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Resumo 
 

A escolha do tema desta pesquisa se deu pela necessidade de entender o 
comportamento infantil e suas implicações no desenvolvimento e atitudes dos infantis. A 
pesquisa se preocupou em analisar as fases do desenvolvimento infantil e o papel do 
educador frente ao trabalho com as dificuldades e transtornos dentro do ambiente escolar. 
As crianças passam por etapas do desenvolvimento nas quais podem ser diagnosticados 
problemas comportamentais que se não resolvidos poderão prejudicar a aprendizagem. O 
trabalho estabelece parâmetros para que esse profissional se torne mediador no ato de 
ensinar, compreendendo o tempo e o modo de aprender de cada aluno. O objetivo deste 
trabalho é evidenciar o comportamento de crianças de 3 a 6 anos de idade, levando em 
consideração o que a criança traz com ela, suas individualidades que são aspectos que 
podem influenciar no perfil do comportamento infantil. A metodologia utilizada na pesquisa 
foi desenvolvida através de revisão bibliográfica sobre as teorias do desenvolvimento 
comportamental das crianças e estudo de caso analisando crianças de uma escola 
particular entre 3 a 6 anos de idade. Os alunos observados apresentam diagnósticos 
comprovado de imperatividade e déficit de atenção, sendo a pesquisa um trabalho 
científico no auxílio para um cuidado eficaz do professor em sala de aula. Através do 
estudo de caso por meio de observação, foram criadas algumas intervenções escolares. 
Vários foram os teóricos que trouxeram conhecimento às diversas áreas que este assunto 
contempla. As pesquisas com o objetivo de entender o infante são antigas, porém alguns 
desses conhecimentos só passaram a ser realmente reconhecidos recentemente, 
principalmente os estudos relacionados a distúrbios ou transtornos comportamentais. 
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Introdução 

 

Muito se tem discutido recentemente, acerca do comportamento do infante em sala 

de aula de maneira geral. 

Para melhor esclarecimento sobre do assunto, a pesquisa traz a importância em 

conhecer tais comportamentos, sendo o professor um mediador no ato de compreender, 

entender e identificar a fase do desenvolvimento que o aluno se encontra, buscando 

solucionar problemas individuais dos estudantes. 

Jean Piaget (1896), Daniel Goleman (1946) dentre outros tratam e explicam as 

fases do desenvolvimento e o lado emocional da criança, os quais devem ser levados em 



consideração para análise do comportamento e uma busca das melhorias de condições 

do processo ensino-aprendizagem. 

Com o intuito de tornar efetivo um bom trabalho educacional no qual Psicologia e 

Educação se completam, e para que na prática esse trabalho ocorra de fato, a pesquisa 

traz uma análise crítica do comportamento de crianças de 3 a 6 anos de idade de uma 

escola da rede particular de São João Del Rei, à luz da Psicologia Comportamental. 

A pesquisa foi desenvolvida através de revisão bibliográfica e estudo de caso, 

analisando alunos do 1° ano do ensino fundamental para melhor entender o 

comportamento dos mesmos e para esclarecimento do assunto. 

Primeiramente serão apresentados na parte de revisão bibliográfica as teorias e 

estudos de Jean Piaget (1896) e Goleman (1946). Apresentaremos a importância de tais 

estudos e teorias no âmbito educacional, para melhor entendermos como acontecem os 

processos de aprendizagem pelo infante e como o mesmo lida com suas emoções. 

Alguns teóricos retratam o que cada criança é capaz de aprender na fase na qual se 

encontra e como problemas emocionais afetam a aprendizagem em sala de aula. 

Em um segundo momento serão apresentadas as metodologias utilizadas e os 

resultados referentes ao estudo de caso e observação. A pesquisa mostra um aumento 

significativo de crianças diagnosticadas com distúrbios comportamentais em sala de aula. 

Aponta também as importantes atitude do professor que podem contribuir para uma 

aprendizagem real por parte desses alunos. 

Finalizando, apresentaremos uma análise de dados e discussões referentes aos 

problemas encontrados na escola em relação ao comportamento infantil, como acontece 

o vínculo família-escola, os diagnósticos para tais comportamentos e maiores 

esclarecimentos sobre o assunto, tendo sempre como foco o infante e seu processo de 

aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- Autores: teorias e concepções 

 

Os autores presentes na pesquisa seguem uma linha construtivista de 

aprendizagem. Leva em consideração o sujeito em si e suas necessidades de tempo e 

modo específicode construção do conhecimento. 

Jean Piaget (1896) segundo Andreozzi (1997) surge com uma nova concepção de 

inteligência o que até então se conhecia sobre o assunto, sendo considerado um 

autorprovocante e com uma concepção de vanguarda para a época. Nascido na Suíça 

Francesa em 1896 pode acompanhar as mudanças das ideias contemporâneas e suas 

implicações no âmbito educacional refletido no mundo. Formando em Ciências Naturais e 

Filosofia nas disciplinas de Lógica e Epistemologia, das quais se fazia uma pergunta 

relacionada à origem das coisas, caracterizandoseu método de trabalho, seria ela: Como 

se dá o conhecimento e quais processos possibilitam a produção do conhecimento?  

Tinha-se como interesse compreender o sujeito epistêmico e seu processo de construção 

do conhecimento. (ANDREOZZI, 1997, p. 5-7). Piaget destaca-se como autor de grandes 

obras, e alguns de seus principais livros foram: A linguagem e o Pensamento na criança 

(1923) A apresentação do mundo a criança (1926) O julgamento moral na criança (1931) 

A noção de tempo na criança (1946) dentre outras. Suas teorias buscavam a criação e 

educação voltada para um sujeito autônomo e crítico. (PORTALEDUCACAO, 2013, s/p). 

 

O segundo teórico utilizado na pesquisa Daniel Goleman (1946) formado em 

psicologia pela Universidade de Harvard, escritor e jornalista, nascido em Stockton, 

Califórnia, Estados Unidos no ano de 1946,apresenta várias teorias sobre Inteligência 

Emocional, dentre as quais destaca a ideia de o controle das emoções como fator 

essencial para desenvolvimento da inteligência humana. Em seu livro Inteligência 

Emocional (1995) o autor apresenta questões sobre os descaminhos da mente humana, e 

a necessidade de se trabalhar com as crianças o controle das emoções.(GOLEMAN, 

Daniel, 1995, orelha) 

Entre seus livros destaca-se: Inteligência Emocional (1995) Emoções Destrutivas e 

como Domina-las: um diálogo com Dali Lama (2005) Inteligência Social: a nova ciência 

das relações humanas (2006). Destaca-se por tratar de maneira revolucionária a teoria 

que define o que é ser inteligente. ( EBIOGRAFIA, 2015, s/p). 

 

 

 



 

1.1Teorias do desenvolvimento 

 

Para melhor entender o comportamento infantil e a variação deste nas atitudes do 

infante, a pesquisa se preocupou em analisar as fases do desenvolvimento da criança 

segundo Piaget (1896) e o papel do educador no trato com as dificuldades e transtornos 

dentro do ambiente escolar. 

Jean Piaget teve grande importância na área educacional para explicar a interação 

da criança com o ambiente. Para isto utilizou-se dos conceitos de assimilação, 

acomodação e adaptação. Através do “método”construtivista, Piaget apresenta a ideia de 

que o conhecimento é resultado do processo da interação entre o sujeito e o ambiente, 

sendo assim o profissional da área da educação deve levar em consideração o meio no 

qual esta criança está inserida e as experiências trazidas com ela. Muitas vezes o 

comportamento dessas crianças são frutos de convivências sociais, assim como suas 

atitudes são influências desse meio externo. (ANDREOZZI, 1997, p.9-16). 

Através de observações sistemáticas, Piaget cria a teoria cognitiva, sendo esta de 

suma importância para o professor conhecer melhor o seu aluno. Dividida em quatro 

estágios, a teoria cognitiva é considerada importante para o conhecimento e 

esclarecimento das ações realizadas por crianças, as quais precisam de atenção. Esta 

teoria compreende que a aquisição do conhecimento se dá por meio de etapas 

relacionadas à idade e estímulos que a criança recebe em cada uma delas. São também 

conhecidas como períodos ou níveis: Sensório-motor / Pré-operatório / Operatório 

Concreto / Operatório Formal. Conhecendo cada estágio da construção do 

comportamento da criança e como ela acontece, o professor pode diagnosticar em qual 

fase do desenvolvimento o aluno se encontra e o que ele é capaz de aprender naquele 

momento, bem como identifica o que pode ser trabalhado e a melhor maneira de fazê-lo 

em sala de aula. (ANDREOZZI, 1997, p.17-40). 

As crianças passam por etapas do desenvolvimento como citadas anteriormente. 

Contudo nessas fases são diagnosticados problemas comportamentais os quais se não 

resolvidos poderão prejudicar a aprendizagem e a turma. Com a finalidade de unir 

psicologia e educação o professor deve entender várias áreas do desenvolvimento tais 

como: Conhecer cada aluno, entender as diferenças individuais, saber resolver problemas 

em sala de aula, desenvolver habilidades necessárias e estimular interesse em ensinar e 

aprender, compreender a saúde mental da criança, fornecer orientações e 



aconselhamentos e ser paciente para saber lidar com os problemas principalmente 

comportamentais quando os mesmos aparecerem. 

É importante ter um bom conhecimento prévio sobre as fases do desenvolvimento 

e conhecer a realidade e as expressões de cada aluno para que o educador saiba 

diagnosticar problemas ou mudanças comportamentais para que o diagnóstico ou a falta 

do mesmo não sejam feitos de forma equivocada. Muitas crianças são diagnosticadas 

com transtornos, quando na verdade seu comportamento faz parte da fase do 

desenvolvimento em que ela se encontra. 

 Vários foram os teóricos que trouxeram conhecimento para as diversas áreas que 

esse assunto contempla. As pesquisas com o objetivo de entender o infante são antigas, 

Piaget como exemplo começou seus trabalhos no ano de 1919, dando início aos seus 

estudos experimentais sobre o desenvolvimento das habilidades cognitivas. Portanto, o 

assunto já vem sendo tratado desde essa época, porém alguns desses conhecimentos só 

passaram a ser realmente reconhecidos recentemente ou foram falados sobre tais teorias 

nos tempos mais recentes, principalmente os estudos relacionados a distúrbios ou 

transtornos comportamentais. 

 

2- Análise Preliminar  

I) Após estudo de caso em uma escola da rede particular de ensino, avaliando os 

alunos com dificuldades de aprendizagem, a pesquisa apresenta os seguintes números 

de alunos com diagnósticos e laudos: 

- No primeiro ano: entre 5 alunos, 1 apresenta dificuldades de aprendizagem 

diagnosticada como TEA. 

-No segundo ano: entre 12 alunos, 2 apresentam dificuldades de aprendizagem 

diagnosticada como TDAH. 

- No terceiro ano: entre 9 alunos, 1 apresenta dificuldade de aprendizagem 

diagnosticada DDA. 

II) Os números apontam que, dentre 5 alunos, 11,10% encontram-se em situações 

de desvio de comportamento; já no segundo ano , dentre 12 alunos, 16,67% apresentam 

também algum desvio; e no terceiro ano, dentre 9 alunos, 20,00% apresentam problemas 

de desvio comportamental.  

III) os estudos mostram o quão crescente é o número de casos de problemas 

comportamentais que a escola vem trabalhando em sala de aula, sendo de fundamental 

importância o estudo das fases do desenvolvimento no processo de ensino 

aprendizagem.  



 

 

 

 

Siglas: 

TEA- Transtorno do Espectro Autista 

TDAH- Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade  

DDA- Distúrbio de Déficit de Atenção  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Através das observações feitas em sala de aula com estas crianças, caracterizando 

um estudo de caso, notou-se que o comportamento das demais crianças em relação aos 

distúrbios de comportamento dos colegas na rotina escolar, são bem naturais e que 

quando maior as crianças mais isso se evidencia no ambiente. 

No caso da Hiperatividade (TDAH) os alunos não mudam o seu modo de agir 

mediante ao comportamento do colega quando o mesmo encontra-se mais agitado, ou as 

atividades se mantém, salvo quando em caso mais extremos em que o aluno está 

agressivo por exemplo.  

Já nos alunos menores as atitudes na maioria das vezes são retidas pelas demais 

crianças, porém esse comportamento da turma é explicável por Piaget nas fases do 

desenvolvimento já apresentadas pela pesquisa. Neste sentido o trabalho e o olhar do 

professor devem ser mais cuidadosos para um trabalho efetivo de aprendizagem e 

controle da turma. 

Para Luciana Helena Pena Pereira (2018) o mundo moderno apresenta inúmeros 

desafios que tornam a convivência mais difícil e conturbada, ou seja temos hoje muitas 

doenças como: ansiedade, não apenas em adultos mas também nas crianças. Luciana 

aponta a necessidade de uma atenção maior daqueles que estão diretamente ligados as 

crianças sendo eles os pais e os educares.(PEREIRA,2018, p.177-180). A infância seria o 

solo fértil para colhermos bons frutos mais a frente.  

Luciana Helena (2018) ainda trás que a criança que brinca, relaxa, conhece o 

próprio corpo, se reconhece, identifica suas emoções se tornam adolescentes e adultos 

mais confiantes e que sabem lidar com suas emoções. (PEREIRA, 2018, p.191). 

Portanto a observação de crianças no espaço escolar e as diferenças ali 

encontradas, mostram que os infantes se adaptam bem ao ambiente no qual se 

encontram, e na maioria das vezes com um olhar que os adultos não enxergam. Muitas 

vezes quem auxilia o trabalho dos amigos são eles mesmos, essa interação gera 

aprendizagem, assimilação e igualdade de espaço. 

 

 

 

 

 

 

3- Discussão  

 



As Discussões sobre o comportamento infantil, a construção do desenvolvimento da 

criança e como se dá a assimilação do seu entendimento fazem parte dos estudos de 

vários teóricos. 

Muitas teorias foram elaboradas mediante a reconstrução histórica da vida da criança, 

desde o reconhecimento da criança como um sujeito histórico, social com identidade 

própria até o método de ensino a que ela se submete, antes tradicional, agora 

construtivista. 

Ainda hoje encontramos vários métodos de diagnóstico de alunos com problemas 

comportamentais, o entendimento sobre o assunto é fundamental para que os erros não 

prejudiquem a própria criança e sua forma de aprender , acomodar e assimilar certos 

conteúdos. 

Nem sempre a dificuldade do aluno pode ser considerada um problema, o que importa 

é como trabalhar a aprendizagem com uma criança que apresenta uma dificuldade 

cognitiva que comprometa a aprendizagem. 

O diagnostico das fases do desenvolvimento e o reconhecimento do que a criança 

consegue assimilar em cada uma delas facilitam o trabalham e a compreensão do 

professor em sala de aula e limitam o diagnostico de hiperatividade, por exemplo, muito 

comum nos dias de hoje. 

Várias teorias vêm sendoreformuladas á medida que novas pesquisas e estudos são 

realizadas em relação ao comportamento infantil. Algumas permanecem, apesar do 

tempo que foram lançadas, mas no campo das ciências tudo é mutável e está em 

constante aprimoramento para melhor atender as necessidades humanas e a emergência 

de novos problemas. 

Questões relacionadas á dificuldades de aprendizagem nem sempre têm um 

diagnostico relativamente fácil de ser interpretado ou entendido, pois são vários os fatores 

que contribuem para tais dificuldades.  Certos problemas comportamentais nos últimos 

anos tiveramum grau de importância maior para descobertas de tais causas em pesquisas 

e debates em torno do assunto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Considerações Finais  

 

Concluímos que, através das observações feitas ao longo da pesquisa realizada, o 

número de alunos com problemas comportamentais vem crescendo gradativamente e 

com diagnósticos por meio de laudos médicos (neurologistas, psicólogos ou psiquiatras), 

que são os profissionais responsáveis pelo parecer médico. Até algumas décadas atrás, 

as dificuldades de aprendizagem eram vistas apenas como deficiência do aluno em não 

conseguir aprender certo conteúdo, e não havia intervenções para esclarecimento de 

dúvidas. 

Hoje em dia são feitos diagnósticos diários em sala de aula, primeiramente para 

entendimento do professor em relação ao seu aluno, Sendo assim, às vezes, o professor 

consegue reconhecer que há possíveis dificuldades que podem estar ligadas aproblemas 

comportamentais ou apenas do tempo e forma de aprendizagem do aluno. 

As escolas encontram-se abertas a diagnósticos médicos para que a aprendizagem 

do aluno não seja comprometida, além de se levar em conta a interação família-escola e a 

sociedade na qual ela está inserida, havendo maiores oportunidades de um trabalho 

educacional mais efetivo. 
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