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Resumo: Serão abordados nesse trabalho os fatores que a influência cultural 

exerce diretamente ou indiretamente no desenvolvimento educacional de 

crianças. Foram levadas em conta, suas definições em trabalhos bibliográficos 

analisadas no intuito de enriquecer o tema discutido, minuciosamente, por 

intelectuais importantes para disseminação de tal assunto, expondo-o e 

analisando os conceitos de cultura bem como sua influência no meio social 

dando ênfase ao desenvolvimento educacional de crianças. O almejado 

acúmulo de conhecimento por parte de leitores ou outros produtores, foi o 

ponto de partida para que esse assunto fosse tratado com ênfase à educação 

de crianças no sentido amplo e restrito aumentado proporcional ao acesso 

cultural que o meio lhes oferece. Alguns autores conhecedores do assunto, 

bem como os seus estudos e teses que serão mencionados adiantes, artigos e 

capítulos de obras grandiosas foram cruciais para entender-se de como o meio 

cultural influencia no desenvolvimento cognitivo de crianças. Serão destacados 

autores como: Vigotsky (2011) e sua concepção de cultura, Mondim (1980) e 

sua definição cultural do homem, e a contemporaneidade da Marilena Chauí 

(2000) e seus embates entre cultura e suas definições sociais. Foram 

constatadas através de leituras, pesquisas relacionadas ao assunto em 

questão e comportamento dos indivíduos observáveis (crianças), que apesar 

de o ser humano possuir características de seres humanos, que carregam 

desde o seu nascimento, para tornar- se indivíduos educados, necessitam de 

uma profunda relação direta ou indireta com o meio que lhes cercam. É notório, 

que a criança interagida com os meios culturais, possivelmente será um adulto 

preparado para as constantes adversidades que certamente irá encontrar. 

Possivelmente, a influência cultural no processo educacional de crianças ao 

longo de seu desenvolvimento é de suma importância para seu intelecto. 

Palavras-chave: Influência cultural. Desenvolvimento educacional. Crianças 

                                                           
1Edilson Ludugerio dos Santos, email: edilson124joabe@gmail.com 
2Cicera Renata da silva, email: renattasillva98@gmail.com  



 

 


