do capítulo de fundamentação teórica da proposta pedagógica. O 
curso ocorre semestralmente e intitula-se O desenvolvimento infantil segundo a Escola de Vigotski. Por ser 
um curso bastante introdutório, as professoras demandaram continuidade e aprofundamento ao termino dos 
semestres em alguns temas apresentados durante o curso. A partir desta demanda, as alunas de 
graduação juntamente com a orientadora elaboraram grupos de estudos enfocando principalmente os 
conteúdos sobre Periodização do Desenvolvimento do Psiquismo e Funções Psíquicas Superiores. Os 
grupos de estudos com os referidos conteúdos foram baseados estruturados, sobretudo nas obras de 
Elkonin (2009) e Vigotski (2004), respectivamente.  

Conjuntamente à extensão, as alunas extensionista se envolveram em outras atividades de ensino e 
pesquisa articuladas aos cursos ministrados. Foi realizada uma pesquisa de caráter empírico em uma 
escola do sistema municipal, que tratava sobre o desenvolvimento afetivo-emocional da criança em idade 
pré-escolar. Este foi justamente o caminho escolhido por um grupo de estudos da extensão, ou seja, 
compreender de forma mais aprofundada a unidade afetivo-cognitiva do psiquismo infantil.  

  

Objetivos 
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O objetivo geral do projeto é organizar, orientar e fundamentar teoricamente o processo de 
construção coletiva e implementação da proposta pedagógica para o segmento da educação infantil do 
sistema municipal de ensino da cidade de Bauru/SP. Espera-se que a sistematização de diretrizes e 
princípios que orientem a prática pedagógica junto ao segmento infantil do sistema municipal colabore para 
a consolidação de uma unidade teórico-prática entre as unidades escolares e melhoria na qualidade do 
ensino ofertado, potencializando, assim, o desenvolvimento humano de todos os envolvidos no processo 
educativo (alunos, professores, gestores, funcionários, familiares). 

Sendo o grupo de estudos parte das ações de construção e implementação da proposta 
pedagógica, como objetivos específicos, busca-se: 
a) a construção colaborativa de uma proposta de trabalho que oriente a ação pedagógica nas unidades 
escolares que integram a rede municipal de ensino de educação infantil; 
b) a sistematização dessa proposta em um documento escrito, apresentando diretrizes, princípios e 
orientações didáticas para a (re)organização do ensino na rede municipal de educação infantil, bem como a 
matriz curricular do segmento; 
c) a criação de espaços de discussão coletiva e formação continuada de professores e gestores da rede 
municipal visando o aprofundamento teórico e a reflexão acerca da prática pedagógica, tendo em vista seu 
aprimoramento. 
d) Realizar um estudo teórico sobre Emoções e Sentimentos e Periodização do desenvolvimento infantil que 
articulada à atividade pedagógica possa contribuir com possíveis ações que mobilizem a dimensão 
emocional das crianças.  

 

Material e Métodos 

Tendo em vista o objetivo de construção e implementação de uma proposta pedagógica para a 

rede municipal de educação infantil, as ações do projeto orientam-se por uma perspectiva colaborativa de 

construção de conhecimento e de estratégias de intervenção na realidade social. Toma-se como ponto de 

partida a realidade do sistema municipal de ensino, entendendo-se a ciência psicológica e pedagógica 

como mediações que permitem explicar a realidade educacional desvelando suas determinações 

essenciais, subsidiando, assim, a elaboração de ações, diretrizes e princípios visando sua transformação. 

Durante o processo de estudos dos cursos de formação continuada, uma das principais demandas das 

professoras era de aprofundar os estudos referentes ao desenvolvimento das funções psíquicas superiores, 

em particular a compreensão da unidade afetivo-cognitiva do psiquismo infantil.   

A estratégia de ação foi a construção de grupos de estudos estruturados em dois momentos. Num 

primeiro momento era importante debruçar-se sobre textos que expusesse o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, para em seguida focar na esfera afetiva-emocional do psiquismo infantil. Para 

tanto, foram oferecidos dois grupos de estudo, um em cada semestre. O primeiro grupo de estudo teve 

como objetos de estudo as obras de Vigotski (2004), Luria & Yudovich (1985), Vigotski (2007) e da Mukhina 

(1996).  
A leitura e discussão dos textos foram planejadas para sete semanas, sendo que os dois primeiros 

encontros foram reservados para introduzir o conceito de funções psíquicas superiores, os próximos quatro 
encontros foram planejados para a leitura e discussão das funções psíquicas superiores (Sensação, 
Percepção, Atenção, Memória, Pensamento, Linguagem, Imaginação e Emoções e Sentimentos), e o ultimo 
encontro foi reservado para uma discussão que sintetizasse os estudos realizados.  

Em continuidade aos estudos sobre Funções Psíquicas Superiores, o segundo grupo de estudos foi 
planejado para tratar especificamente da unidade afetivo-cognitiva do psiquismo, em especial aos aspectos 
emocionais da criança em idade pré-escolar. Os textos que basearam os estudos foram: A centralidade do 
ensino escolar no desenvolvimento dos processos funcionais (MARTINS, 2011) e dois capítulos da 
pesquisa em andamento intitulada O ensino escolar e o desenvolvimento afetivo-emocional na educação 
infantil: um estudo a partir da análise da atividade escolar da criança.  

O grupo de estudos foi planejado para ocorrer ao longo de sete semanas, sendo dois encontros 

reservados para retomar e aprofundar o conceito de Funções Psiquicas Superiores, três encontros de leitura 

e discussão do texto sobre o desenvolvimento afetivo-emocional na educação infantil e dois encontros para 

a sistematização dos estudos articulado a prática. Foram elencados dois instrumentos artísticos para o 

momento de síntese e proposição prática, um filme brasileiro chamado “O menino e o mundo” e alguns 

livros de literatura infantil.  
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Resultados e Discussão 

 Contribuição para o aprimoramento da prática pedagógica: 
Tendo em vista que aporte teórico metodológico deste projeto baseia-se na psicologia histórico-

cultural e na pedagogia histórico-crítica, que trata o desenvolvimento do psiquismo humano como um 
processo histórico e cultural, em face da formação de indivíduos que possam agir na realidade e transformá-
la a partir do seu conhecimento sobre a mesma, torna-se evidente o papel que a educação ocupa neste 
processo. A educação deve-se orientar para o processo de humanização: provocar situações planejadas e 
comprometidas com o desenvolvimento integral, para-si, dos sujeitos. Portanto, os grupos de estudos que 
trataram especificamente sobre o tema do desenvolvimento do psiquismo infantil contribuiu em grande 
medida para a atividade pedagógica, uma vez que conhecendo os motivos e a estrutura que regem a 
atividade infantil é fundamental para planejar e propor ações pedagógicas comprometidas com o 
desenvolvimento das capacidades e habilidades das crianças baseadas em valores humanizados.  

 

Contribuição para a formação discente: 
A participação no projeto demanda das alunas a realização de uma série de estudos teóricos sobre 
desenvolvimento infantil e ensino, aprofundando e ampliando o escopo de conhecimentos transmitidos nas 
disciplinas que integram a grade curricular do Curso de Psicologia, especialmente no que se refere a 
conhecimentos próprios do campo da Pedagogia, corroborando para uma formação interdisciplinar. Além 
disso, a coordenação de estudos teóricos e discussões junto aos professores (sob supervisão da docente) 
requer (e por isso promove) o desenvolvimento de novas habilidades e capacidades fundamentais para o 
exercício profissional do psicólogo. O projeto oferece à aluna a oportunidade de entrar em contato e tomar 
como objeto de análise a diversidade e a complexidade que caracterizam uma rede municipal de ensino 
público, visualizando os desafios inerentes à promoção de um ensino público de qualidade. 

 
Contribuições para o fortalecimento dos laços entre universidade e sociedade: 

Uma das maiores virtudes da Universidade Pública (MARTINS, ANO) é justamente a unidade entre ensino-

pesquisa-extensão. Por isso, um dos resultados deste projeto de extensão foi o fortalecimento desta tríade. 

O projeto demonstra a consolidação do processo de ensino, a fomentação da produção de conhecimento 

em forma de Iniciação Científica e a atuação junto ao sistema municipal de educação infantil.  Para tanto, a 

ação extensionista em sistema municipal de ensino apresentada neste trabalho cumpre o papel 

fundamental de retornar a sociedade o conhecimento que produz. Segundo Martins: 

 

(...) a extensão ocupa lugar tão importante quanto ensino e pesquisa, pois é, sobretudo, por meio dela que os 

dados empíricos imediatos e teóricos se confrontam, gerando as permanentes reelaborações que caracterizam a 

construção do conhecimento científico (s/d, p. 8).  

  

Conclusões 

Considerando-se o cenário da educação infantil brasileira, essa experiência se mostra relevante na 

medida em que reafirma o caráter escolar da educação infantil e permite avançar na compreensão sobre o 

que e como ensinar nesse segmento educacional. O tema trabalhado no grupo de estudos com professoras 

do sistema municipal de ensino, emoções e sentimentos na idade pré-escolar, é importante não só no 

sentido de proporcionar instrumento teórico-metodológico para a ação pedagógica, mas também para 

entender criticamente o desenvolvimento da esfera afetiva na infância. No universo da educação escolar 

existe grande dificuldade de compreensão da forma com que a esfera afetivo-emocional da atividade atua 

no processo de ensino e aprendizagem. Este debate tem permeado diversos espaços e se evidenciado 

inclusive nas grandes mídias, não raro concepções organicistas e idealistas são as mais evidenciadas.  

Com isso, esse trabalho contribui para a construção de um entendimento teórico-prático sobre o 

desenvolvimento humano e a especificidade do ensino escolar na educação infantil, na direção de um 

trabalho pedagógico comprometido com a qualidade da educação oferecida à classe trabalhadora, com a 

promoção do desenvolvimento humano em suas máximas possibilidades, com a formação dos indivíduos 

como sujeitos da história individual e coletiva e com a superação da ordem social marcada pela exploração, 

opressão, desigualdade e injustiça. 
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