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Apresentação

Este e-book apresenta discussões que focalizam a esfera da Pedagogia em 

sua amplitude de Ciência da Educação, acolhe em seu escopo estudos teóricos, 

ensaios, reflexões teórico-práticas, relatos de experiência e pesquisas com co-

leta de dados de diversas naturezas. Compõem-se da confluência de temáticas 

caras ao universo pedagógico debatendo gestão educacional/escolar, conselho 

participativo, educação inclusiva, dislexia, autismo, ensino da matemática, 

ensino de ciências, educação e sustentabilidade, ecoformação, alfabetização, 

criança cidadã de direitos, educação infantil, medicalização, dentre outras te-

máticas de tessitura transversal.

Nessa seara, o capítulo de abertura A democracia como um saber no en-

frentamento a violência simbólica na escola analisa questões voltadas aos as-

pectos das escolas públicas e das políticas, que, muitas vezes, ignoram ações 

de violência simbólica, evidenciando que, em decorrência das artimanhas do 

capital, a escola pública tende a reproduzir as desigualdades sociais, mas pode 

atuar na contracorrente em favor da democracia e formação cidadã.

No capítulo A supervisão educacional: uma reflexão crítica e pedagógi-

ca tem-se uma análise sobre a atuação do supervisor educacional no cotidiano 

escolar, a discussão é embasada teoricamente e em vivência profissional, a par-

tir da qual a autora pondera a respeito da necessidade de o supervisor pedagó-

gico manter-se em formação continuada ativa e realizar sua ação pedagógica 

de forma crítica e reflexiva, auxiliando os docentes em seus encaminhamentos 

pedagógicos. 

O capítulo Conselho participativo infantil: uma iniciativa dialógica com 

crianças da educação infantil enfoca a importância da gestão escolar democrá-

tica, do protagonismo infantil, da escuta significativa de crianças pré-escolares 



na organização do ambiente escolar, estruturação espacial e preparo de ações 

festivas a partir de uma pesquisa de campo com resultados salutares no âmbito 

da gestão.

Na continuidade o capítulo Ensino colaborativo na perspectiva inclusi-

va: uma revisão sistemática entre os anos de 2016-2022 apresenta um estudo 

teórico que focaliza o ensino colaborativo na educação inclusiva, ao mesmo 

passo que defende sua importância para o desenvolvimento humano e êxito do 

processo ensino-aprendizagem de alunos inclusos. 

No capítulo A dislexia no âmbito escolar: um estudo da preparação 

dos profissionais da educação expõe uma reflexão relativa às dificuldades de 

aprendizagem, em especial a dislexia, e, pontua a demanda formativa de pro-

fissionais e a necessidade concreta de práticas inclusivas, que visem de fato o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem por um viés qualitativo de 

crianças com dislexia. 

O capítulo E agora, José? Reflexões acerca da inclusão educacional de 

alunos com Transtorno do Espectro Autista traz um relato de experiência em 

que emerge como questionamento o trabalho realizado em sala de aula diante 

de um aluno com TEA, e como se dá a relação interpessoal e cognitiva com 

esse aluno. Segundo as autoras o texto problematiza “a educação inclusiva a 

partir das experiências práticas em sala, da literatura especializada e dos dados 

levantados junto à um psicólogo especialista no atendimento às crianças e ado-

lescentes com TEA”. O texto contribui com um arcabouço teórico a respeito da 

temática e com um relato vivenciado pelas autoras em sala de aula no ensino 

superior, por isso, convida o leitor a refletir quanto a importância do atendimen-

to especializado nas universidades, possibilitando amparo aos alunos com TEA 

e demais transtornos.



A seguir, o capítulo intitulado Natureza e concepções da matemática 

constitui-se como um estudo teórico que aborda a origem das concepções da 

Matemática, frisando a natureza da Matemática, o racionalismo e o empiricis-

mo, o realismo e o idealismo, as certezas matemáticas, as verdades matemá-

ticas, rigor matemático e as concepções de ensino. Ao realizar uma reflexão 

sobre as concepções imbricadas na matemática, salienta a necessidade de com-

preender a historicidade da matemática, tendo em vista que suas concepções 

impactam o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem da matemá-

tica na educação básica.

O capítulo Sequência didática de ensino de ciências: aprendizagens 

construídas na e com a prática de ensino de ciências é um relato de experiência 

reflexivo que aborda a correlação teoria e prática na formação inicial de pro-

fessores de ciências no âmbito do curso de Pedagogia, enfatizando a vivência 

da prática de ensino de ação interdisciplinar, pesquisa e elaboração de planeja-

mento via sequência didática significativa de ciências com mediação literária. 

 Projeto criativo ecoformador: minha escola mais viva, transformando o 

espaço escolar é mais um relato de experiência que teve como propósito res-

saltar práticas pedagógicas contextualizadas e comprometidas com a educação 

sustentável. O desejo da prática é o de transformar os espaços em ambientes 

educativos mais atrativos com intenções entre o ensinar e aprender com práticas 

inovadoras e atuais. O referido projeto foi aplicado em uma escola municipal 

na cidade de União da Vitório-PR durante o ano letivo de 2022, sob o título de 

“Minha Escola Mais Viva”. O projeto proporcionou, segundo as autoras, “[...] a 

estimulação da criatividade, protagonismo e o ensino-aprendizagem, a partir da 

realidade mais próxima e transformação do entorno, (re) construindo atitudes, 

valores e competências os quais entram em consonância com uma formação 



integral dos sujeitos”. A discussão é pertinente e imprescindível no escopo da 

educação, formação cidadã e sustentabilidade.

No capítulo Ensino de ciências na educação infantil: um olhar sobre a 

ação educativa nas práticas intencionais discute a aplicação de um projeto 

educativo de ciências mediatizado por poesia.  Segundo a autora as “[...] prá-

ticas pedagógicas para crianças pequenas, devem considerar a criança como 

um ser social que é influenciada pelo meio em que vive”. Nesse bojo, a prática 

realizada ressaltou o pensamento das crianças pré-escolares e as habilidades 

construídas na produção de materiais educativos, dramatizações, histórias e de-

senhos, ação educativa intencional articulada com os campos de experiência e 

objetivos de aprendizagem da Base Nacional Comum Curricular para a Educa-

ção Infantil. 

O capítulo Processo de aquisição da leitura e da escrita e algumas re-

flexões sobre o ensino remoto decorrente da pandemia do COVID-19 discute 

os impactos do ensino remoto no processo de aquisição da leitura e da escrita 

de crianças em fase de alfabetização. No estudo, ficou evidente que os reflexos 

da pandemia da COVID-19, acarretaram implicações psicológicas, cognitivas, 

físicas e sociais, que repercutiram no processo de alfabetização e têm desdobra-

mentos no pós-pandemia e merecem ser refletidos. 

 O capítulo Ação política da criança frente a pandemia: um estudo de 

caso revela uma pesquisa de campo qualitativa do tipo estudo de caso, que teve 

por partícipe uma criança, sujeito de direitos, de sete anos de idade e versou 

sobre a temática obesidade infantil e brincadeira no contexto pandêmico.

 Na sequência o capítulo A feminização da docência na educação infantil 

e as percepções docentes discute a temática da feminização da docência  com 

o objetivo de investigar, analisar e refletir quais as percepções dos docentes 



acerca do processo de feminização da docência e do corpo masculino presente 

em instituições de educação infantil.

A medicalização e a educação emocional na infância na perspectiva da 

psicologia histórico-cultural é um capítulo que expõe como as emoções e os 

sentimentos podem ser educados como funções psicológicas superiores, tendo 

em vista o referencial da Psicologia Histórico-Cultural. Além disso, se pro-

puseram a “[...] compreender o impacto do diálogo entre a medicalização na 

infância sobre o desenvolvimento emocional de crianças de 7 a 10 anos; com-

preender o desenvolvimento psicológico no período da infância, com ênfase 

no sistema emocional; analisar a relação entre medicalização e controle das 

emoções no contexto escolar e investigar as possíveis consequências sociais do 

desenvolvimento parcial das emoções como função psicológica na infância”. 

O texto nos convida a pensar a importância de se considerar as emoções e uma 

perspectiva não apenas biológica para o enfrentamento das questões relativa às 

dificuldades de aprendizagem.

Assim, o e-book apresentado é um constructo coletivo de significados e 

significâncias forjados por autores diversos ancorados em diferentes perspecti-

vas teóricas e abordagens metodológicas, mas alicerçados pelo escopo da Pe-

dagogia, como Ciência da Educação. Fica a todos o convite à leitura dialógica! 

Eliane Paganini da Silva
Adriana Aparecida Rodrigues

Nájela Tavares Ujiie 
Organizadoras
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Ensaios em Pedagogia: Estudos e Escritas científicas

CAPÍTULO 1 

A DEMOCRACIA
COMO UM SABER NO 
ENFRENTAMENTO A 

VIOLÊNCIA SIMBÓLICA 
NA ESCOLA

Giselle Moura Schnorr
Lucelena Kukul 

Doi: 10.48209/978-65-5417-102-0 

Introdução 

Este estudo é resultado de uma pesquisa teórico-bibliográfica que resul-

tou no trabalho de conclusão de curso na graduação em Pedagogia e a temática 

é fruto algumas inquietudes acerca da cultura de silenciamento que cerca as 

instituições escolares no Brasil e tem nas crianças alvo central. Conforme Pau-

lo Freire (1987), o cerceamento do direito a palavra é uma das características da 

pedagogia do opressor e ao longo dos processos de escolarização ainda temos 

de modo recorrente a negação do diálogo, sendo que prevalece práticas em que 
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“O educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam docilmen-

te. O educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados.” (FREIRE, 

2020, p. 82).

É quase consenso nas narrativas em espaços acadêmicos, escolares e em 

grande medida na sociedade como um todo, que direito à educação é primordial 

para assegurar o exercício pleno da cidadania. No entanto, a sociedade brasi-

leira tem avanços e retrocessos quanto a universalização deste direito e para 

compreender por que isso ainda não se efetiva para todos e todas é fundamental 

a compreensão da história.  

A dominação e a exploração do povo é manifesta no Brasil desde período 

colonial, seguido do Império e da República, com uma tradição de Estado au-

toritária, governos ditatoriais, naturalização das violências e mais recentemen-

te com as políticas de cunho neoliberal desde década de 90 do século XX. O 

sistema educacional se insere no Brasil como mais um campo de controle das 

elites, no qual se apresenta nas propostas de reformas uma visão pragmática, 

tecnicista e mercadológica. As chamadas reformas educacionais atuais são or-

questradas por grupos empresariais que tem forte influência frente as gestões 

educacionais. Chistian Laval (2019, p. 16), levanta o questionamento: “Mas 

‘reforma’ para construir que tipo de escola e escola para que tipo de socieda-

de?”. 

Diante das inquietudes e as breves considerações acima dialogamos com 

as contribuições de Esther Buffa (2003) sobre as origens da Escola Pública, a 

partir da qual podemos perceber que o sistema educacional está entrelaçado 

com o modo capitalista de produção, formas de gestão e relações de ensino-

-aprendizagens em sala de aula marcadamente reprodutoras das desigualdades 

sociais e de violências. 
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Compreender a história a escola pública na modernidade é um ponto de 

partida para, então, problematizarmos a reprodução da violência simbólica 

(BOURDIEU, 2012; ŽIŽEK, 2014) na escola. Em seguida pontuamos algumas 

experiências educativas “alternativas” (KÜNZLE, 2007) e do Projeto de Ex-

tensão Círculo de Cultura Brincar, Imaginar e Sonhar (BIS), que se contrapõem 

a educação como reprodução, autoritária e mercantil, buscando afirmar formas 

de resistências, de autonomia desde o chão das escolas, desconstruindo padrões 

de educação bancária (FREIRE, 2020). O caminho percorrido nos levou, ainda, 

ao estudo de outros autores e autoras tais como: Darcy Ribeiro (1986) e bell 

hooks1 (2020), que nos oferecem importantes pistas para compreensão e para a 

desconstrução do sistema educacional autoritário e violento.  Neste sentido nos 

perguntamos: é possível pensar a Escola, desde seu cotidiano, rompendo com 

as formas antidemocráticas, ou seja, autoritárias?

O Direito à Educação e Origens da Escola Pública

No Brasil, historicamente há reprodução de autoritarismo e opressão. O 

objetivo não é adentrar profundamente desde quando tiranizam os povos ori-

ginários ou os mais de trezentos anos de escravização, o racismo estrutural e 

o sexismo generalizado, mas pontuar como a negação do direito a educação 

é expressão da mentalidade das elites brasileiras que seguem no poder. Elites 

com características peculiares, que não se comprometem com o desenvolvi-

mento integral do país, antipovo, antagonistas do exercício pleno da democra-

cia, naturalizando socialmente a ideia de um poder oligárquico, como expressa 

Darcy Ribeiro: 

A outra façanha da velha classe, foi sua extraordinária capacidade de en-
frentar e vencer todas as revoluções sociais que se desencadearam no país. 
Essa eficiência repressiva lhes permitia esmagar todos os que reclamavam 

1 bell hooks pseudônimo de Gloria Jean Watkins, é grafado em letras minúsculas primeiramente 
para distinguir seu pseudônimo de sua avó Bell Hooks, a qual foi homenageada pela neta com o 
mesmo nome, e em segundo lugar, para indicar a importância do texto e não da biografia da autora.
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o alargamento das bases da sociedade, para que mais gente participasse do 
produto do trabalho e, assim, reafirmar e consolidar sua hegemonia. Poste-
riormente, coroaram tal feito com outro ainda maior, que foi o de escrever a 
história dessas lutas sociais como se elas fossem motins. (RIBEIRO, 1986, 
p. 05).

As narrativas de construção do Brasil se deram excluindo as camadas 

populares enquanto protagonistas. Uma sociedade escravocrata é a personifi-

cação do Brasil república, proveniente de paradigmas centrais e exploratórios 

economicamente, na qual a elite basicamente deslocou seu poder com base 

na economia para os setores políticos institucionais, roborando a autocracia e 

seguindo sem o envolvimento popular, impossibilitando uma ampla cidadania. 

Por aqui não temos as revoluções burguesas como na Europa do século 

XVIII-XIX e seu ideário de liberdade, igualdade e fraternidade. Cabe destacar, 

como atesta Esther Buffa (2003, p. 18), o ideário europeu-moderno de igualda-

de de direitos é formal (jurídico), tal como a Revolução Francesa:

A primeira declaração, a de 1789, que servirá de base para a Constituição 
de 1791, elaborada pela Assembléia Constituinte dominada pela grande 
burguesia, inspira-se nas doutrinas dos filósofos iluministas. Enuncia, no 
preâmbulo, os direitos naturais e imprescritíveis do homem: liberdade, pro-
priedade, igualdade perante a lei; e os da nação: soberania nacional, separa-
ção dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Quanto à propriedade, 
a Declaração de 1798 não só anunciava seu direito, como também a garan-
tia [...]. As duas declarações seguintes, a de 1793 e a de 1795, modificam a 
primeira em alguns aspectos, porém todas afirmam o direito à propriedade. 
E o proprietário é o cidadão, ou seja, a propriedade é o critério do civismo. 
(BUFFA, 2003, p. 25-26).

As chamadas revoluções burguesas na Europa, expressão do desenvolvi-

mento do modo capitalista de produção, tiveram na exploração das colônias na 

América Latina fonte de enriquecimento da burguesia que ascendeu ao poder 

e seguiu explorando os países pobres. De modo que o capitalismo tem como 

base estrutural a expropriação do trabalho e dos ecossistemas almejando cada 

vez mais acúmulo de riquezas nas mãos de poucos. Mesmo que em teoria trans-
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corra a igualdade jurídica, não é condizente que haja igualdade concreta neste 

sistema. As demais benfeitorias ou conquistas almejadas por um povo, insti-

tuídas por um ideal comum compartilhado socialmente, acabam que em teoria 

deveriam ser alcançadas por todos(as), entretanto está fora da realidade dado 

que na sociedade capitalista o acesso a uma melhor condição de vida implicaria 

em igualdade material, se fazendo oposto aos interesses das elites.

No Brasil o tema do direito a educação pública e gratuita entra na pauta 

do Estado a partir da década de 30 do século XX, com o Manifesto dos Pionei-

ros da Escola Nova (1932) que inaugura a defesa da universalização e gratuida-

de do direito a educação na sociedade brasileira e com a constituição de 1934 

quando pela primeira vez a educação é reconhecida como direito de todos. 

A educação brasileira, ao longo do século XX, passou por várias refor-

mas sob diversas crises implicadas com contextos econômico e político.  Nos 

anos de 1970, a proposta da burguesia nacional, atrelada a ditadura militar, foi 

de caráter tecnicista, para que de acordo com as suas concepções, formar um 

cidadão(ã) passivo, alinhando-se economia e educação com foco na produtivi-

dade (BUFFA, 2003), no disciplinamento e subserviência ao poder constituído. 

Conforme Künzle (2007, p. 223), “Trata-se da longa e paulatina instauração da 

sociedade disciplinar. Nela os sujeitos são pensados na e pelas instituições, que 

têm como objetivo produzir corpos ‘dóceis’.” 

Essas relações de poderio são retratadas por Paulo Freire (2019, p. 90): 

“Realmente o Brasil nasceu e cresceu dentro de condições negativas às expe-

riências democráticas.”  De modo sarcástico, Darcy Ribeiro (1986) externaliza 

que manter o povo ignorante é um projeto da classe dominante no Brasil que 

tem se desenvolvido como o esperado, uma vez que a disciplinamento e o si-

lenciamento prosseguem: 
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Eu acho que não houve fracasso algum nesta matéria, mesmo porque o 
principal requisito de sobrevivência e de hegemonia da classe dominante 
que temos era precisamente manter o povo chucro. Um povo chucro, neste 
mundo que generaliza tonta e alegremente a educação, é, sem dúvida, feno-
menal. Mantido ignorante, ele não estará capacitado a eleger seus dirigen-
tes com riscos inadmissíveis de populismo demagógico. Perpetua-se, em 
conseqüência, a sábia tutela que a elite educada, ilustrada, elegante, bonita, 
exerce paternalmente sobre as massas ignoradas. Tutela cada vez mais ne-
cessária porque, com o progresso das comunicações, aumentam dia-a-dia 
os riscos do nosso povo se ver atraído ao engodo comunista ou fascista, ou 
trabalhista, ou sindical, ou outro. (RIBEIRO, 1986, p. 07).

Para compreender esse fenômeno complexo entre negação do direito à 

educação e da narrativa da educação como direito fundamental para formação 

de cidadãos/ãs trazemos para reflexão o documentário, dirigido por Carol Bla-

ck, “Escolarizando o Mundo: O último fardo do homem branco.” (2011) que 

retrata o colonialismo através da educação escolar. Como o título diz, o “fardo 

do homem branco” é a tentativa de dominação e o branqueamento da popula-

ção, uma colonização cultural impondo um modelo civilizatório que tem a Es-

cola como principal instrumento. Os objetivos da escolarização, portanto, está 

em expandir o ideário da modernidade capitalista que se baseia na acumulação 

de bens e no capital. Escolarizar significa modernizar, moldando povos e cul-

turas ao mercado de trabalho capitalista e a sociedade do consumo. Opondo-se 

a esses padrões, que são se violência colonizadora o documentário destaca que 

uma comunicação mútua entre os saberes de povos e de culturas poderiam 

gestar outra formas de humanidade e de estar no mundo. Diante da carga colo-

nizadora das instituições escolares nos perguntamos: é possível uma educação 

institucional na contramão da violência colonial, que acolha as diversidades 

culturais, epistêmicas e os modos de vida que resistem a lógica do capital? A 

resposta a esta questão é mais ampla que o objeto deste trabalho, mas fica para 

reflexão e a semeadura de esperança. Na sequência trazemos como a violência 

simbólica é meio para que a homogeneização e massificação se efetive nos pro-

cessos de escolarização.
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Violência Simbólica: Desigualdades e 
Disciplinamento

Nas instituições de ensino, a partir das políticas educacionais instauradas, 

pouco se considera as diversidades de sujeitos e culturas. Uma das faces da 

reprodução das desigualdades está no favorecimento do pensamento de origem 

eurocêntrico, branco, masculino. Esta imposição de padrões culturais e conhe-

cimentos expressam relações de poder assimétricas permeados por violências 

simbólicas: 

[...] eu chamo de violência simbólica, violência suave, insensível, invisível 
a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente 
simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do 
desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do senti-
mento. Essa relação social extraordinariamente ordinária oferece também 
uma ocasião única de apreender a lógica da dominação, exercida em nome 
de um princípio simbólico conhecido e reconhecido tanto pelo dominante 
quanto pelo dominado, de uma língua (ou uma maneira de falar), de um 
estilo de vida (ou uma maneira de pensar, de falar ou de agir) e, mais ge-
ralmente, de uma propriedade distintiva, emblema ou estigma, dos quais 
o mais eficiente simbolicamente é essa propriedade corporal inteiramente 
arbitrária e não predicativa que é a cor da pele. (BOURDIEU, 2012, p. 7-8)
 

A violência simbólica, portanto, age por meio do disciplinamento de cor-

pos, pois para que os/as educandos/as absorvam o que é intitulado como neces-

sário, é preciso seguir regras que moldam as subjetividades:

A disciplina se torna, assim, institucionalizada, nas prisões, nos hospitais, 
nos asilos, nas escolas. Em cada uma dessas instituições, o poder discipli-
nar se aperfeiçoa pela observação, tornando o sujeito visível e, portanto, 
cada vez mais vigiável. Essa tecnologia de confinamento recai sobre os 
corpos, criando um saber e um poder sobre suas forças. (KÜNZLE, 2007, 
p. 224).

Como afirma Žižek (2014, p. 17) “[...] é uma violência invisível, uma vez 

que é precisamente ela que sustenta a normalidade do nível zero contra a qual 

percebemos algo como subjetivamente violento.” A violência em sua disposi-
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ção simbólica, ampara a proposição de que o estado capitalista e a sociedade 

são geradores de potenciais situações ou ações. Nas instituições escolares as 

ações pedagógicas podem ser interpretadas como violência simbólica a medida 

em que exprimem a cultura dominante e suas articulações, estabelecendo um 

padrão de socialização que propicia a reprodução do suporte das relações de 

poder hegemônicas.

Relações de poder que foram sintetizadas por Freire (2020), no conceito 

de educação bancária, podendo ser caracterizada como violência simbólica, 

dado que o conhecimento deve ser ofertado ou doado de um indivíduo intitula-

do como sabedor de tudo (educador/a) para outro que nada sabe (educando/a), 

que acaba: “[...] refletindo a sociedade opressora, sendo dimensão da ‘cultura 

do silêncio’ [...].”  (FREIRE, 2020, p. 82). Os indivíduos são considerados 

seres de adequação e de amoldamento, sempre dispostos a receber os depó-

sitos do conhecimento, formados para o não questionamento e submissos à 

ordenação do poder vigente. Além de, em algumas situações reitera-se a ideia 

para as crianças que a Escola é um lugar em que somente devem seguir regras 

sem questioná-las e se as infringir ou questionar estará sujeito a punições. Le-

vantando o questionamento de que cidadãos/ãs serão formados a partir dessas 

condutas, serão educados para não pensar criticamente:

Nas aulas verbalistas, nos métodos de avaliação dos ‘conhecimentos’, no 
chamado ‘controle de leitura’, na distância entre o educador e os educan-
dos, nos critérios de promoção, na indicação bibliográfica, em tudo, há 
sempre a conotação ‘digestiva’ e a proibição ao pensar verdadeiro. (FREI-
RE, 2020, p. 89, grifo do autor).

Ainda quanto a violência simbólica, com a pandemia da Covid-19, que 

levou a interrupção das atividades presenciais de ensino e a implementação do 

Ensino Remoto Emergencial (ERE) de modo que, grupos minoritários e em 

situação de vulnerabilidade foram os mais impactados, portanto, reproduzindo 

exclusões. No ano de 2020, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, 
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divulgou um estudo acerca do ensino remoto emergencial na pandemia, que 

revelou que cerca de 14% a 15% dos educandos da Pré-escola (até 800 mil 

crianças), 16% do Ensino Fundamental (em torno de 4,35 milhões de pessoas) 

e 10% dos educandos do Ensino Médio (até 780 mil pessoas) não possuíam 

acesso à conexão à internet no país e, esta exclusão em maior número está inse-

rido nas instituições da rede pública do Brasil. As ponderações sobre a ausência 

de condições dos/as estudantes para o acompanhamento do Ensino Remoto 

Emergencial, indica a responsabilidade do Estado, que se omitindo do enfren-

tamento das desigualdades sociais, segue corroborando para a reprodução e 

exclusão do direito a educação.

O direito à educação pública em condições igualitárias é garantido por 

lei para todos(as). Ainda assim, muitas vezes, as condições oferecidas são pre-

cárias, além de que, para crianças em situações de vulnerabilidade, o Estado 

oferece ações assistencialistas como solução. Essas ações assistencialistas dia-

logadas por Buffa (2003) e Freire (2019), atestam a visão paternalista que os 

indivíduos vinculam ao Estado, uma sociedade que silencia e massifica a popu-

lação. Segundo Freire (2019, p. 79):

O grande perigo do assistencialismo está na violência do seu antidiálogo, 
que, impondo ao homem mutismo e passividade, não lhe oferece condições 
especiais para o desenvolvimento ou a ‘abertura’ de sua consciência, que, 
nas democracias autênticas, há de ser cada vez mais crítica.

Nos espaços escolares, as relações sociais podem ser analisadas a partir 

de estruturas ideológicas e políticas que se fundamenta no sistema de domina-

ção vigente que permitem a reprodução da cultura dominante. “Aqui a realiza-

ção do capital se faz às custas da marginalização da maioria dos brasileiros.” 

(BUFFA, 2003, p. 29). O autoritarismo ostensivo nas instituições, desvelam 

indagações acerca da Escola para além da violência simbólica, seria possível 

pensar em diferentes formas de escolarização voltada à democratização?
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Práticas de Transgressão em Escolas Democráticas

Como já visto, historicamente, as escolas em seu modo autoritário no 

Brasil, em sua maioria são fundamentadas em um modelo reprodutor que impõe 

um ensino configurando as desigualdades, de maneira que, vem se delongando 

contemporaneamente. Em contrapartida, escolas denominadas alternativas são 

espaços com ênfase à democracia e a liberdade. Alguns exemplos destas es-

colas são apresentados por Künzle (2007) e realçam que desde as arquiteturas 

presentes nas instituições educacionais, assim como na organização curricular, 

é possível o desenvolvimento de experiencias antidisciplinares, portanto, de-

mocráticas, em distintos períodos históricos e diferentes lugares do mundo. 

Maria Rosa Chaves Künzle (2007), apresenta escolas alternativas com 

propostas de instituições educacionais voltadas a modos antidisciplinares, ter-

mo que utiliza inspirada em Michel Foucault que abordou as instituições es-

colares como regimes disciplinares. Estas experiências são: La Maison Des 

Petits (SUÍÇA, 1913); Summerhill (INGLATERRA, 1927); Scuola Barbiana 

(ITÁLIA, 1957); Escola da Ponte (PORTUGAL, 1976). Um dos modelos re-

latados pela mesma, é de uma escola no Brasil, denominada Escola Oficina de 

1973, em Curitiba – Paraná, criada em meio à ditadura militar como espaço de 

resistência. 

A Escola Oficina era uma cooperativa de pais e de mães com o compro-

metimento da educação das crianças, em que socializavam atividades, apoio 

financeiro diante as necessidades da escola até a preparação de materiais: “[...] 

a Escola Oficina está situada na conjuntura da redemocratização [...]” (KÜNZ-

LE, 2007, p. 237). Os educadores/as da escola buscavam dar ênfase à infância, 

a liberdade e as habilidades artísticas das crianças fugindo dos modelos auto-

ritários, dado que, alguns educadores/as chegaram a ser detidos na época por 

militares. 
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Em diálogo com Künzle, é relevante ressaltar que a democracia eviden-

ciada nesta pesquisa e concebida em sentido concreto, para além da mera igual-

dade jurídica e abstrata de falsa cidadania que dá seguimento a alienação e o 

silenciamento do povo. Sem renunciarmos à democracia representativa desta-

camos o desafio de formação de sujeitos democráticos e da construção de pro-

cessos educativos humanistas. (FREIRE, 2019; 2020; BUFFA, 2003). 

As crianças em geral têm anseio por conhecimento e por expressar-se, 

conforme hooks (2020, p. 32), “Ultrapassando as fronteiras de raça, classe so-

cial, gênero e circunstância, crianças entram no mundo do maravilhamento e 

da linguagem preenchidas pelo desejo por conhecimento.” O encorajamento e 

desempenho do educador/a pode desenvolver ações transformadoras, abolindo 

o antagonismo e ao método excludente que causa danos na vida de crianças. A 

relação educador/estudante é fator importante para o desempenho em ambiente 

escolar, denominado como pedagogia engajada por hooks (2020), denotando 

qual o interesse desse educador/a pôr engajar o educando agudamente.

A educação com base na alienação e exploração dos indivíduos adequa-

-se à ideia de escola como armazenamento de sujeitos com fundamentos auto-

ritários. Dito isso, para discernir a instituição educacional como âmbito social 

proeminente na realidade e, elencar possibilidades para incitar uma perspectiva 

equitativa e libertadora, recorrendo ao viés da dialogicidade, do pensamento 

crítico, destacamos a necessidade de intervir no estabelecido que naturalizou 

a ideia de que o conhecimento cabe mais para alguns do que para outros, con-

forme hooks (2020, p. 56):  “Sem uma mentalidade descolonizadora, estudan-

tes inteligentes, vindos de contextos desprovidos de direitos, frequentemente 

pensam ser difícil ter sucesso nas instituições educacionais da cultura do do-

minador.”. Posto isso, o pensamento crítico de acordo com hooks (2020) deve 

incidir como método participativo e recíproco entre educador/a e educando e, 

enquanto sociedade:
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O aspecto mais empolgante do pensamento crítico na sala de aula é que ele 
pede a iniciativa de todas as pessoas, convidando ativamente todos os es-
tudantes a pensar com intensidade e a compartilhar ideias de forma intensa 
e aberta. Quando todas as pessoas na sala de aula, professoras e estudan-
tes, reconhecem que são responsáveis por criar juntos uma comunidade de 
aprendizagem, o aprendizado atinge o máximo de sentido e utilidade. Em 
uma comunidade de aprendizagem assim, não há fracasso. Todas as pes-
soas participam e compartilham os recursos necessários a cada momento, 
para garantir que deixemos a sala de aula sabendo que o pensamento crítico 
nos empodera. (hooks, 2020, p. 36).

Durante a graduação, as obras lidas ou as falas dos/as educadores/as, em 

especial, nas licenciaturas, tornam-se clichês quando relatam a importância do 

pensamento crítico e do necessário compromisso social. Para esperançar além 

dos clichês, as lembranças mais significativas durante esta trajetória, na maior 

parte se dá com profissionais que se distanciaram do papel de dominador/a, 

donos do saber. Quando temos a oportunidade de experienciar visão ontológica 

includente e socializadora, a recompensa é significativa. “Quando enxergamos 

a sala de aula como um lugar onde professor e estudantes podem compartilhar 

sua ‘luz interna’, temos o caminho para vislumbrar quem somos e como pode-

mos aprender juntos.” (hooks, 2020, p. 48). Freire juntamente com hooks, nos 

inspiram ao exercício de crescimento, bem como, essas inspirações são vividas 

no Programa de Extensão Coletivo Paulo Freire na Universidade Estadual do 

Paraná – UNESPAR, como no exemplo a seguir.

A Democracia como um Saber: Círculo de Cultura 
Brincar, Imaginar e Sonhar – BIS

A partir de uma experiência pessoal, vivenciada enquanto bolsista (PI-

BIS2), em uma das ações do Programa de Extensão Coletivo Paulo Freire da 

Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, Campus de União da Vitória, 

2 Programa Institucional de Apoio e Inclusão Social, Pesquisa e Extensão (PIBIS), PROEC/UNES-
PAR. Agência de Fomento: Fundação Araucária-PR.
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foi possível obter uma diferente perspectiva sobre a escola em contraposição 

a violência simbólica. O Círculo de Cultura Brincar, Imaginar e Sonhar – BIS, 

desenvolveu ações na Escola Municipal Dario Bordin no município de União 

da Vitória/PR, no ano de 2022 com duas turmas, de 2º e 3º anos do Ensino Fun-

damental, promovendo o envolvimento de todos e todas. 

O objetivo principal do projeto foi desenvolver um “Círculo de Cultu-

ra” com as crianças. Posto que, pertencemos a uma sociedade constituída de 

uma diversidade cultural, é necessário que todos e todas se sintam participes 

dos processos educativos em que estão inseridos/as, isso implica em conhecer, 

ouvir e respeitar os sujeitos, gestando oportunidades de se expressarem e dialo-

gando sobre suas vivências, pensamentos, sentimentos e experiências de vida. 

Dito isso, é necessário que, em sala de aula se fale e se escute, exercitando o 

que Paulo Freire chamou de democracia como um saber de cultura (FREIRE, 

2019), portanto, sendo tarefa educar para democracia. 

Freire (2020) aponta que a prática em círculo de cultura nos coloca numa 

relação de horizontalidade, ninguém sabe mais ou menos, na qual saberes di-

ferentes se encontram, são problematizados, apreendidos e sistematizados. A 

escuta atenta e o registro oferecem ricas contribuições para a investigação te-

mática que contribuirá para os planejamentos dos demais momentos sempre 

permeados pela partilha de experiências e concepções. A tematização se ex-

pressa com conteúdos que nascem dos momentos de investigação, quando é 

identificado assuntos, saberes, desafios, situações limites, sentimentos, desejos, 

sob os quais a prática educativa deverá se voltar, sempre com a participação 

democrática das crianças e adultos envolvidos/as. E então, a problematização, 

na qual as ações são voltadas a transformação, a humanização e criticidade dos/

as educandos/as:
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Enquanto na prática ‘bancária’ da educação, antidialógica por essência, 
por isto, não comunicativa, o educador deposita no educando o conteúdo 
programático da educação, que ele mesmo elabora ou elaboram para ele, 
na prática problematizadora, dialógica por excelência, este conteúdo, que 
jamais é ‘depositado’, se organiza e se constitui na visão do mundo dos 
educandos, em que se encontram seus temas geradores. (FREIRE, 2020, 
p. 142)

Em concordância com Schnorr, Vaz e Rodrigues (2021, p. 17) “Paulo 

Freire trabalhou incansavelmente na construção de uma educação circular, li-

bertadora, e deixou importantes pistas como possibilidades para essa constru-

ção, pistas a serem melhoradas e qualificadas, como ele mesmo dizia.”. O con-

ceito freiriano destaca a pertinência do/a educador/a ter a compreensão que é 

um eterno aprendiz e que as frequentes trocas de experiências vão resultar em 

mais e mais conhecimentos agregando vida a práxis de educadores/as e educan-

dos/as; proporcionando a criação de uma cultura de diálogo com a participação 

de todos/as em que estes apresentam e realçam seus conhecimentos, sua cultu-

ra, seu pensar:

Ao partir da realidade da comunidade, das suas especificidades históricas e 
culturais que partejaram identidades, lutas, sonhos, realizações e resistên-
cias, acreditamos ser possível estruturar um projeto educativo diferente; es-
tabelecer conexões entre organização social comunitária e educação; entre 
desenvolvimento humano e educação; entre práticas culturais e educativas. 
Um diálogo vivo que evidencie a educação como direito vinculado a pre-
tensões concretas. (SCHNORR; VAZ; RODRIGUES, 2021, p. 17)

A oralidade, o encorajamento e a livre expressão são enfatizadas durante 

os encontros do Círculo de Cultura Brincar, Imaginar e Sonhar (BIS). Através 

da escuta atenta surgem questões acerca das infâncias vividas pelas crianças, 

como: “O que é ser criança?”, “Qual o seu superpoder?”, “Qual meu sonho ?” 

“Quais seus medos?”, etc. Mediante o diálogo é possível conhecer e criar maior 

afinidade com as crianças, incentivar e promover a comunicação, mediar con-

flitos, além das disciplinas e conteúdos prescritos. Destaca-se que os diálogos 

são permeados com momentos de brincadeiras e atividades artísticas, incidindo 
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positivamente no brincar como um direito fundamental. Arte com tinta, aquare-

la e contações de histórias estavam entre as atividades presentes na promoção 

do imaginar, sonhar e brincar, como ensina hooks (2020), nos ensinando a se 

reconectar com o mundo e as infâncias.

Figura 1 – Criança escreve e ilustra com tinta sobre seu sonho de soltar pipa

Fonte: Acervo das autoras, 2022.

Os momentos de diálogos e interações, nem sempre nos revelam histórias 

e relatos felizes, algumas vezes momentos tristes são narrados e surpreendem, 

dado que as crianças se sentem seguras e compreendem que estamos lá para 

ouvi-las. O objetivo é justamente esse, que elas sintam que a escola é um lugar 

seguro, um lugar que possam se expressar livremente. Como desdobramento da 

escuta atenta das crianças, também, ocorrem diálogos com a equipe pedagógica 

da escola com objetivo de resoluções de conflitos, sugestões, encaminhamentos 

e auxílio no trabalho de ensino-aprendizagem. 
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Figura 2 – Crianças do Projeto de Extensão Círculo de Cultura Brincar, 
Imaginar e Sonhar, vivenciando a infância ao ar livre com brinquedo da oficina 
de “Balangandã”

Fonte: Acervo das autoras, 2022.

A imagem acima registra um momento do livre brincar promovido pelo 

Círculo de Cultura Brincar, Imaginar e Sonhar (BIS). Estes momentos, como 

afirmação de todos os direitos das infâncias, deveriam ter centralidade na roti-

na dos ambientes educacionais, assim como o enaltecimento a criatividade e a 

imaginação no exercício cotidiano de uma cultura democrática, portanto, inclu-

siva, antiautoritária. Afinal: “Quando estamos livres para deixar a mente vagar, 

é muito mais provável que a nossa imaginação proporcione a energia criativa 

que nos levará a um novo pensamento e a formas mais envolventes de saber.” 

(hooks, 2020, p. 107).
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Considerações Finais 

Esta escrita se deu a partir de questões voltadas a aspectos das escolas 

públicas e das políticas que ignoram muitas vezes ações de violência simbó-

lica. Consideramos que a realidade que vivemos é produto da relação entre as 

classes e que o Estado segue omisso corroborando na reprodução das desigual-

dades sociais.  

Os círculos de cultura são exemplos da busca em fazer a diferença. Uma 

criança deixa de ser silenciada quando é ouvida e acolhida. Pensar em alterna-

tivas pode soar sonho, no entanto, neste trabalho, além da crítica aos processos 

de escolarização como reprodutores de violência simbólica, procuramos apre-

sentar que há formas de resistir e fazer diferente. O trabalho de Künzle (2007) 

contribui ao apresentar modelos de instituições escolares democráticas, antidis-

ciplinares desde sua arquitetura. 

Defendemos que os processos de ensino e aprendizagens podem ocorrer 

de modo que acolham e aconcheguem os e as estudantes, em suas singulari-

dades, voltados a uma educação libertadora freireana, com ênfase ao diálogo, 

estimulando pensamento crítico, a socialização e a luta por seus direitos e por 

um mundo melhor, com oportunidade iguais para todos e todas, visando um 

mundo livre de preconceitos e desigualdades. Conforme Laval (2019, p. 307) 

“Precisamos de uma política que vise a uma maior igualdade de condições con-

cretas de ensino para todos os alunos.”. Em vista disso, conforme hooks (2020) 

é preciso compreender que a libertação não acontece de uma vez só, mas sim 

em um processo contínuo:

Educadores progressistas continuamos a honrar a educação como prática 
de liberdade porque sabemos que a democracia prospera em ambientes 
onde o aprendizado é valorizado, onde a habilidade de pensar é a marca de 
cidadania responsável, onde a liberdade de expressão e o desejo de dissen-
tir são aceitos e incentivados. (hooks, 2020, p. 45)
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É possível constatar que quando os/as educadores/as se veem com a 

grande responsabilidade de ir contra a hegemonia, para que possíveis mudan-

ças ocorram, é necessário desenvolver condutas de resistência, luta e compro-

metimento com o enfrentamento ao sistema opressor, iniciando em suas res-

pectivas salas de aula, ressaltando a humanização, a cidadania e a libertação. 

Por fim, destacamos que os círculos de cultura são espaços de 

aprendizagem da democracia como um saber, do diálogo e do pensamento 

crítico, contribuindo na formação de sujeitos que transformadores. Trata-se 

de um dos possíveis caminhos, que podem contribuir contra a desumanização 

e a massificação.
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CAPÍTULO 2 

A SUPERVISÃO 
EDUCACIONAL: 
UMA REFLEXÃO 

CRÍTICA E PEDAGÓGICA
Janice Anacleto Pereira dos Reis

Doi: 10.48209/978-65-5417-102-2 

Introdução

O profissional de supervisão educacional é crucial no contexto escolar, 

pois é responsável por articular as discussões pedagógicas entre a gestão e os 

professores; orientar, coordenar e sugerir reflexões aos professores sobre suas 

práticas; dialogar com as famílias, sobre os processos de aprendizagem   e de-

senvolvimento das crianças; prezar pela qualidade das relações interpessoais 

na instituição; mediar as relações entre a Secretaria de Educação e a instituição 

que atua; garantir os direitos das crianças propostos na legislação, entre outros 

aspectos. 
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Diante disso, a atuação do supervisor educacional é bastante ampla e, 

portanto, é crucial que esse profissional assuma o compromisso com a qualida-

de do processo educativo, tendo como referência não só a unidade escolar, mas 

a percepção das políticas públicas educacionais, e dos diferentes determinantes 

sociais, políticos e econômicos que estabelecem, direta ou indiretamente, as 

diretrizes para a educação brasileira, em consonância com uma gestão demo-

crática e compartilhada do trabalho pedagógico (SANTOS, 2012).

Com o objetivo de contribuir com as discussões e as produções científicas 

sobre a temática supervisão educacional, o presente artigo diz respeito ao relato 

de experiência de uma supervisora educacional, de duas creches de Campina 

Grande, Paraíba, ano de 2022. Para tal, tratamos sobre o fazer pedagógico do 

supervisor educacional junto aos professores,  à gestão e a sociedade.  

Para Tessmer e Rutz (2021), o relato de experiência tem por finalidade 

descrever um determinado fato, que na maior parte das vezes, não provém de 

pesquisas, pois é apresentado a experiência individual ou de um grupo/pro-

fissionais sobre uma dada situação. Contudo, o relato de experiência também 

pode prover de pesquisas originais, quando descreve e discute a experiência de 

pesquisadores sobre uma temática, mediante características, tais como: justifi-

cativa teórica da vivência relatada; detalhamento dos participantes; identifica-

ção do lócus espacial e temporal da pesquisa. 

Como se trata de um texto descritivo, buscamos explicitar os detalhes 

da experiência, para auxiliar as investigações de outros pesquisadores da área 

sobre a temática. Esse tipo de texto não necessita de aprovação do comitê de 

ética em pesquisa, todavia é importante que nos orientemos sempre pela ética.

Os dados construídos para análise foram gerados a partir de documen-

tos (planos pedagógicos das professoras e relatórios de acompanhamento das 
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crianças) compartilhados na plataforma Google Drive e aplicativos de intera-

ção (WhatsApp).  

O texto divide-se da seguinte forma: na primeira parte, discorremos sobre 

as concepções históricas da supervisão educacional no mundo e no Brasil, bem 

como das atribuições do profissional da área na contemporaneidade. Na segun-

da parte, discorremos sobre nossa experiência com a supervisão educacional, 

a partir do nosso fazer pedagógico em duas creches. Por fim, tecemos conside-

rações sobre o papel do supervisor educacional nas instituições educacionais, 

especialmente nas creches.  

Concepções e Contextualização da Supervisão 
Educacional  no  Processo  Pedagógico  

Com a expansão do capitalismo no século XVII o processo de produção 

econômica tornou-se mais complexo devido à racionalização do trabalho, que 

trouxe consigo a divisão de tarefas. Como consequência disso, a fragmentação 

do trabalho, de um lado, os planejamentos empresariais idealizados pela elite; 

e de outro, a execução da produção de bens de consumo por parte dos operá-

rios, que vendem a sua força de trabalho. É nesse contexto que surgem as es-

pecializações técnicas de trabalho nas indústrias, entre as quais a de supervisão 

apareceu como uma espécie de função-meio para o controle do trabalhador e da 

produção de bens de consumo (CORREIA; ZANLORENZI, 2022). 

No âmbito educacional, a supervisão tem sido exercida de modo diverso, 

variando os objetivos e métodos adotados pelo profissional. Entre os séculos 

XVII e XIX, com o surgimento das escolas normais, a supervisão começou a 

ser considerada inspeção, realizada por leigos. O supervisor passou a ser cha-

mado de inspetor, e suas funções constavam mais para fiscalizar o professor do 

que o ensino ou os processos de aprendizagem dos alunos. O objeto da inspe-
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ção era a figura do professor, o qual o desempenho dependia do julgamento do 

inspetor (LOURENÇO, MOLIN, ARAÚJO, 1973).

No Brasil, a supervisão educacional emergiu efetivamente durante a Pri-

meira República (1889-1930), com a denominação de inspeção escolar, desti-

nada exclusivamente para o ensino primário, objetivando controlar as ações dos 

professores, cumprir as leis de ensino e realizar as datas cívicas no país (SAN-

TOS, 2012). Esse profissional era chamado de orientador pedagógico, com 

a função de executar as normas prescritas pelos órgãos superiores (ROLLA, 

2006).

Com a intervenção dos militares na década de 1960, instalou-se no Brasil 

um governo vinculado aos interesses agrários e ao capitalismo internacional. 

Esse modelo de governo interferiu diretamente na política educacional, influen-

ciada pelas teorias de administração e organização empresarial americana. Des-

se modo, a supervisão educacional passou a ter a função de treinar e orientar os 

professores, visando o sucesso das atividades docentes, mediante o controle e a 

manutenção da sociedade de classes (SANTOS, 2012).

Como podemos observar, até então, a função de supervisor educacional 

envolvia a função de fiscalizar o fazer docente, com intuito da reprodução de 

ideologias da classe dominante. Como consequência disso, a alienação dos su-

jeitos, o sucateamento do trabalho docente e da função de supervisão educacio-

nal, bem como a invalidação dos processos de aprendizagem dos alunos.    

 Com a abertura política brasileira na década de 1980 emergiram discus-

sões sobre a supervisão educacional, como ação mediadora e não mais autoritá-

ria no espaço escolar. Frente a essa questão, a promulgação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional-LDBEN (Lei Federal no 9.394/96), a partir do 

Art. 64, passou a considerar que a formação de profissionais de educação para 

administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional 
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para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou 

em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional.

O respectivo dispositivo representa avanço em relação a função do su-

pervisor educacional no país, mesmo ainda não havendo uma legislação es-

pecífica para a função, somente um projeto, o mais recente é o Projeto de Lei 

4.106, de 2012, descrevendo que cabe ao supervisor educacional:

I-Participar em conjunto com a comunidade escolar, na elaboração/atuali-
zação do Regimento Escolar;

II-Divulgar informações do educando para a família, integrando-os com a 
escola;

III-Acompanhar   turmas   e   horário   escolar, além   de   mobilizar   os 
professores para buscar melhorias no ensino-aprendizagem;

IV- Supervisionar    o    cumprimento    de    dias    letivos    e    horas/aulas 
estabelecidos legalmente;

V-Propiciar condições para a formação dos professores;

VI- Orientar    e    acompanhar    os professores    no    planejamento    e 
desenvolvimento dos conteúdos;

VII-Planejar e coordenar atividades de atualização no ambiente escolar;

VIII-Sondar interesses, aptidões e habilidades dos alunos;

IX-Acompanhar a proposta pedagógica, auxiliando aluno e professor em 
diversas situações;

X-Participar da análise qualitativa e quantitativa do rendimento escolar, 
buscando reduzir índices de evasão escolar, repetência e qualificar o pro-
cesso de ensino-aprendizagem;

XI-Valorizar a iniciativa e projetos da comunidade escolar;

XII – Valorizar a iniciativa pessoal e dos projetos individuais da comuni-
dade escolar.

O referido projeto de lei proporciona certa visibilidade à função de super-

visão educacional, esclarecendo aspectos importantes que devem ser seguidos 

pelos profissionais da área no contexto escolar. Ademais, pode corroborar tanto 

para a criação de legislação referente à função quanto para estudos sobre a te-

mática.   
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Em observância a esse dispositivo, a supervisão educacional está sendo 

ressignificada no país, pois mesmo que continue regulando o trabalho dos pro-

fessores, porém com ações menos autoritárias, estabelecendo o que chama de 

parceria com sua equipe docente, a função tem sido constantemente aprimo-

rada (LEAL; HENNING, 2010). Quando orientada por uma visão crítica de 

pedagogia, a supervisão educacional torna a ação pedagógica mais consciente, 

pois as atividades supervisivas e pedagógicas são indissociáveis e fazem parte 

de um mesmo projeto: indagar e melhorar a qualidade da ação educativa (VIEI-

RA, 2009).

Alves e Alves (2012) afirmam que compete ao supervisor educacional ser 

um profissional articulador dinâmico e ciente de sua importância na educação, 

e uma de suas preocupações deve ser aprimorar o currículo e sua atualização 

permanente. Importante ainda que esse profissional realize as mediações refe-

rentes às políticas públicas, ou seja, interprete os parâmetros da legislação e 

promova a integração de estudos e práticas. Em última análise, cabe ao super-

visor, no processo pedagógico, a responsabilidade pelo desenvolvimento de 

programas e planejamentos avaliativos, métodos de ensino e recuperação dos 

alunos.

Nesse sentido, o papel do supervisor é extremamente relevante, uma vez 

que este profissional é responsável direto por articular as discussões no am-

biente escolar, envolvendo diferentes atores sociais: professores, gestão e fa-

mílias. Podemos dizer que o supervisor educacional ao mesmo tempo que en-

sina, aprende com os sujeitos.  Por outro lado, como se trata de uma atividade 

recente, a definição clara da função de supervisor educacional acarreta desvios 

de função, havendo   certa sobrecarga ao profissional, de modo que, por vezes, 

estes podem atuar e realizar tarefas de gestores das escolas, assistentes sociais, 

psicólogos, secretaria, etc. (CORREIA; ZANLORENZI, 2022). 
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No contexto da Educação Infantil, a supervisão educacional é crucial para 

articular a participação da direção, dos professores e da comunidade escolar, 

em prol da consolidação de um atendimento de qualidade e para a garantia do 

direito das crianças de até 5 anos e 11 meses à educação em creches e pré-es-

colas (BRASIL, 2009). Nesse sentido, o supervisor educacional da Educação 

Infantil deve:

a) articular os processos de ensino-aprendizagem das crianças dentro da 
escola infantil;

b) desenvolver ações para formação inicial e continuada dos professores de 
educação infantil;

c) propiciar a articulação dos processos relacionais, como das relações in-
terpessoais, entre membros internos e externos da escola;

d) produzir a organização do trabalho educacional para as crianças em am-
bientes coletivos de educação (ARMAD; TOMAZETTE, 2009, p. 12).

Sendo assim, o supervisor educacional é responsável por articular os 

princípios legais e teóricos sobre a Educação Infantil e a criança na prática pe-

dagógica, expressas no projeto político pedagógico da instituição. 

Para Fochi (2019), o planejamento na Educação Infantil é um trabalho 

que exige organização e comprometimento dos profissionais envolvidos. As 

instituições são para muitas crianças um dos primeiros espaços de convivên-

cia, com adultos e crianças diferentes. Por isso, é importante que o supervi-

sor educacional busque dialogar e refletir sobre a vida cotidiana na instituição, 

bem como mobilizar os professores a compreenderem os processos de apren-

dizagem das crianças. O supervisor educacional poderá ajudar os professores 

a desnaturalizar os modos como temos desenvolvido, historicamente, a prática 

pedagógica com as crianças, ajudando os professores a repensar a prática peda-

gógica, descentralizando o adulto da relação com a criança. 

Desta maneira, percebemos que o fazer docente do supervisor educacio-

nal suscita desafios, que devem ser enfrentados cotidianamente em prol dos 
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direitos das crianças da Educação Infantil.  Nesse contexto, tratamos na seção 

seguinte sobre algumas possibilidades da supervisão educacional, mediante o 

relato de experiência de uma supervisora educacional de duas instituições de 

Educação Infantil de Campina Grande-PB. 

O Fazer Docente de uma Supervisora Educacional 
de  Creche

O diálogo é essencial no fazer docente, especialmente na relação entre o 

professor e o supervisor educacional. Para a discussão, trazemos os seguintes 

aspectos observados no trabalho pedagógico de uma supervisora educacional:   

1) o papel do supervisor educacional frente ao planejamento docente e a cons-

trução de relatórios das crianças pelos professores; 2) o supervisor educacional 

como profissional responsável por mediar as relações entre as professoras e a 

gestão, e a instituição com a sociedade.

Em boa parte das instituições de ensino é comum que o planejamento 

docente antes de ser executado com as crianças passe pelo olhar do supervi-

sor educacional, profissional que deve dialogar com os professores sobre as 

propostas pedagógicas. Em nosso caso, costumamos conhecer as razões que 

levaram os professores à construção das propostas, se nelas há o protagonismo 

das crianças, se as propostas contemplam os direitos das crianças, bem como o 

acesso delas às diversas linguagens. Nessa situação, trazemos a seguinte pro-

posta de duas professoras do Berçário1:   

A atividade será realizada em grupo, sendo a confecção de um cartaz, no 
qual iremos carimbar as mãos dos bebês.  Nesse cartaz abordaremos o tema 
Consciência Negra. Vamos desenhar o rosto de uma mulher negra,  e no 
lugar dos cabelos vamos carimbar as mãos dos bebês,  mostrando assim, 
que não é a cor de pele, o tipo de cabelos que nos fazem ser melhores que 
os outros, pois todos nós somos iguais não importando nossa cor ou raça 
(Plano, 10 de novembro de 2022). 
 

1 Duas professoras que atuam com crianças de seis meses. 
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Claramente, a proposta revela que as professoras valorizam a diversidade 

entre os sujeitos, se por um lado, elas respeitam as diferenças físicas entre os 

humanos, por outro lado, percebemos certo esvaziamento da temática diversi-

dade, como se estivesse restrito às características físicas dos sujeitos. 

Ao nos depararmos com a proposta, dialogamos com as professoras sobre 

a temática diversidade, que é algo amplo, envolve as características físicas, mas 

envolve também a construção do cultural dos povos, a partir de aspectos como: 

costumes e modos de vida, religião, culinária, etc. Ademais, a data Consciên-

cia Negra é sinônimo de lutas e conquistas, expressas por diversos sujeitos no 

mundo e no Brasil. 

A compreensão das professoras sobre a temática diversidade é algo que 

reverbera na concepção de Educação Infantil delas. Na proposta, os bebês te-

riam as mãos carimbadas, algo que pouca explora a diversidade entre eles, bem 

como a riqueza das sensações, dos cheiros, dos afetos, do toque e da experi-

mentação, aspectos importantes para a construção de experiências das crianças 

da Educação Infantil. O diálogo com as professoras suscitou em alterações im-

portantes na proposta das professoras, de maneira que não somente as mãos das 

crianças seriam exploradas, mas o corpo inteiro delas. 

A Educação Infantil no Brasil ainda tem muito a avançar, trata-se de uma 

questão estrutural, resultado de práticas históricas que por muito tempo colo-

caram as crianças à margem da sociedade e excluídas do debate educacional. 

O supervisor educacional tem papel relevante no processo de transição de con-

cepções conservadoras de Educação Infantil e de Criança dos professores para 

concepções democráticas. 

Por meio do diálogo, o supervisor deve propor aos professores reflexões 

das questões implícitas e explícitas nos planos, bem como sugerir alternativas 
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e/ou sugestões de propostas. A intenção não é ferir a autonomia do professor na 

construção das propostas, mas promover a reflexão e o debate de maneira que 

as crianças e os direitos delas sejam respeitados. Logo, é perceptível a respon-

sabilidade do supervisor educacional, que é tanto pedagógica quanto política. 

No aspecto pedagógico, segue um trecho de um relatório semestral de 

uma criança de cinco anos (Pré-escola) enviado pela professora X2,

Nos momentos da escrita, apresenta conhecimento sobre seu nome, escre-
vendo-o sem o auxílio da ficha, embora ainda apresenta insegurança para 
reconhecer algumas letras, faz contagem oral, porém, ainda apresenta difi-
culdade em reconhecer alguns números individualmente, numa escala de 0 
a 10 [...] (Relatório, 25 de outubro de 2022). 

A professora destaca que a criança escreve seu primeiro nome sem o au-

xílio da ficha e mesmo realizando a contagem oral de números, ainda não os 

reconhece. A professora também destaca a insegurança da criança para reco-

nhecer letras.  No relatório, claramente a concepção escolarizante de Educação 

Infantil da professora, que parece priorizar em sua prática as linguagens escrita 

e matemática, o que pode invisibilizar as outras linguagens. 

Nessas situações, o supervisor educacional se coloca como agente do co-

nhecimento, conduzindo os professores à reflexão sobre seu fazer pedagógico 

e de suas concepções de Educação Infantil e de criança. O diálogo pode ser 

revolucionário e transformador, uma vez que a professora X ressignificou seu 

fazer pedagógico, como apontamos na segunda versão do relatório que ela nos 

enviou. 

No tocante à linguagem escrita, a criança apresenta conhecimento sobre a 
grafia do seu primeiro nome, escrevendo-o sem o auxílio da ficha. Destaca-
mos o interesse dela por contação de histórias, mantendo-se atenta nesses 
momentos. A criança também gosta de apreciar as ilustrações nos livros de 
literatura infantil. Em relação à linguagem matemática, a criança tem avan-
çado no reconhecimento dos números, realizando inferências sobre a noção 
de contagem e quantidade (Relatório, 19 novembro de 2022).

2 Pseudônimo 
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Nesta versão do relatório a professora destaca os avanços da criança, seus 

gostos e preferências no cotidiano da instituição. Percebemos ainda que a pro-

fessora transcende o desenvolvimento da criança a partir das linguagens escrita 

e matemática, discorrendo sobre o desenvolvimento dela no âmbito da lingua-

gem artística, por meio dos livros de literatura infantil. Trata-se da tentativa da 

professora de olhar a criança pelo que ela é, o devir, não pelo que poderá vir a 

ser3.   

Outra importante atribuição do supervisor educacional é a responsabili-

dade de agente mediador das relações entre os professores e a gestão. Mediar 

as relações entre os sujeitos é colocar-se à disposição como ponte para a reso-

lução de conflitos, é ser a voz daqueles que nos confiam para representantes de 

seus interesses, junto a algum órgão, instância ou hierarquia democraticamente 

constituída. Sobre isso, trazemos o seguinte áudio: 

Muito obrigada por ter mediado! Muito obrigada mesmo! Você está sendo 
o que realmente nós queríamos que você fosse, nosso intermédio, fizesse 
o nosso meio campo, entre o que o professor sente e precisa, e a equipe 
gestora, sem falar na parte pedagógica, que você nos ajuda muito (Áudio, 
WhatsApp, 17 de novembro de 2022). 

O áudio é decorrente de uma conversa via aplicativo de WhatsApp com 

uma professora. Na ocasião, conversamos (supervisora e professora) sobre os 

impasses do cotidiano da instituição, pois as questões do espaço escolar afetam 

diretamente todos os sujeitos envolvidos. Diante disso, é necessário ao super-

visor educacional formação pedagógica, ética e escuta sensível para lidar com 

os conflitos e gerenciar situações no contexto escolar. 

O supervisor é, portanto, responsável por encaminhar à gestão os inte-

resses, as opiniões e os sentimentos dos professores, bem como de ser a ponte 

entre a gestão e os professores nas questões burocráticas, nos informes, na or-

ganização de planejamentos na institucionais, entre outras.   

3 Devir e vir a ser (KOHAN, 2007).
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Ainda a respeito do fazer pedagógico do supervisor educacional,  des-

tacamos situações em que representamos a instituição devido à ausência da 

gestão, tais como: reuniões na Secretaria de Educação, participação em even-

tos pedagógicos de outras instituições de ensino e reuniões intersetoriais, para 

discutir parcerias com profissionais de outras áreas, a exemplo, de dentistas, 

assistentes sociais, e enfermeiros. Logo, o supervisor educacional é a voz da 

instituição nos mais diversos espaços sociais.

Por fim, consideramos que o trabalho do supervisor educacional suscita 

desafios que transcendem o fazer pedagógico, envolve ainda aspectos interpes-

soais. O diálogo é a ponte de acesso entre o supervisor educacional e os pro-

fessores para a garantia dos direitos das crianças. É por meio do diálogo que as 

professoras podem refletir sobre suas práticas, e o supervisor poderá evoluir na 

função que ocupa na instituição.    

Considerações Finais

O profissional de supervisão educacional tem papel importante no con-

texto escolar, uma vez que pode auxiliar o fazer docente dos professores para 

contribuir com o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, 

bem como buscar garantir os direitos delas. Com isso, o supervisor educacional 

necessita de constante formação continuada, buscando tanto o próprio aperfei-

çoamento quanto dos professores. 

Compartilhamos nossa experiência acerca da função da supervisão edu-

cacional como forma de suscitar reflexões para pesquisadores da área ou in-

teressados pelo assunto, bem como ampliar as produções acadêmicas sobre a 

temática. 

A supervisão educacional no Brasil é uma área de atuação que ainda tem 

um longo caminho a ser percorrido, tanto do ponto de vista teórico quanto da 
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legislação. Se refletirmos historicamente sobre a supervisão educacional em 

nosso país, iremos evidenciar que a função nasceu em um momento de efer-

vescência do capitalismo, em que o supervisor tinha por objetivo fiscalizar o 

desempenho dos trabalhadores nas fábricas, para garantir a maior lucratividade 

possível dos setores privados.

As escolas brasileiras são influenciadas diretamente pela forma de or-

ganização do modelo fabril, o que reverbera nas concepções de educação dos 

professores, incluindo a supervisão educacional. 

Acreditamos na relevância de ressignificar a função da supervisão educa-

cional. O supervisor educacional deve caminhar com os professores, a gestão 

escolar e as famílias. Para tal, são necessários o diálogo e a parceria com todos 

os envolvidos e interessados pela criança.

Temos observado a supervisão escolar com resquícios de fiscalizar as 

práticas dos professores, apesar disso, temos buscado contribuir para reflexões 

dos professores sobre suas práticas com as crianças. Uma tentativa nossa de 

burlar o sistema, para garantir que os direitos das crianças sejam respeitados. 

Em nosso fazer pedagógico, na função de supervisão educacional,  uma 

das nossas lutas é que as crianças possam aprender e se desenvolverem por 

meio de diferentes linguagens, a dança, a música, a pintura, a literatura, entre 

outras, pois temos percebido que as linguagens escrita e matemática têm sido 

protagonistas nas práticas das professoras, bem como nos relatórios de acom-

panhamento das crianças. 

Nos relatórios de acompanhamento das crianças, as concepções das pro-

fessoras tendem a conceber as crianças como alguém que virá a ser no futuro, 

com foco nas dificuldades delas, bem como naquilo que não aprenderam nem 

desenvolveram ao longo do ano. Temos trabalhado arduamente no combate às 
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essas concepções a respeito da criança, o que tem desencadeado mudanças su-

tis nas práticas pedagógicas. Nos relatórios, as professoras passaram a destacar 

as reações, as preferências e gostos das crianças nas brincadeiras e diversas 

situações do cotidiano da instituição, assim como os avanços e as conquistas 

das crianças durante o ano.  

A função da supervisão educacional é, portanto, auxiliar os professores 

da Educação Infantil em suas práticas, sem perder de vista os direitos das crian-

ças, que devem estar alinhados com a proposta pedagógica das Secretarias de 

Educação dos municípios, estas, respaldadas pela legislação nacional. Por fim, 

é fundamental o relacionamento saudável e respeitoso entre o supervisor edu-

cacional e os professores para fortalecer o diálogo e, consequentemente enri-

quecer a qualidade do trabalho pedagógico oferecido para as crianças.  
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CAPÍTULO 3 

CONSELHO PARTICIPATIVO 
INFANTIL: UMA INICIATIVA 
DIALÓGICA COM CRIANÇAS 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Gisele Brandelero Camargo

Letícia de Fátima Macedo Cabral
Doi: 10.48209/978-65-5417-102-3 

Introdução 

Ao observarmos uma criança, livre dos modos de controle adultocêntri-

co, podemos notar sua intrépida ação social e sua capacidade criativa de intera-

ção e produção de cultura. 

É defendida, por alguns estudiosos, a ideia de que as crianças são 

protagonistas, agentes de seus processos de vida, nos mais diferentes contextos 

sociais. Tal ideia refuta os modos, arraigados historicamente no tecido social, 

de como são pensadas e tratadas as crianças. Entretanto, reiteradamente, 

presenciamos adultos (pais, professores, médicos, etc.) enunciando afirmações 
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sobre o lugar da criança nas relações sociais, como por exemplo: “quem manda 

aqui sou eu!”; “você é só uma criança”; “Sou eu quem sabe das coisas”, entre 

outras. Essas situações reforçam o sentido de criança como sujeito devir. Àquele 

que não tem valor em si mesmo, pelo fato de ser criança. Ou ainda, não é um 

sujeito válido pois está em desenvolvimento. Nesse sentido, concordamos com 

Camargo (2020, p. 100), quando afirma que

A estatura, o peso, as dimensões corporais, a lógica própria, são caracterís-
ticas que levam a esse pensamento enganoso de que a criança é um sujeito 
devir. Pensamento que necessita ser alterado, pois somos todos nós, crian-
ças, jovens, adultos e velhos, sujeitos incompletos, do ponto de vista de que 
temos sempre algo a alcançar, a o que evoluir e o que desenvolver. 

Isto é, “apesar das diferenças geracionais (de gênero e de classe social) 

e dos diferentes níveis de desenvolvimento, estamos todos no mesmo caminho 

da evolução humana e devemos compartilhar esse trajeto com alteridade” (CA-

MARGO, 2020, p. 100).

Aqui, defendemos que as crianças são competentes para compreender, se 

relacionar e agir no universo em que vivem. São criativas e produtoras de cul-

tura e, mesmo no processo de desenvolvimento (assim como todos os jovens, 

adultos, idosos), são peritas na infância. Concordamos com Sarmento (2005, 

p.373), quando afirma que as crianças “são competentes e têm capacidade de 

formularem interpretações da sociedade, dos outros e de si próprios, da nature-

za, dos pensamentos e dos sentimentos, de o fazerem de modo distinto e de o 

usarem para lidar com tudo o que as rodeia”. 

Acreditamos que as crianças são capazes de compreender o universo 

social em que estão inseridas, além de organizar suas relações, influenciar as 

decisões, modificar as regras implícitas no contexto. Ou seja, são capazes de 

participar da cena social nos mais diversos níveis e instituições.
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Por acreditar na potência da participação das crianças, buscamos, por 

meio de estudos1, pesquisa2 amadurecer o conceito de participação infantil o 

que contribuiu para o projeto de intervenção que propõe o Conselho Participa-

tivo Infantil, em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do muni-

cípio de Ponta Grossa-PR.

É sobre a importância da participação das crianças, nas tomadas de 

decisões cotidianas no contexto escolar, que trataremos na sequência desse 

texto. Inicialmente, abordaremos o conceito de participação e participação das 

crianças. Seguido disso, traremos algumas reflexões feitas por meio da pesquisa, 

recentemente finalizada, com crianças da Educação Infantil, nas deliberações 

acerca da organização do ambiente da sala de aula e por fim, relataremos a 

experiência com o projeto de intervenção, realizada em um CMEI de Ponta 

Grossa-PR.

Nosso intuito é validar as falas, verbais e não verbais das crianças e legi-

timar suas participações nos contextos escolares, através da criação de estraté-

gias, como um Conselho Participativo Infantil.  

A participação das crianças no conselho 
participativo infantil 

Participar, no sentido etimológico, se caracteriza como “a acção de fazer 

parte, tomar parte em [...] variáveis como o contexto onde se desenvolve, as 

circunstâncias que o afectam, as competências de quem o exerce ou ainda as 

relações de poder que o influenciam.” (SOARES, 2005, p.116). De acordo com 

1 Realizados no Grupo de Estudos das Crianças, Cultura e Educação (GEICE) da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
2 Por meio da pesquisa, intitulada: O Protagonismo Infantil na transformação de Ambientes Esco-
lares: o que acontece quando a criança organiza o ambiente da sala de aula? Aprovada pelo CAAE: 
51032921.5.0000.0105   
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a autora, não há um consenso sobre as modalidades, abrangências e limites da 

participação das crianças em nossa sociedade, pois, como “poderemos, simul-

taneamente, reivindicar competência, espaço de acção e intervenção das crian-

ças no exercício dos seus direitos e dependendo do seu grau de dependência e 

vulnerabilidade, enfatizar o quanto precisam da protecção adulta”? (SOARES, 

2005, p. 117).

A participação na comunidade escolar, em órgãos colegiados tem como 

prerrogativa que as pessoas que são capazes de conduzir uma mudança de pos-

tura política efetiva frente à sua realidade, isto é, de influenciar o meio em que 

vivem e alterar as percepções de ação e decisão das demais pessoas no contexto.

Larkins defende que a participação é

mais do que um direito, um conceito, que ajuda a pensar as formas como 
as pessoas comunicam, exercem poder, adquirem influência e socialmente 
contribuem ou experienciam a exploração. [...] As crianças comunicam e 
exercem influência nos espaços familiares, nas ruas, nas comunidades, nas 
instituições e nos relacionamentos entre profissionais-criança (LARKINS, 
2021, p. 387).

Considerando esse entendimento de participação, em que as crianças in-

fluenciam o contexto em que estão, alteram as formas de pensar, sentir e agir e 

compartilham a tomada de decisões com os adultos e seus pares, defendemos 

a participação delas nas organizações pedagógicas e dos ambientes escolares. 

Assumimos que a participação da criança “é um meio de aprendizagem com 

valor em si mesmo e um direito fundamental da infância que reforça os valores 

democráticos”. (TOMÁS; FERNANDES, 2011, p. 259).

Quando oportunizamos a participação efetiva das crianças nas reuniões 

dos Conselhos Escolares observamos a possibilidades da criação desse hábito, 

que valoriza e legitima as falas delas e, incentiva a construção de sua identidade 

e cidadania, através do exercício democrático. (DRESCHER; DUTRA, 2014).
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A legitimação da formação e estabelecimento dos Conselhos Escolares 

nas escolas está definida no artigo 14 da LDB/96: 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios: I) participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II) participação 
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 
(BRASIL, 1996, p.4).

Diante dessa prerrogativa legal, concordamos com Drescher e Dutra (2014, 
p.15), quando afirmam que

 [...]os Conselhos Escolares tornaram-se grandes mecanismos de 
democratização do ensino e da gestão democrática da educação, 
oportunizando um caminho a participação e ao comprometimento mútuo 
para a melhoria da qualidade da educação nacional. 

Entendemos que ao se estabelecer esse espaço de participação das crianças 

no Conselho Escolar haverá o exercício de cidadania e a ampliação da participação 

política, que contribui com a democratização dos espaços sociais e públicos, 

pois “a participação e cidadania dizem respeito à forma como crianças e adultos 

se apropriam do direito a construção democrática em suas vidas”. (TOMÁS; 

FERNANDES, 2011, p. 254). Nesse sentido, a Constituição Federal (1988) 

incorporou medidas que buscaram um novo olhar para a sociedade, através 

de uma maior participação das pessoas na vida política do país. No seu artigo 

206, faz-se referência a gestão democrática da educação, demonstrando uma 

preocupação com a participação de todos para melhorar a qualidade do ensino. 

A Lei de Diretrizes Bases (1996) reafirma a gestão democrática na educação 

como também define que cada escola poderá estabelecer seus vínculos com a 

comunidade escolar favorecendo a democratização.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9493/1996) 
ratifica os preceitos constitucionais e especifica, entre outros aspectos, os 
níveis e modalidades que compõem a educação nacional, a organização do 
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sistema de ensino no país, as formas de financiamento e as competências 
dos entes federados – União, Estados e Municípios. [...] (BRASIL, 1996. 
p. 3).

Nesse sentido, a participação das crianças no Conselho Escolar amplia a 
democratização nas escolas, pois segundo Silva (2011, p. 24),

A criança é protagonista ativa de seu próprio crescimento: é ela dotada de 
extraordinária capacidade de aprendizagem e de mudança, de múltiplos 
recursos afetivos, relacionais, sensoriais, intelectuais, que se explicitam 
numa troca incessante com o contexto cultural e social. 

Ao compreender a criança como protagonista, desempenhando um 

papel social importante, defendemos que sua participação “é um valor e uma 

estratégia que gera e alimenta sentimentos, uma cultura de solidariedade, de 

responsabilidade e de inclusão; produz trocas e uma nova cultura” (SILVA, 

2011, p. 25).

Na mesma direção, Sarmento e Pinto (1997) defendem que a participação 

das crianças em diferentes instituições sociais, promove o desocultamento de 

suas falas e ações.

O olhar das crianças permite revelar fenômenos sociais que o olhar dos 
adultos deixa na penumbra ou obscurece totalmente. Assim, interpretar as 
representações sociais das crianças pode ser não apenas um meio de acesso 
à infância como categoria social, mas às próprias estruturas e dinâmicas 
sociais que são desocultadas no discurso das crianças (SARMENTO e PIN-
TO, 1997, p. 25). 

Retirar as crianças da invisibilidade social significa, de acordo com os 

autores, legitimar as interpretações e representações sociais das crianças. Igual-

mente, consideramos importante levar em consideração o ponto de vista das 

crianças, e nos ambientes escolares, acolher suas falas, permitindo que suas 

decisões influenciem diversos assuntos que as afetam. Esse exercício valoriza 

a tomada de decisão, possibilita a construção de competências para o exercício 

de cidadania como também abre espaço para a democracia. 
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Segundo Moss (2009, p. 419), 

Participação democrática é um critério importante de cidadania: é um meio 
pelo qual crianças e adultos podem se envolver com outros na tomada de 
decisões que afetam eles mesmos, grupos dos quais eles são membros e a 
sociedade como um todo. É também um meio de resistir ao poder e à sua 
vontade de governar, e às formas de opressão e injustiça que emergem do 
exercício descontrolado do poder. Por fim, mas não menos importante, a 
democracia permite que a diversidade prospere.  

Considerando isso e a potencialidade que as crianças têm em expressar, 

com suas linguagens verbais e não verbais, buscamos uma maneira de formali-

zar a participação delas em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) 

de Ponta Grossa. A iniciativa derivou de um conjunto, interrelacionado, de es-

tudos e pesquisa desenvolvidos por nós e resultou em um projeto de interven-

ção, intitulado Conselho Participativo Infantil.

Cabe esclarecer que somos pesquisadoras do Grupo de Estudos das Crian-

ças, Cultura e Educação (GEICE) da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

(UEPG) e atuamos como gestoras em um CMEI de Ponta Grossa. Por meio 

das inquietações de nossa atuação profissional, desenvolvemos um projeto de 

intervenção e uma pesquisa com crianças, no ambiente escolar. Em todas essas 

atividades buscamos tecer reflexões que pudessem contribuir com a evidência 

da participação das crianças na escola. Assim, o Conselho Participativo Infan-

til, pode ser considerado um resultado das reflexões emergidas dessas ações de 

estudo e pesquisa com crianças na Educação Infantil. 

A primeira pauta do conselho participativo infantil

No ano de 2021 iniciamos o Projeto de Pesquisa: O Protagonismo Infan-

til na transformação de ambientes escolares – o que acontece quando a criança 

organiza o ambiente da sala de aula?, e a partir dessa investigação houveram 
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muitas reflexões e ações que permitiram um olhar mais sensível sobre a crian-

ça. Com o objetivo de compreender o que acontece quando a criança organiza 

os espaços da sala de aula, na Educação Infantil, o estudo se desenvolveu em 

uma turma com dezesseis crianças de cinco anos, estudantes do infantil cinco, 

último ano do segmento da Educação Infantil, em um Centro Municipal de 

Educação Infantil (CMEI) de Ponta Grossa-PR. Para satisfazer o objetivo da 

pesquisa, os dados foram produzidos, juntamente com as crianças, por meio de 

observação participante, e entrevista-conversa (SARAMAGO, 2001) e ação de 

organização da sala de aula. O aporte teórico que embasou o estudo se pautou 

na Sociologia da Infância e Pedagogia da Infância, em quais, há uma validação 

das capacidades das crianças para a participação e tomada de decisão, cons-

ciente, protagonista e compartilhada com os adultos e seus pares. A pesquisa 

teve como resultados uma nova formulação de espaços pedagógicos na sala 

de aula, a reflexão sobre os modos de participação das crianças na tomada de 

decisões no contexto escolar e a legitimação das vozes, verbais e não verbais, 

das crianças da turma. As discussões pormenorizadas da pesquisa estão sendo 

publicadas em periódicos da área. Aqui, nesse texto, cabe dizer que essa inves-

tigação foi uma propulsora para o projeto de intervenção, intitulado Conselho 

Participativo Infantil, em um CMEI de Ponta Grossa-PR.

Resultante das reflexões feitas por meio da pesquisa, o projeto de inter-

venção: Conselho Participativo Infantil teve como objetivo legitimar a criança 

na tomada de decisões no ambiente em que ela está inserida e valorizar suas 

percepções e interpretações em relação às suas próprias necessidades, interesses 

e formas de relação que mantém com a escola e seus atores. Iniciamos a criação 

do Conselho Participativo Infantil, no início no ano de 2022. Esse projeto de 

intervenção, pautado na iniciativa de envolver as crianças na gestão democrá-
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tica do CMEI, foi compartilhado com o grupo de professores e funcionários da 

instituição. Com isso, buscamos trabalhar o conceito de participação da criança 

em nosso contexto escolar, com um trabalho docente criativo e inovador.

 O Conselho Participativo Infantil assumiu um papel de envolver crianças 

com suas falas, ações e experiências infantis em discussões coletivas, ou seja, 

todas as crianças envolvidas em um diálogo para tomada de decisões conjunta-

mente com os adultos em um espaço democrático de participação do coletivo 

escolar. 

Entendemos que para que esses espaços democráticos da participação da 

criança se instituam é necessário considerar a proteção e provisão infantil, a 

necessidade de que

[...] não haja manipulação nem coação da parte dos adultos nas dinâmicas em 
que são envolvidas, implica ainda que sejam consideradas questões como 
a idade, gênero, etnia; implica, finalmente, que as crianças compreendam 
e dominem, antes de mais, o processo em que estão inseridas, sendo 
fundamental, para tal, a promoção de espaços de discussão e negociação e a 
formulação de repertórios de acção para a concretização desses princípios. 
(TOMÁS; FERNANDES, 2011, p. 255). 

Isto é, a participação das crianças se constituirá num espaço democrático 

quando elas compreenderem e dominarem os conhecimentos sobre os contextos 

em que estão inseridas e tiverem condições de negociar, argumentar, discutir 

com os adultos, sem medo ou retaliações dos adultos, sobre os conhecimentos 

que possuem.

Considerando isso, a primeira pauta do Conselho Participativo Infantil 

foi a festa das crianças, por ocasião da data comemorativa do dia das crianças. 

É importante lembrarmos que, geralmente, nessa e outras festividades 

escolares, as ações sempre foram pensadas e organizadas pelos adultos, sejam 
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eles professores, coordenadores pedagógicos, diretores e demais funcionários. 

Com o projeto de intervenção Conselho Participativo Infantil, propusemos 

nesse CMEI entender e valorizar a participação das crianças na organização da 

festa das crianças. 

Inicialmente, utilizamos o ambiente das salas de aulas para discussões 

entre adultos e crianças. A ação foi realizada em 19 de setembro de 2022, com 

a participação de trinta e oito crianças de quatro e cinco anos, que pensaram 

conjuntamente como organizar a festa dessa data comemorativa. 

A fim de mobilizar a participação delas, utilizamos algumas perguntas 

norteadoras:

- “O que vocês podem encontrar em um Festa?”

- “O mês de outubro está se aproximando, vocês sabem o que comemoramos 

nesse mês?”

- “O que vocês gostariam que tivesse na festa das crianças?”

Sem titubear, as crianças revelaram o que consideraram importante ter 

numa festa como essa. A partir desse momento, houve um movimento inovador 

na desconstrução da postura adultocêntrica em definir a festividade com 

intervenções próprias do mundo adulto. 

Nesse diálogo houve o exercício da democracia, em que as crianças 

pensaram e agiram sobre o que foi proposto e elegeram as propostas para a festa. 

Os elementos vencedores dessa eleição foram os de maior preferência delas. 

Portanto, a festa das crianças revelou a decisão e as percepções infantis. Elas 

escolheram o que seria feito para comer, beber e brincar na festa. Além disso, 

elegeram um tema para o bolo dos meninos e das meninas, pois não chegaram a 
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um consenso de tema único3. Os gráficos que seguem ilustram as percepções e 

o conhecimento das experiências infantis na escolha dos elementos para a festa 

das crianças que aconteceu no mês de outubro de 2022. 

Gráfico 1 - Bolos, sabores e temas

Fonte: Sistematização das pesquisadoras.

3 Escolheram as temáticas de Homem aranha e unicórnio, definindo o primeiro como o bolo dos 
meninos e o segundo como das meninas.
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Gráfico 2 - Salgados

Fonte: Sistematização das pesquisadoras.

Gráfico 3 - Bebida

Fonte: Sistematização das pesquisadoras.
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O que podemos observar nesses três gráficos é que as crianças indicaram 

os sabores e temas para o bolo, sugeriram os salgados e as bebidas da festa, 

conforme o que possuem de conhecimento em seu repertório cultural. Cabe 

esclarecer que quando estavam escolhendo esses elementos da festa, os adultos 

não opinaram, não corroboraram ou refutaram as indicações delas.

Durante o processo de diálogo com as crianças percebemos a ausência 

de um elemento típico de festas infantis: o brigadeiro. Ao invés disso elas 

indicaram as frutas que poderiam comer. As frutas escolhidas foram a banana 

e a maçã. 

No gráfico 4 os brinquedos e brincadeiras foram os mais discutidos pelas 

crianças, como podemos observar no gráfico que segue.

Gráfico 4 - Brinquedos e brincadeiras

Fonte: Sistematização das pesquisadoras.

Com o conhecimento das preferências das crianças sobre o tema e sabor 

do bolo, os salgados, doces, frutas, bebidas e brincadeiras para a festa, os 
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adultos foram angariar fundos para providenciar todos os elementos. Tudo foi 

realizado conforme as indicações das crianças, por meio do processo de eleição 

democrática.

A fotografia que segue é um registro de algumas das decisões das crianças 

sobre as decorações, temas e sabores da festa.

Imagem 1 - Festa das crianças

Fonte: Acervo das pesquisadoras.

O único elemento desse processo de eleição que foi realizado de forma 

diferente, foi a degustação das frutas. Ampliamos o repertório culinário de 

frutas, oferecendo morangos, uvas e laranjas em um sistema de buffet de 

frutas e confeitos doces e coloridos para que cada criança pudesse se servir. 

Enfatizamos essa proposta de self servisse, pois a consideramos uma ação de 

valorização da participação e autonomia da criança.
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Além disso, convidamos um artista, trajado com o uniforme do 

personagem Homem Aranha, para surpreendê-las, pois entendemos que a 

imaginação e fruição são características marcantes das lógicas infantis.

Observamos que a organização da festa das crianças foi a primeira ação do 

projeto de intervenção Conselho Participativo Infantil, no CMEI. Concordamos, 

nesse sentido, com Tomás e Fernandes (2011, p. 264) que a participação das 

crianças “pode desfazer uma ordem social instituída [e] promover actividades 

de promoção e defesa dos direitos da criança”, diante do que se vivencia nos 

contextos escolares.  

Sabemos, que a função dos Conselhos Escolares é aproximar a família 

e toda a comunidade local na relação com a escola, buscando por meio de 

objetivos, planejamento e ações, uma educação melhor para as gerações atuais 

e futuras. Nesse sentido Oliveira (2008, p. 69), destaca que, 

A participação de crianças pode ser inicialmente entendida como um pro-
cesso de mudança, que propõe uma educação emancipadora. A sua di-
mensão político-pedagógico pressupõe a construção de um fazer escolar 
participativo que envolve ativamente o segmento discente. Ao exercitar a 
prática da participação, as crianças ressignificam suas experiências dentro 
do espaço escolar, participando, resgatam, reafirmam e constroem valores 
ao mesmo tempo, que dão significado aos seus projetos de vida e reafirmam 
suas identidades.  

O projeto de intervenção tem revelado que as crianças se assumiram 

como atores da instituição escolar, pois suas perspectivas foram valorizadas 

e influenciaram as decisões para o contexto escolar. Suas participações são 

fundamentais nesse processo pois,

[...] são inegáveis as competências das crianças para fazerem leituras crí-
ticas e distintas dos seus quotidianos e do exercício dos seus direitos, por 
outro lado, é também inegável a influência das estruturas na forma diversa 
como estas crianças apresentam tais representações e identificam, explicita 
ou implicitamente, os poderes que constrangem ou promovem o exercício 
dos seus direitos (SOARES, 2005, p. 476). 
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Além dos benefícios observados relativos às crianças, esse projeto de 

intervenção, gerou nos profissionais que trabalham no CMEI uma visão am-

pliada da capacidade e cultura infantil e de legitimação das falas e ações das 

crianças. 

Considerações Finais

A criação e implantação do projeto de intervenção intitulado Conselho 

Participativo Infantil, desenvolvido em um Centro Municipal de Educação 

Infantil localizado em Ponta Grossa-PR no ano de 2022, vem se tornando uma 

alternativa enriquecedora de envolver crianças de quatro e cinco anos, estudantes 

da Educação Infantil, nos processos escolares na busca por uma participação 

efetiva nas tomadas de decisões. Concordamos com Costa e Miranda (2021, p. 

9), quando afirmam que “[...] se essa representatividade infantil for idealizada 

em maturar atores políticos capazes de encontrar respostas ao intervir em 

situações concretas, eles conseguirão distinguir o que podem ou não melhorar 

nos ambientes os quais convivem”. 

O Conselho Participativo Infantil tem sido uma ferramenta que possibi-

lita a participação infantil e por meio de diálogo e respeito as diversidades, se 

iniciam os direitos de cidadania e democracia na transformação da educação.

Perseguimos o projeto de intervenção e desejamos sua aprimoração, 

ampliando-o para mais crianças da Educação Infantil, incluindo-as no Conselho 

Escolar instigando-as para as discussões deliberativas, mobilizadoras, 

fiscalizadoras e pedagógica (Programa de Fortalecimento de Conselhos 

Escolares - MEC), evidenciando lideranças infantis para fazer parte do Conselho 

Escolar já existente nesse Centro Municipal de Educação Infantil em Ponta 

Grossa-PR. Assim, as crianças poderão contribuir na elaboração e efetivação 

de ideias, projetos e propostas, que visem a melhoria da qualidade de ensino 
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voltados para os seus próprios interesses. Compreendemos que, pelo Conselho 

Participativo Infantil, as crianças poderão tomar ciência das discussões do 

contexto escolar e iniciar ressignificações, pensamentos e diálogos coletivos 

sobre as transformações do seu ambiente escolar. 

Constatamos, ao final dessa ação, que a Festa das Crianças oportunizou 

a criação de espaços de participação e isso fomentou o envolvimento delas, 

cada vez mais espontâneo e maior, em discussões no âmbito escolar. Assim, 

consideramos que o projeto de intervenção Conselho Participativo Infantil tem 

potencial para ampliar a visibilidade da participação das crianças nas tomadas 

de decisões e validar a competência infantil, suas falas, verbais e não verbais, 

seus modos de interação, suas lógicas e culturas.
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Introdução 

Este artigo teve como objeto de pesquisa o ensino colaborativo. Inicia-

mos nossa reflexão questionando se em nossa sociedade contemporânea existe 

um modelo social no qual as variáveis sociais e individuais favorecem um tipo 

de comportamento competidor, avesso aos princípios de apoio mútuo e coope-

ração entre os pares. Seriam os indivíduos nessa sociedade educados e prepara-

dos para trabalharem de forma colaborativa?
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No ambiente escolar por exemplo, a competição é muitas vezes estimu-

lada em detrimento da colaboração entre os pares. O modelo avaliativo tra-

dicional presente na maioria das escolas públicas, via de regra, desconsidera 

aspectos sociais, deficiências, dificuldades de aprendizado e adversidades emo-

cionais que ocorrem durante a avaliação, o que acaba por desmotivar o aluno 

(DAMIANI et al., 2009). 

Entre as práticas presentes no cotidiano escolar encontramos o chamado 

trabalho em grupo dos alunos. Nessas atividades, são formados grupos ou equi-

pes que visam alcançar algum objetivo proposto. Todavia, em muitos casos, os 

alunos não tem interesses ou motivações em comum, sendo apenas agrupados 

sem estabelecer um vínculo real e acabam por desenvolver as atividades indi-

vidualmente. Em outras ocasiões os grupos vivenciam verdadeiros impasses e 

mal conseguem desenvolver a atividade proposta. Ademais, poucas atividades 

e, consequentemente, pouca colaboração parece ocorrer entre os professores 

(DAMIANI et al., 2009). 

Nossos pressupostos apontam para relações humanas entre os diversos 

componentes da escola, onde predominam os interesses individuais que não se 

coadunam aos objetivos primários do trabalho em associação, desprovidas de 

empatia, planejamento e colaboração mútua. 

Ao apresentarmos argumentações e impasses sobre como são constituí-

das as relações no âmbito social do ensino colaborativo, tivemos como objetivo 

geral analisar pesquisas stricto sensu que evidenciaram a relação do ensino 

colaborativo entre professores da sala comum de ensino e as do atendimento 

educacional especializado (AEE) entre os anos de 2016 e 2022. 

Nessa lógica, buscando alcançar o objetivo geral desse estudo, formula-

mos como problema de pesquisa: quais foram os principais impasses enfren-

tados pelos professores durante o ensino colaborativo? Utilizamos como refe-
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rencial teórico-metodológico a teoria histórico-cultural do psicólogo Vygotsky 

(1896-1934). Na revisão de literatura, consideramos que as interações desen-

volvidas em colaboração entre o professor e os alunos é criada uma melhor 

experiência de aprendizado. No Brasil, os estudos a respeito do ensino colabo-

rativo são incipientes. Nesse sentido, justificamos a elaboração deste estudo no 

campo da educação, por tratarem de um instrumento que visam ampliar a dis-

cussão entre comunidade escolar, sociedade e pesquisadores acerca desse tema, 

que mesmo que esteja em alguns casos presente no discurso social, predomina 

na maioria das vezes um comportamento contraditório, pouco cooperativo no 

ambiente educacional. 

Ensino Colaborativo: ações colaborativas entre 
professores na perspectiva inclusiva

Compreendemos o princípio do ensino colaborativo quando dois ou mais 

professores comparticipam de todas as responsabilidades de mediar o conheci-

mento científico para todos os alunos em uma sala regular de ensino comum. 

Nessa comparticipação são envolvidas uma série de responsabilidades entre os 

professores para planejamento, instrução e avaliação dos seus alunos (CON-

DERMAN; BRESNAHAN; PEDERSEN, 2010). 

Essa comparticipação ocorre quando mais de um professor interage entre 

si e fornece instruções substantivas a um grupo diversificado de alunos em um 

único espaço físico (FRIEND; COOK, 2014). 

Nessa lógica, caracterizamos o ensino colaborativo como interação de 

dois ou mais professores que tem responsabilidades comuns para instrução de 

um grupo de alunos numa sala regular de ensino comum. Onde esses professo-

res comungam a responsabilidade de transmitir conhecimentos, avaliar, plane-

jar e principalmente interagir entre si em prol do desenvolvimento do alunado.
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Todavia, Damiani esclarece que nem sempre o ensino colaborativo acon-

tece de maneira espontânea entre os pares, 

[...] suas finalidades geralmente não sejam fruto de negociação conjunta 
do grupo, podendo existir relações desiguais e hierárquicas entre os seus 
membros. Na colaboração, por outro lado, ao trabalharem juntos, os mem-
bros de um grupo se apoiam, visando atingir objetivos comuns negociados 
pelo coletivo, estabelecendo relações que tendem à não-hierarquização, li-
derança compartilhada, confiança mútua e corresponsabilidade pela condu-
ção das ações (DAMIANI, 2008, p.215). 

As práticas colaborativas exigem de seus pares, entre outras situações, 

a existência de planejamento e tempo-espaço no qual os professores possam 

compartilhar seus anseios, possibilidades de compartilhar experiências, promo-

vendo assim a articulação entre os pares. Sendo

[...] os principais termos chaves para definir o trabalho colaborativo na 
perspectiva da Educação Inclusiva são: ajuda para trabalhar como aluno 
público-alvo da educação especial; orientação; parceria entre professores 
de educação especial e sala regular, não só no planejamento, mas na exe-
cução; trocas produtivas, bem como tomada de consciência em relação à 
responsabilidade didática para com os alunos com deficiência (CHRISTO, 
2019, p.73).

Nos Estados Unidos, o ensino colaborativo, ou coensino (co-teaching, em 

inglês) surgiu para fornecer estratégias como parte da resposta à intervenção, 

instrução de educação especial para alunos com deficiência, serviços para o 

ensino e aprendizagem bem como para o apoio a estudantes que estavam apren-

dendo a língua inglesa. Apesar das múltiplas variações, o ensino colaborativo 

tem por objetivo criar ambientes educacionais centrados no aluno. Os autores 

explicam que a implementação do ensino colaborativo pode ser atribuído aos 

requisitos de leis federais, como a Lei do Ensino Fundamental e Médio (ESEA, 

anteriormente chamada de No Child Left Behind ou NCLB, 2001) e a Lei de 

Educação para Pessoas com Deficiência (IDEA), bem como outras iniciativas 

de reforma escolar que elevam as expectativas de realização para alunos com 
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necessidades especiais e geralmente determinam seu acesso e sucesso no mes-

mo currículo que seus pares (FRIEND; COOK, 2014; USA, 2022). 

Muitos profissionais como intérpretes, psicopedagogos, fonoaudiólogos, 

terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos fornecem seu tra-

balho ao invés de retirarem os alunos para atividades específicas fora da sala de 

aula. A inserção de profissionais da saúde em sala de aula é mais comum nos 

EUA, visto que esse modelo de ensino está mais desenvolvido como prática 

pedagógica.

Essa abordagem oferece maior possibilidade de aprendizagem para os alu-
nos, em vez de focar em habilidades isoladas em um contexto totalmente 
diferente. Os serviços integrados permitem a aplicação imediata e avalia-
ção natural de habilidades críticas. Enquanto na sala de aula de educação 
geral, esses profissionais podem coplanar e apresentar aulas aplicáveis a 
todos os alunos da classe (CONDERMA; BRESNAHAN; PEDERSEN, 
2009, p.13, tradução nossa).

As atividades integradas no ensino colaborativo possibilitam a execu-

ção avaliativa das habilidades críticas dos alunados no momento da execução 

da atividade. Sendo que na sala regular de ensino comum, esses profissionais 

podem nivelar o aprendizado homogeneizando-o para o restante dos alunos da 

turma, independente de quem sejam e quais sejam suas características. 

Essa ideia nascente do modelo do Desenho Universal da Aprendizagem 

(DUA) pode ser conceituado como “uma abordagem curricular que procura 

reduzir os fatores de natureza pedagógica que poderão dificultar o processo de 

ensino e de aprendizagem, assegurando assim o acesso, a participação e o su-

cesso de todos os alunos” (NUNES; MADUREIRA, 2015, p.7). Podemos con-

ceituar o DUA como um modelo de estratégias análogos ao desenvolvimento 

curricular, que procuram minimizar obstáculos no processo de ensino e apren-

dizagem dos alunados. O foco central da atenção dos professores são todos os 

alunos, as aulas são elaboradas a partir das especificidades.
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Conderma, Bresnahan e Pedersen (2009) explicam que professores es-

pecialistas da educação especial co-ensinam com outros educadores quase que 

diariamente em diferentes escolas. Apesar dessa limitação e adequação de tem-

po e espaço, diante da colaboração mútua esses profissionais entregam aos alu-

nos valores e conhecimentos substantivos. 

Em outras palavras, ambos os profissionais ao serem envolverem cola-

borativamente, possibilitam que os alunos apreendam de fato e não estejam 

apenas presentes na sala de aula como meros espectadores, compreendendo o 

que vem sendo ensinado. 

Procedimentos Metodológicos: revisão sistemática 

Como amparo metodológico para este estudo escolhemos os procedimen-

tos metodizados da revisão sistemática, idealizados pelos autores Senra e Lou-

renço (2016, p. 176), “[...] uma revisão da literatura científica, com objetivo 

pontual, que utiliza uma metodologia padrão para encontrar, avaliar e interpre-

tar estudos relevantes [...]”. Neste estudo, analisamos pesquisas stricto sensu 

que evidenciaram a relação do ensino colaborativo entre professores da sala 

comum de ensino e as do AEE entre os anos de 2016 e 2022. Tomamos como 

critério de análise metodológico, estudos com base na teoria histórico-cultural.

Os autores Senra e Lourenço (2016) indicam que a revisão sistemática 

deve ser realizada a partir de dez passos, onde as seguimos neste estudo siste-

maticamente:

Delimitamos o tema da pesquisa. Neste momento, fizemos a sondagem da 

viabilidade da pesquisa em artigos científicos disponíveis na base de dados da 

Scielo Brasil entre setembro e outubro de 2021. Demarcamos o intervalo tem-
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poral da pesquisa em produções científicas, delimitamos a pesquisa em estudos 

stricto sensu disponíveis entre os anos de 2016 e 2022. Definimos a base para 

coleta de dados, o banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-

soal de Nível Superior (CAPES) e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD). Determinamos os descritores de busca, aos quais foram 

utilizados: coensino; ensino colaborativo; trabalho colaborativo e cooperativo 

em educação.   Analisamos as produções científicas levantadas a partir de cri-

térios estabelecidos para inclusão e exclusão dos textos, tomando como critério 

de análise metodológico a teoria histórico-cultural. Fizemos a leitura analítica 

dos estudos levantados, num primeiro momento pelos títulos, depois pelos re-

sumos e depois pela leitura total da obra. Catalogamos as produções científicas, 

antes selecionadas por meio da elaboração de um quadro para organização e 

análise dos estudos que continham as seguintes informações: data da pesquisa, 

descritores, autores, título, ano da produção da obra, instituição, título e base de 

dados. Avaliamos e sintetizamos quantitativamente os resultados, um total de 

vinte quatro (23) estudos, sendo cinco (05) da CAPES e dezoito (18) da BDTD. 

Fizemos uma síntese de cada um deles em parágrafos. Da mesma maneira ao 

item anterior, avaliamos e sintetizamos os resultados, todavia integramos os 

resultados buscando mensurar os estudos pelo tema da revisão sistematizada. E 

por último, voltamos à indagação problema de pesquisa, quais foram os princi-

pais impasses enfrentados pelos professores durante o ensino colaborativo? E 

elencamos as lacunas e oportunidades levantadas nos estudos, relacionando-as 

com o objetivo propositado em nosso estudo, que foi o de analisar pesquisas 

stricto sensu que evidenciaram a relação do ensino colaborativo entre professo-

res da sala comum de ensino e as do AEE entre os anos de 2016 e 2022.
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Análise dos Dados e Resultados

Para alcançarmos o objetivo proposto nesse estudo, de analisar pesquisas 

stricto sensu que evidenciaram a relação do ensino colaborativo entre profes-

sores da sala comum de ensino e as do atendimento educacional especializa-

do (AEE) entre os anos de 2016 e 2022, levantamos um total de vinte e três 

pesquisas stricto sensu. Desse total, não houve evidências de pesquisas que 

abordam o ensino colaborativo na perspectiva da Educação Inclusiva no norte 

do Brasil, porém encontramos uma porcentagem de 4% no Centro-Oeste, 9% 

no Nordeste, 26% no Sudeste e 61% no Sul. Percebemos que o Sul e o Sudeste 

apresentaram mais propostas a respeito sobre o ensino colaborativo.

 Em relação as instituições de ensino superior que mais desenvolveram 

estudos a respeito do ensino colaborativo, a Universidade Federal de Santa Ca-

tarina, apresentou 13%, depois com 9% as seguintes instituições: Universidade 

Estadual de Santa Catarina, Universidade Federal de São Carlos, Universidade 

Federal de Santa Maria e Universidade Federal do Pampa. As demais, com 4% 

apenas, são: Universidade Estadual de Londrina, Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal de Jataí, Uni-

versidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Estadual Paulista, 

Universidade Nove de Julho Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Uni-

versidade Católica de Santos e Universidade do Vale do Rio dos Sinos.

Constatamos que a base de dados mais eficiente para captação de pesqui-

sas foi a BDTB, comparativamente com a CAPES, no quesito quantitativo de 

pesquisas. Utilizamos os mesmos descritores (coensino; ensino colaborativo; 

trabalho colaborativo e cooperativo em educação) para captação dos estudos 

sendo que na BDTD captamos dezenove estudos e pela CAPES quatro estudos. 
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Na BDTD, três eram teses e dezesseis eram dissertações. Na CAPES levanta-

mos uma tese de pós doutoramento e três dissertações. 

Também averiguamos as metodologias utilizadas, percebemos que a 

mais utilizada foi o estudo exploratório (61%) e subsequentemente formação 

de professores (13%), pesquisa qualitativa (9%), pesquisa de campo observató-

rio (5%), revisão sistêmica (4%)  e pesquisa intervencionista (4%) .

Em relação aos anos que houveram mais pesquisas, o ano de 2021 teve 6 

pesquisas e 2017 teve 5. Os demais anos 2016 e 2019, tiveram 4 pesquisas. E o 

ano de 2020 teve apenas uma pesquisa. 

A seguir faremos uma síntese do que foi discutido nas pesquisas stricto   

sensu levantadas: 

Na dissertação de Silva (2018), apesar dos professores passarem pela 

intervenção formativa para implementação do ensino colaborativo entre pro-

fessores da sala comum e da educação especial, a relação inicial entre alguns 

professores foi construída nas relações informais, bem como nas ações colabo-

rativas entre o município e a gestão pedagógica. 

Oliveira (2021) em sua dissertação, após um estudo sobre a relação co-

laborativa entre professores da sala comum, da sala de recurso e de apoio para 

estudantes com deficiência, como impasses, a pesquisadora percebeu uma in-

compreensão por parte dos professores dos seus papéis no processo de desen-

volvimento do trabalho pedagógico, ausência de articulação, fragmentação do 

aprendizado e ausência de políticas práticas e inclusivas. 

Paulino (2017) em sua tese utilizou recursos pedagógico do DUA e prin-

cípios do ensino colaborativo para entender a relação prática entre os profes-

sores da sala comum e de apoio voltado a alunos público alvo da educação 

especial (PAEE) (cegos e cegos congênitos). Os alunos com cegueira tiveram 
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dificuldade de assimilar conceitos, por conta da ausência de estratégia entre os 

pares na mediação da audiodescrição. Os demais alunos apreciaram as práticas 

pedagógicas especificas, como interlocução verbal. 

Na dissertação de Martinelli (2016) a proposta foi planejada sobre a in-

tervenção do ensino colaborativo entre professores especialistas e da sala co-

mum demonstrou ausência de parceria entre os pares nas disciplinas curricula-

res comungadas. 

Teixeira (2021) pesquisou em sua dissertação a relação do ensino cola-

borativo entre os professores da sala comum, SRM e ensino comum, com foco 

no PAEE. Foi constatado que 72% dos professores pesquisados não tinham 

nenhuma informação sobre o que seria o ensino colaborativo e 48% entendem 

o ensino colaborativo como um empecilho no contraturno. 

Macedo (2019) em sua dissertação inseriu dentre as ações de sua pesqui-

sa, o ensino colaborativo entre os professores no ensino superior e profissio-

nalizante para o amparo aos alunos com TEA. Para este pesquisador as ações 

contribuíram para inclusão social e educacional dos alunos.  

Na dissertação Santos (2017), uma pesquisa entre professores do núcleo 

comum, PAEE, coordenador escolar e três alunos com deficiências. Foram 

constatadas contradições na elaboração e aplicação do currículo escolar. 

Araruna (2018) em sua tese intentou analisar o ensino colaborativo entre 

professores do AEE e o ensino da sala comum. Foi constatado que os professo-

res não se relacionam, apenas em casos emergenciais para atender PAEE. 

Santos (2021a) em sua dissertação verificou o trabalho da equipe inter-

profissional para inclusão de alunos com TEA, na perspectiva do ensino cola-

borativo percebeu ausência de formação e capacitação continuada dos profes-

sores de apoio e da equipe gestora em relação aos alunos com TEA. 
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Rocha (2016) em sua dissertação utilizou projetos, articulando o ensino 

especial e o comum como instrumento do ensino colaborativo para educação 

de Matemática para alunos com deficiência intelectual (DI), identificou barrei-

ras no ensino colaborativo e possíveis potencialidades, houve uma melhora na 

autonomia e na aprendizagem dos alunados. 

Portalette (2017) em sua dissertação tentou entender como o profissional 

de apoio atua em relação ao PAEE. No entanto existe distintas perspectivas de 

atuação entre o professor regente e o professor de apoio, havendo um impasse 

entre as ações colaborativas. 

Ortiz (2019) objetivou na dissertação a implementação do ensino colabo-

rativo entre professores no contexto da EJA, avaliando limites nas aprendiza-

gens das equações em alunos com deficiência intelectual. A mediação ocorreu 

após o ensino colaborativo entre os pares em situações específicas, antes disso 

não houve mediação. 

Na tese da Santos (2021), também foi direcionado uma formação aos 

professores que dispunham ao menos um aluno PAEE para implementação do 

ensino colaborativo, houve aulas práticas com os professores/alunos, nesse mo-

delo não houve impasses, na avaliação dos participantes o conteúdo foi consi-

derado relevante para a prática em sala de aula. 

Christo (2019) em sua dissertação constatou em entrevista com profes-

sores da educação especial, tinham noção sobre o ensino colaborativo e conse-

guiam interpretar documentos legais em ensino colaborativo. Na prática, isso 

os ajudou na colaboração entre os pares, planejamento de aulas. Na dissertação 

da pesquisadora 

Buss (2018), em entrevista semiestruturada, não constatou impasses 

quando analisou a perspectiva do ensino colaborativo segundo os professores 
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acerca das relações e interações entre professor da sala regular e sala especial e 

que havia interações pelo ensino colaborativo. 

Machado (2019) em sua dissertação destacou o papel relevante do ensino 

colaborativo entre professores do AEE da sala comum, por meio de questioná-

rio estruturado, rodas de conversa, diário de pesquisa e oficinas pedagógicas.  

Concluiu que o ensino colaborativo é um instrumento auxiliar nas reflexões e 

visam a inclusão escolar. 

Pereira (2021) questionou em sua dissertação como se dá nas escolas o 

ensino colaborativo na Educação Inclusiva, analise de trabalhos acadêmicos, 

foram encontrados trabalhos voltados para o AEE, formação docente, para via-

bilizar a qualidade dos alunos na escola, aprendizagem e permanência. 

Pereira (2017) desenvolveu uma pesquisa onde se colocou em colabo-

ração com a professora da sala regular, um programa baseado no ensino cola-

borativo para alunos com TEA, não houve impasses entre a pesquisadora e a 

professora. Os dois alunos com TEA melhoram o comportamento com base nos 

conceitos da análise de comportamento aplicada (ABA). 

A dissertação de Mendes (2016) descreveu a intervenção da proposta do 

ensino colaborativo entre professores da educação infantil e professor da clas-

se especial, não houve impasses, o ensino colaborativo para educação infantil 

contribuiu para uma maior permanência nas atividades das crianças com defi-

ciência intelectual. 

Venâncio (2017) em sua tese averiguou como um grupo de apoio entre 

professores (GAEP) reorganizaria as práticas pedagógicas no ensino colabora-

tivo entre os professores, houve apoio mútuo, deficiências foram detectados no 

ambiente escolar, o que contribuiu elevar o desenvolvimento humano. 
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Costa (2016) utilizou o plano educacional individualizado (PEI) como 

medida para o ensino colaborativo entre professores e profissionais especiali-

zados na mediação de alunos com transtorno espectro autista. Na pesquisa foi 

constatado um incremento geral no comportamento entre os pares no que diz 

ao ensino colaborativo para construção conjunta do PEI. 

Silva (2020), dentre as situações problemas na dissertação, como se dá 

o trabalho colaborativo entre o professor especialista e o professor da sala co-

mum? Foi averiguado que o uso dos princípios constantes pelo Programa TE-

ACCH e que este ensino, se valendo do trabalho colaborativo entre os profes-

sores, se constitui em uma importante ferramenta para o processo de ensino/

aprendizagem, comunicação e interação do estudante com TEA. 

Oliveira (2021) em sua dissertação intentou entender a interação e me-

diação em atividades na modalidade escrita e sinalizada  por alunos surdos do 

Ensino Médio. Foi verificado que alunos que ainda estão aprendendo Libras e 

foram alunos de escolas regulares, preferem trabalhar individualmente, depen-

dem do auxílio de seus pares mais experientes e apresentam dificuldades tanto 

em atividades em Libras quanto as relativas a língua portuguesa. O ensino co-

laborativo entre os professores se mostrou relevante nessa fase para mediação 

dos alunos.
 

Conclusão

Apresentamos o princípio ensino colaborativo, como a interação conjun-

ta entre professores, os da sala de ensino regular e os especialistas, de colabo-

rar entre si para alcançar uma intenção específica, proporcionar conhecimento 

científico para o desenvolvimento cognitivo de alunos PAEE. 

Neste estudo foram levantados um total de vinte e três pesquisas por meio 

da base de dados da CAPES e BDTD. Das metodologias utilizadas nas pesqui-
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sas analisadas foram averiguadas as do tipo exploratória, formação de profes-

sores, pesquisa qualitativa, pesquisa do tipo observatório, revisão sistêmica e 

intervencionista. 

Nessa lógica, também evidenciamos os principais impasses vivenciados 

pelos professores durante o ensino colaborativo. Percebemos que a relação ini-

cial entre os pares foi construída com base em relações informais, incompreen-

são equivocada dos papéis no processo de desenvolvimento do trabalho peda-

gógico, ausência de articulação em disciplinas curriculares comungadas entre 

os pares, ausência de políticas práticas e inclusivas, levando a fragmentação ao 

longo do processo de aprendizado. Alunados com cegueira relataram que tive-

ram dificuldades em assimilar conceitos, por conta da ausência de estratégias 

ao longo do processo colaborativo para criação da audiodescrição. Foi eviden-

ciado também, a desinformação sobre o que seria o ensino colaborativo. Foram 

constatadas contradições na elaboração e aplicação do currículo escolar. Foi 

relatado que alguns professores acreditam que o ensino colaborativo seja mais 

um empecilho no contraturno, constatando que parte dos professores apresen-

tam dificuldades nas relações interpessoais. Em alguns casos a mediação ocor-

reu após o ensino colaborativo entre os pares, em situações emergenciais como 

atendimento de um aluno PAEE.  

As barreiras no ensino colaborativos são distintos, dependendo das pers-

pectivas, atuação entre o professor regente e o professor especialista, mas há 

pontos relevantes entre as ações colaborativas. Vejamos os principais retratados 

nas pesquisas. 

O ensino colaborativo entre os professores pode ser uma prática relevante 

nos processos de ensino/aprendizagem, comunicação e interação do PAEE. Um 

exemplo desse tipo de apoio mútuo entre os professores, são os alunos que es-

tão aprendendo LIBRAS e estiveram em escolas regulares, entretanto preferem 

estudar individualmente, dependem do auxílio de seus pares mais experientes 
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e apresentam dificuldades tanto em atividades em LIBRAS quanto as relativas 

a língua portuguesa.

Professores da Educação especial, apresentaram noção sobre o ensino 

colaborativo e conseguiam interpretar documentos legais sobre o ensino cola-

borativo. Na prática, isso os ajudou na colaboração entre seus pares e no pla-

nejamento de aulas. O ensino colaborativo foi avaliado por alguns professores 

como um instrumento auxiliar para desenvolvimento humano, reflexão, inclu-

são e permanência no ambiente escolar. 

Quanto aos resultados entendemos uma ausência de formação e capa-

citação continuada dos professores, tanto da sala comum quanto de professo-

res especializados em relação ao conceito e relevância do ensino colaborativo. 

Averiguamos ainda que, em pesquisas com questionários abertos as respostas 

aos estudos foram mais otimistas do que em pesquisas de caráter práticos. Os 

estudos no Brasil ainda são incipientes. Sugerimos estudos de cunho prático 

relativos ao ensino colaborativo entre professores da sala comum e professores 

especialistas. 
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CAPÍTULO 5 

A DISLEXIA NO 
ÂMBITO ESCOLAR: UM 

ESTUDO DA PREPARAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO
Bruna Caroline Corrêa

Eliane Paganini da Silva  
Doi: 10.48209/978-65-5417-102-5

Introdução

Atualmente, a dislexia, assim como as outras dificuldades de aprendiza-

gem, têm se tornado comuns em sala de aula. É na escola, de fato, que a dislexia 

é descoberta, pois é nesse ambiente que a leitura e escrita são mais utilizadas. 

Entretanto, pouco se discute sobre esse tema na formação de professores. 

Com o avanço de pesquisas acerca dos transtornos de aprendizagem, a 

dislexia tem se mostrado cada vez mais presente no processo educacional. A 
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dislexia é um transtorno de aprendizagem que compromete a área de leitura 

e escrita. As características da dislexia variam de acordo com o seu grau de 

comprometimento e costumam ser identificadas durante o processo de alfabe-

tização. Por se tratar de um distúrbio neurobiológico, não há como prevenir a 

dislexia, portanto, é importante realizar o diagnóstico precoce a fim de evitar o 

fracasso e a evasão escolar.  Sabe-se que um tratamento adequado deve envol-

ver profissionais de diversas áreas como psicólogos, fonoaudiólogos, psicope-

dagogos, neurologistas, além de professores.

Então, até que ponto os professores estão preparados para lidar com a 

dislexia em sala de aula? A dislexia está diretamente relacionada com a evasão 

escolar, que tem sido um grave problema escolar. Isso ocorre devido ao fato 

de que muitos professores que ainda não possuem conhecimento acerca dessa 

dificuldade de aprendizagem possui uma tendência a confundi-la com preguiça 

e/ou falta de interesse, desmotivando cada vez mais o aluno disléxico. 

Essa pesquisa teve como objetivo geral investigar abordagens e práticas 

pedagógicas no processo de escolarização que auxiliem no processo de alfabe-

tização de crianças disléxicas e discutir a abordagem da dislexia no processo de 

formação de professores. 

Para isso aplicamos um questionário on line para comunidades relacio-

nadas a dislexia no Facebook, com a participação de 34 profissionais foi possí-

vel coletar informações sobre o conhecimento que esses professores possuem 

acerca da temática. Os dados foram categorizados e obtivemos como resultado 

considerações de que é ainda é necessário refletir sobre a abordagem da dis-

lexia nos cursos de formação de professores, assim como fornecer formação 

continuada a esses profissionais.
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O que é Dislexia?

Para compreender a dislexia é necessário conhecer a etimologia dessa 

palavra. “Dislexia” vem do grego e significa “dificuldade com as palavras” 

(PINHEIRO, 2017, p.14). Assim, a dislexia não se trata de uma doença, a As-

sociação Brasileira de Dislexia (2016) a define como: 

[..] um transtorno específico de aprendizagem de origem neurobiológica, 
caracterizada por dificuldade no reconhecimento preciso e/ou fluente da 
palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. Essas dificuldades 
normalmente resultam de um déficit no componente fonológico da lingua-
gem e são inesperadas em relação à idade e outras habilidades cognitivas 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DISLEXIA, 2016, p.1). 

Dessa forma, a dislexia é uma condição neurobiológica. Em outras pala-

vras, Pinheiro (2017) afirma que o cérebro de crianças e de adultos com disle-

xia não funciona da mesma forma que o cérebro daqueles que não têm dislexia. 

Oliveira (2019) ressalta que os disléxicos possuem dificuldades em as-

cender as áreas localizadas na parte posterior do cérebro (área frontal esquer-

da), que são regiões responsáveis pela análise das palavras e pela leitura. 

Partindo desse mesmo pressuposto, o Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM-5) 1define a dislexia como: 

[...] um termo alternativo usado em referência a um padrão de dificuldades 
de aprendizagem caracterizado por problemas no reconhecimento preciso 
ou fluente de palavras, problemas de decodificação e dificuldades de orto-
grafia [...] (DSM-5, 2014, p.67). 

A dislexia é definida como um transtorno específico da aprendizagem, 

que segundo o DSM-5, perturba o padrão normal de aprendizagem de habili-

dades acadêmicas, e não constituem, simplesmente, uma consequência de falta 

1 O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais é um documento elaborado pela As-
sociação Americana de Psiquiatria para definir como é feito o diagnóstico de transtornos mentais 
e possui diversas edições, sendo a mais recente a 5ª edição.  
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de oportunidade de aprendizagem ou educação escolar inadequada (DSM-5, 

2014). 

Para Santos (2016) o que difere uma dificuldade de aprendizagem de um 

transtorno é o fato de que a dificuldade de aprendizagem com esforço e apoio 

pode ser superada. No entanto, quando tais dificuldades persistem é caracteri-

zado o transtorno de aprendizagem. 

As causas e os níveis de comprometimento das funções cerebrais de pes-

soas com a dislexia podem variar, Pinheiro (2017) alega que: 

A dislexia ocorre em diferentes graus com o comprometimento da leitura 
podendo variar de leve, mediano a severo. Pode ainda ser acompanhada de 
déficits em diferentes funções cognitivas. Por ser um transtorno com múlti-
plas facetas, que varia de pessoa a pessoa, não é resultante de uma “causa” 
única (PINHEIRO, p. 28). 
 

Alves (2014) reforça que a dislexia pode ser diagnosticada mesmo em 

alunos com inteligência normal ou superior, com órgãos sensoriais intactos, 

emocionalmente sem problemas, motivados e com ensino adequado. O enfo-

que deste trabalho será voltado a dislexia do desenvolvimento, também conhe-

cida por dislexia inata ou congênita.  

As queixas que surgem geralmente no momento da alfabetização podem 

partir da família, dos professores e dos próprios alunos disléxicos. Alves (2014) 

destaca doze (12) características comuns encontradas na dislexia:  

Quadro 1 – Características da dislexia

Confusão entre letras, sílabas ou palavras com diferenças sutis de grafia (a-o, c-o, e-c, f-t, 
h-n, i-j, v-u, etc); 

Confusão entre letras, sílabas ou palavras com grafia similar, mas com diferente orienta-
ção no espaço (b-d, p-b, b-q, n-u, a-e);  

Inversões parciais ou totais na composição de sílabas ou palavras (me-em; sol-dos; som-
mos; sal-las; pal-pla);  
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Substituição de palavras por outras mais ou menos similares ou criação de palavras, po-
rém com diferentes significados (soltou-salvou; era-ficava); 

Adições ou omissões de sons, sílabas ou palavras (famoso-fama; casaco-casa);  

Repetições de sílabas, palavras ou frases; 

Pular uma linha, retroceder para a linha anterior e perder a linha ao ler;  

Excessiva fixação do olho na linha;  

Soletração defeituosa reconhece letras isoladamente, porém sem poder organizar a pala-
vra como um todo, ou então lê a palavra sílaba por sílaba, ou ainda lê o texto palavra por 
palavra;  

Problemas de compreensão; 

Leitura em espelho, casos excepcionais; 

Ilegibilidade. 

         
Fonte: (ALVES, 2014, p.11). 

 

De acordo com Davis (2004) os problemas que os disléxicos têm com a 

alfabetização são os mesmos que todas as crianças enfrentam, porém em uma 

maior magnitude. Assim, eles são agravados pelas inconsistências da lingua-

gem. Entretanto o autor ressalta que os disléxicos compartilham de habilidades 

como: 
 
1. São capazes de utilizar seu dom mental para alterar ou criar percepções 
(a habilidade primária); 

2. São altamente conscientes do meio ambiente; 

3. São mais curiosos que a média; 

4. Pensam principalmente em imagens, em vez de palavras; 

5. São altamente intuitivos e capazes de muitos insigthts. 

6. Pensam e percebem de forma multidimensional (utilizando todos os sen-
tidos); 

7. Podem vivenciar o pensamento como realidade; 

8. São capazes de criar imagens muito mais vívidas (DAVIS, 2004, p. 33). 
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Portanto, é necessário olhar para a dislexia não somente como um trans-

torno que causa dificuldades, é preciso olhar também para os talentos desenvol-

vidos neste transtorno. 

A dislexia na escolarização: práticas pedagógicas 
voltadas para a aprendizagem de disléxicos e a 
formação de professores

Em contexto de sala de aula é essencial que sejam efetuadas algumas 

adaptações para promover oportunidades de sucesso e avanço ao aluno, sobre-

tudo ao adaptar o envolvimento físico, os materiais de ensino, a instrução e os 

instrumentos de avaliação. 

É imprescindível que os alunos disléxicos sejam tratados de uma maneira 

específica que leve em consideração suas dificuldades. Dessa forma, Lima 

(2012) defende: 

[...] o professor exerce uma função muito importante na sala de aula. Além 
de estimular as diversas competências disciplinares, é responsável por 
transmitir conhecimento e modificar o meio; e dentro deste papel funda-
mental em nossa sociedade, é necessário que haja um olhar diferenciado 
para o aluno e suas necessidades, que possa haver um reconhecimento das 
habilidades e até das desabilidades (LIMA, 2012, p.14).  
 

Para que o professor possa exercer sua função com êxito na escolariza-

ção de disléxicos, destacamos algumas práticas apresentadas pela Comunidade 

Aprender Criança (2014): 
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Quadro 2 – Práticas que favorecem a aprendizagem de alunos disléxicos

1)   O professor deve colocar o aluno para sentar-se próximo a sua mesa e à lousa já que 
frequentemente acaba se distraindo com facilidade em decorrência de suas dificulda-
des e/ou desinteresse. Essa medida tende a favorecer também o diálogo, orientação e 
acompanhamento das atividades, além de fortalecer o vínculo afetivo entre eles. 

2)  Passar informações curtas e espaçadas, pois alunos com Dislexia frequentemente apre-
sentam dificuldades para guardar (reter) informações mais longas, o que prejudica a 
compreensão das tarefas. A linguagem também deve ser direta e objetiva. 

3)   Utilizar elementos visuais (figuras, gráficos, vídeos, etc.) e táteis (como por exemplo, 
a utilização de alfabeto móvel, massinha e outros) para que a entrada das informações 
possa ser beneficiada por outras vias sensoriais. Dessa forma, principalmente no pe-
ríodo de alfabetização, o aluno pode compreender melhor a relação letra-som

4) As aulas devem ser segmentadas com intervalos para exposição, discussão, síntese e/
ou jogo pedagógico. 

5)   É equivocado insistir em exercícios de fixação, repetitivos e numerosos, isto não 
diminui a dificuldade dos alunos com Dislexia. 

6)   O professor pode propor algumas atividades já prontas para que o aluno tenha o ma-
terial em seu caderno e não perca tempo maior que os outros para copiar textos. 

7)   Disponibilizar maior tempo para as avaliações conforme a necessidade do aluno nas 
habilidades de leitura e escrita. 

8)   Ao fazer correções ortográficas na produção da criança, pondere. Uma sugestão é 
fazer um acordo prévio das regras ortográficas que serão priorizadas (a cada mês, por 
exemplo), reconsiderando erros menos relevantes. 

9)    O professor deve tratar o aluno disléxico com naturalidade, com incentivo, valorizan-
do seus acertos e estimulando sua perseverança e autoestima. 

10) O professor deve ter em mente que o planejamento deve ser individual, pois cada 
aluno terá necessidades distintas. De suma importância nesse processo é compartilhar 
com a criança como serão conduzidas as atividades, isso a tornará mais segura em sala 
de aula e nas avaliações, melhorando seu desempenho e relação com os colegas. 

Fonte: Adaptado de Comunidade Aprender Criança, (2014, p.25 e 26).
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O Instituto ABCD (2015) recomenda a utilização de diferentes formas 

para apresentação de um mesmo conteúdo que envolva outros sentidos além da 

audição. Desenhos na lousa, experiências científicas e exemplos práticos são 

alguns recursos que podem facilitar a compreensão do conteúdo para o aluno 

disléxico. Da mesma forma deve ser a avaliação, ocorrendo por outros meios 

além da escrita, podendo ser realizada por meio de seminários, teatros e maque-

tes, por exemplo.

A Associação Brasileira de Dislexia (2019) afirma que não é necessário 

que alunos disléxicos fiquem em classes diferenciadas. Entretanto a partici-

pação em salas multifuncionais com atendimento educacional especializado 

(AEE)2 pode agregar muito ao aprendizado desses alunos. 

A escolha das adaptações e práticas que devem ser adotadas precisa ser 

analisada cuidadosamente pela equipe docente e coordenação. É indispensável 

que o professor esteja atento as necessidades que o aluno apresenta para esco-

lher quais práticas deve adotar, além de orientar os pais para que possam auxi-

liar o trabalho realizado na escola e em casa (OLIVEIRA, 2019).

O Instituto ABCD (2015) destaca que nesse processo a participação da 

família é fundamental. Os adultos que cercam crianças e jovens com dificulda-

des de aprendizagem desempenham um papel fundamental no futuro deles. É 

importante que sejam persistentes e os incentivem, para que possam alcançar o 

sucesso.  

Portanto, família e escola precisam caminhar juntos para o melhor desen-

volvimento de crianças disléxicas. Considerando a prática pedagógica com alu-

nos disléxicos é necessário discutir e avaliar a dislexia no contexto da formação 

2 O atendimento educacional especializado é um conjunto de atividades e recursos que são dispo-
nibilizados para alunos com necessidades educacionais especiais de acordo com suas necessidades 
no período contraturno.  
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dos professores. Entendemos que para uma educação inclusiva é necessário 

garantir formação específica aos docentes. Lima (2012) ressalta que:  

A ausência de formação do professor impossibilita a identificação de pro-
blemas intelectuais. Com a falta de conhecimento existe a grande probabi-
lidade de o professor culpar o aluno pelo insucesso assim, o professor não 
pesquisa e nem procura estudar e utilizar outros métodos para que a criança 
aprenda e entenda o conteúdo da melhor forma entendendo e respeitando a 
sua individualidade (LIMA, 2012, p.14). 

No Brasil, a formação de profissionais da educação ainda segue um mo-

delo tradicional que não se adequa à educação inclusiva. Dentre os cursos de 

Pedagogia, poucos oferecem disciplinas e conteúdos voltados a educação de 

pessoas com necessidades especiais (PLEST, 2005). 

Assunção (2018) esclarece que falta muita informação sobre a dislexia 

nos meios educacionais. Não há capacitação do professor para lidar com esse 

tipo de transtorno. Plest (2005, p.41) conclui que “trata-se de uma inclusão 

precarizada”.

Portanto, para que a inclusão realmente ocorra e que os profissionais da 

educação estejam preparados para tal é necessário que aconteça uma mudança 

no currículo dos cursos de formação. Nas palavras de Sant’Ana (2005): 

[...] a formação continuada pode favorecer a implementação da proposta 
inclusiva; todavia necessita estar aliada a melhorias nas condições de en-
sino, ao suporte de profissionais no auxílio ao trabalho do professor, bem 
como ao compromisso de cada profissional em trabalhar para a concretiza-
ção dessas mudanças (SANT’ANA, 2005, p. 228). 
 

Assim, a mudança dos currículos na formação docente associada ao apoio 

das escolas e compromisso por parte dos professores são atitudes fundamentais 

para alcançar uma inclusão efetiva.  
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O que dizem os Professores? 

Com o objetivo de identificar o conhecimento dos profissionais sobre a 

dislexia, analisar o quanto a dislexia foi abordada nas formações e coletar os 

posicionamentos dos profissionais no que diz respeito às medidas que devem 

ser adotadas para auxiliar o processo de alfabetização de alunos com essa difi-

culdade, foram realizados questionamentos via formulário do Google Forms, 

em quatro grupos fechados na rede social Facebook nomeados de “Professores 

1º ao 5º ano”, “Professores em ação – Educação Infantil e Ensino Fundamental 

I”, “Sala dos professores” e “Atividades Pedagógicas”. O questionário foi divi-

dido em duas partes: a) questionário sociodemográfico, que contou com ques-

tões que buscaram caracterizar os profissionais que participaram da pesquisa; e 

b) questionário sobre os conhecimentos e opiniões dos participantes. 

A pesquisa obteve a participação de trinta e quatro (34) profissionais com 

idades entre 21 e 64 anos. Sendo a maioria entre 21 e 50 anos e apenas 5 acima 

dos 50 anos. O estado que contou com a maior participação de voluntários foi o 

Paraná com vinte (20) participantes seguido de São Paulo com 4 participantes.  

Em relação a atuação desses profissionais, quinze (15) atuam no 1º ano, 

seis (06) no 2º ano, seis (06) no 3º ano, seis (06) no 4º ano e um (01) no 5º ano. 

Quanto a formação, a maior parte dos participantes possuem pós-graduação. 

Sendo que seis (06) participantes que possuem o Curso de Formação de Do-

centes (Magistério), doze (12) participantes possuem graduação, quinze (15) 

participantes com pós-graduação e um (01) com doutorado. Todos aceitaram 

participar da pesquisa.

Quando os participantes da entrevista foram questionados sobre “Como 

você considera seus conhecimentos acerca da dislexia?” as respostas para essa 

pergunta se dividiam em: ótimo, bom, regular ou péssimo. E os resultados ob-

tidos foram organizados no gráfico a seguir:  
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Gráfico 1: Como você considera seus conhecimentos acerca da dislexia?

Fonte: Elaborado pelo autor.

As respostas podem ser consideradas satisfatórias, visto que nenhum par-

ticipante considera seu conhecimento “péssimo” conforme é possível observar 

no gráfico 1. Porém, é importante levar em consideração que o questionário foi 

aplicado a professores e pedagogos que em sua maioria possuem pós-gradua-

ção e apesar disso, somente 35,3% responderam que consideram seu conheci-

mento bom e apenas 2,9% consideram ótimo. 

Cabe ressaltar que o professor não pode ser culpabilizado por esses nú-

meros. De acordo com Sant’Ana (2005): 

[...] o que tem acontecido nos cursos de formação docente, em termos ge-
rais, é a ênfase dada aos aspectos teóricos, com currículos distanciados da 
prática pedagógica, não proporcionando, por conseguinte, a capacitação 
necessária aos profissionais para o trabalho com a diversidade dos educan-
dos (SANT’ANA, 2005, p.229). 
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Na segunda questão: “O tema “dislexia” foi abordado em sua forma-

ção?”, as respostas confirmam o pensamento de Sant’Anna (2005) e ainda re-

vela que há uma parte de professores que em sua formação não tiveram contato 

com a dislexia. 

Apesar da maior parte dos entrevistados responderem “Sim”, cerca de  

20,6% afirmaram que “Não”. Por menor que esse número pareça, é importante 

refletir que a abordagem desse conteúdo é muito relevante para a formação de 

todos os professores e pedagogos. 

Segundo Pedroso (2016): 
 
O movimento de Educação Inclusiva pressupõe não só uma escola compro-
metida com o ensino da diversidade, mas um professor com conhecimento 
para atender às especificidades desse alunado. Nesse sentido, o movimento 
de Educação Inclusiva coloca em questionamento a maneira como os pro-
fessores e, de modo especial,  os pedagogos estão sendo formados. (PE-
DROSO, 2016, p.33). 

Desse modo, é necessário que os professores estejam preparados e prin-

cipalmente que saibam lidar com a individualidade de seus alunos para que a 

aprendizagem realmente ocorra. 

Outra questão indagava sobre: “Quanto os profissionais entrevistados 

sentem-se preparados na escala de zero a dez (0 a 10) para lidar com a disle-

xia?” Essa questão foi aberta para que pudessem justificar suas respostas. Foi 

possível identificar as respostas em três grupos: despreparados (com escala de 

0 a 3), pouco preparados (4 a 6) e preparados (7 a 10). 

No grupo de participantes que se consideram preparados e que deram 

nota acima de sete (07) obtivemos oito (08) respostas, verifique um exemplo: 

“Nota 8. Nós temos conhecimentos em relação a teoria. Porém, a práti-
ca pode ser desafiadora mesmo com conhecimentos prévios sobre o tema 
(PROFESSOR 1)”. 
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Já no grupo de participantes que se consideram pouco preparados com 

avaliação entre quatro e seis (04 e 06), obtivemos dezesseis (16) respostas. Ob-

serve o exemplo abaixo:  

“Nota 5. Não estou preparada, porém tenho força de vontade para apren-
der novos métodos para que o aluno consiga aprender da melhor forma 
possível! Antes era desafio trabalhar em sala de aula com crianças que 
possuíam algum distúrbio, porém hoje acredito que temos mais recursos 
para conseguir lidar com todas as situações em sala de aula” (PROFES-
SOR 7). 

A vontade de buscar novos conhecimentos é ponto muito positivo. É por 

meio da formação continuada que o professor pode (re)pensar as relações e as 

práticas pedagógicas, assim como os mecanismos que tem utilizado (MIRAN-

DA, 2012).  

No terceiro e último grupo de participantes que se consideram desprepa-

rados, obtivemos dez (10) respostas, e um dos professores indica:

“Nota 0, acredito que necessito de formação pedagógica para o desenvol-
vimento desse trabalho” (PROFESSOR 8).  
 

A formação pedagógica é um fator muito importante, entretanto Miranda 

(2012) reforça que em muitos casos os professores acreditam que devem re-

ceber a preparação para trabalhar com estudantes com dificuldades a partir de 

uma formação profissional que dê a eles capacidade para atuar. Mas também, 

se verifica que tais processos de formação adquirem sentido, na medida em que 

se articulam com os saberes que os educadores desenvolvem por meio de suas 

práticas. 

Na sequência de perguntas, foi solicitado aos participantes que quanti-

ficassem a abordagem da dislexia durante suas formações. De acordo com as 

informações obtidas 8,8% dos profissionais relataram que essa temática nunca 

foi abordada em sua formação, 11.8% responderam que esse tema foi trabalha-
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do frequentemente, outros 38,2% afirmaram que o tema foi trabalhado ocasio-

nalmente, e por fim 41,2% relataram que o tema foi abordado raramente. Esse 

dado é bastante preocupante pois mostra o desconhecimento com relação a 

dislexia.

Para finalizar o questionário, os participantes foram indagados sobre 

“as atitudes que os professores podem tomar para facilitar a alfabetização de 

crianças com dislexia”. As respostas obtidas foram categorizadas e agrupadas 

em 5 grupos distintos: 

Quadro 4: Agrupamento das respostas 

NOME  DO  GRUPO TEMA  CENTRAL 

Grupo A  Formação dos professores 

Grupo B Importância das pesquisas 

Grupo C Apoio de profissionais especializados 

Grupo D Necessidade de recursos para escola e para o professor 

Grupo E Adaptação na metodologia 

Fonte: Dados organizados pelo autor.
 

Os profissionais do “Grupo A” abordaram questões voltadas a formação 

dos professores. De acordo com o Professor 1: 

Embora seja papel das escolas, universidades, das secretarias de educação 
e políticas públicas ofertarem cursos de capacitação e formação eficazes 
para os seus professores e demais funcionários, sabemos que na prática não 
ocorre dessa maneira. Então, se esse conhecimento não chega até o profes-
sor, o professor precisa chegar até ele, buscar aprimorar seus estudos, no 
intuito de atender todos os seus alunos (PROFESSOR 1).

De fato, atualmente o grande desafio dos cursos de formação e capaci-

tação de professores é o de ofertar conhecimentos que possam acarretar novas 

atitudes e possibilitem que os professores desenvolvam uma prática pedagó-
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gica sensível às necessidades do aluno incluído (PLEST, 2009). Além disso, 

o professor precisa estar aberto a buscar por novos conhecimentos e procurar 

metodologias que se adequem às necessidades de seus alunos. 

O “Grupo B” destaca a importância da pesquisa. De acordo com a res-

posta do Professor 34:

“O professor buscar maior conhecimento sobre a dislexia, para dessa for-
ma auxiliar o aluno da melhor forma possível, de forma afetiva e com 
empatia para as diferenças” (PROFESSOR 34). 

Certamente à medida em que os educadores se apropriam de novos co-

nhecimentos, encontra mais informações para realizar um trabalho que promo-

va uma aprendizagem significativa (PONÇANO, 2007). Assim, quanto mais 

educadores comprometidos em pesquisar, mais qualidade terá o ensino.  

Quanto ao “Grupo C”, houve destaque para o apoio de profissionais es-

pecializados. De acordo a resposta do Professor 16 o professor precisa contar 

com profissionais especializados: 

“O professor deve buscar um profissional adequado juntamente com a es-
cola e estudar o caso do seu aluno, pois ninguém e nenhum professor con-
segue fazer um bom trabalho sozinho” (PROFESSOR 16). 

Nas palavras de Ponçano (2007, p.49) o professor tem que saber que não 

está só, que há profissionais especialistas para auxiliá-lo. Precisa somente fa-

zer uma investigação rigorosa para que possa mudar as rotas em seu percurso 

de educador e, paralelamente, encaminhar seu aluno a um tratamento quando 

for necessário. Portanto, é muito importante contar com psicopedagogos e psi-

cólogos educacionais na escola para auxiliar o docente na identificação e no 

acompanhamento das dificuldades de aprendizagem apresentadas por algumas 

crianças.  

No “Grupo D” as respostas destacaram a necessidade dos recursos para a 

escola e para os professores. O uso de recursos diferenciados é muito importan-
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te para a alfabetização de crianças disléxicas. Conforme aponta a Comunidade 

Aprender Criança:  

O professor deve utilizar elementos visuais (figuras, gráficos, vídeos, etc.) 
e táteis (como por exemplo, a utilização de alfabeto móvel, massinha, e 
outros) para que a entrada das informações possa ser beneficiada por outras 
vias sensoriais (COMUNIDADE APRENDER CRIANÇA, 2014).  

Dessa forma, os recursos precisam ser disponibilizados pela escola para 

que o professor os possa utilizar para enriquecer sua aula e proporcionar uma 

melhor aprendizagem ao aluno disléxico.  

Por fim, os profissionais do “Grupo E” apontaram a importância da 

adaptação na metodologia. E a partir das respostas houve a comprovação que 

existem muitos profissionais que ainda desconhecem as adaptações que são 

necessárias para um bom desenvolvimento do aluno com dislexia. A seguir en-

contramos a resposta do Professor 33: 

“Uso do lúdico com mais frequência, repetição e paciência” (PROFES-
SOR 33).  

De fato, o lúdico e a paciência são importantes no processo de alfabetiza-

ção de um aluno disléxico, conforme aponta o Quadro 2. Entretanto, houve um 

equívoco por parte do professor quando se refere a repetição como uma atitude 

que deve auxiliar o aluno disléxico. 

A Associação Brasileira de Dislexia (2019, p.2) esclarece que “É equi-

vocado insistir em exercícios de “fixação”: repetitivos e numerosos, isto não 

diminui sua dificuldade”. 

Nesse sentido, podemos verificar que ainda há professores que desconhe-

cem as práticas que devem ser abordadas com alunos disléxicos. Entretanto, 

esses profissionais não devem ser julgados por suas falas. Com o resultado 

obtido apenas podemos reforçar a necessidade de um aprofundamento e de 
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pesquisas nessa área. Portanto, os resultados da presente pesquisa apontaram 

que os professores estão cientes que não estão preparados para lidar com a dis-

lexia, e compreendem a necessidade de uma formação específica e continuada 

para atender as demandas da inclusão, reiterando a importância da abordagem 

da dislexia na formação dos professores. Em face dos resultados apresentados, 

torna-se evidente a necessidade da escola se reinventar e passar a “enxergar” a 

dislexia e os demais transtornos de aprendizagem. 

Considerações Finais

De modo geral, constatamos por meio do questionário realizado com 34 

professores do Ensino Fundamental I, que eles não estão preparados para re-

ceber alunos com esse tipo de transtorno de aprendizagem. E infelizmente o 

despreparo não se restringe apenas à dislexia, mas também aos demais trans-

tornos e até mesmo deficiências. A maioria dos profissionais já possuíam uma 

graduação e ainda assim quando questionados da “abordagem da dislexia em 

sua formação” descreveram que o conteúdo foi abordado raramente. 

Parece haver uma defasagem na formação de professores que reflete di-

retamente na atuação desses profissionais. Por isso, a importância de todos os 

profissionais que atuam na área da educação buscar sempre por novos conheci-

mentos em capacitações, cursos e pós-graduações. 

Ainda há um longo caminho a percorrer para uma educação inclusiva. 

É necessário que a escola compreenda que inclusão não é simplesmente tratar 

o aluno “diferente” igual aos demais, e sim trabalhar para incorporar essa di-

versidade no processo educativo. É preciso superar o modelo tradicional ainda 

presente no sistema educacional vigente e olhar para as diversidades, abando-

nando o modelo único de currículo e o ensino canônico. 
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Assim, esperamos que esta pesquisa contribua para a melhoria da quali-

dade de ensino por parte de professores alfabetizadores de crianças com disle-

xia, a fim de que possam compreender quais são as adaptações necessárias para 

garantir uma aprendizagem efetiva e o sucesso do aluno disléxico. Almejamos 

também que, a partir da pesquisa possam olhar para os alunos de uma outra 

forma, enxergando suas dificuldades e suas habilidades, para que finalmente os 

disléxicos se sintam incentivados a trilhar o caminho da aprendizagem. 
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CAPÍTULO 6 

E AGORA, JOSÉ? 
REFLEXÕES ACERCA DA 

INCLUSÃO EDUCACIONAL 
DE ALUNOS COM 
TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA
Aline Barboza Domaredzki
Marcela de Oliveira Nunes

Doi: 10.48209/978-65-5417-102-6 

Introdução

Num paralelo ao poema José de Carlos Drummond de Andrade (1942) 

que versa essencialmente sobre esse sujeito, o José (uma representação do cole-

tivo e do eu lírico) que não sabe como agir diante da vida e suas complexidades, 

por vezes não encontra solução, é que iniciamos as reflexões sobre o fazer e ser 

docente na perspectiva da educação especial e inclusiva, especificamente, em 
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relação aos alunos(as) com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Esse fazer e 

ser docente, que tal como o “José” encontra-se perdido quando requerido pela 

realidade, confrontando-se agora com as demandas dos sujeitos historicamente 

ignorados e excluídos dos bancos da escola e da universidade.

E agora, José? O que fazer quando em sua sala, está matriculado um(a) 

aluno(a) com TEA? O que precisa modificar nas suas práticas para que o apren-

dizado se efetive? Quando ocorrer uma crise em sala, o que se deve fazer? Mo-

vidas por essas e outras questões, se buscou problematizar a educação inclusiva 

a partir das experiências práticas em sala, da literatura especializada e dos da-

dos levantados junto à um psicólogo especialista no atendimento às crianças e 

adolescentes com TEA.

Uma breve história do autismo

Uma criança tinha sido roubada de seu berço. Os duendes (Wichtchman-
ner) tinha posto, em seu lugar, um Wechselbalg (bebê substituto) com uma 
cabeça enorme e um olhar fixo que só queria comer e beber, mais nada. Em 
sua desolação, a mãe correu na vizinha para pedir-lhe conselho. A vizinha 
disse-lhe para levar o changeling (bebê substituto) à cozinha, colocá-lo per-
to do fogo, acender o fogo e pôr água para ferver dentro de duas cascas de 
ovos. A mulher fez o que a vizinha lhe havia dito. Quando ela pôs as cascas 
de ovo, sobre o fogo, o pequeno esperto (Klotz) exclamou – Eu que tenho 
a idade da floresta de Wester nunca havia visto alguém cozinhar casca de 
ovo! E ele se pôs a rir. Uma multidão de duendes chegou trazendo de volta 
a verdadeira criança que eles colocaram perto do fogo. Eles, então, levaram 
o changeling com eles” (Jacob e Wilhelm Grimm - 18571)

No século XIX na França, já se constatava uma narrativa acerca de crian-

ças “diferentes”, crianças que eram chamadas de enfants fadas (criança fada). 

Ao se aprofundar nas lendas europeias e nas histórias da época, podemos enten-

der que a criança fada poderia ter sido substituída por uma fada ou um gnomo. 

Ou seja, acreditava-se que essas crianças haviam sido trocadas por esses seres 

1 Conto dos Elfos presente no livro Contos para crianças e família, publicado inicialmente em 
1812. As obras dos irmãos Grimm copilam contos folclóricos de diferentes tradições europeias e 
ao longo dos anos foram adaptados para o público infantil.
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e nessa troca, a criança deixada era fisicamente idêntica, mas sua personalidade 

era diferente, não sendo afetuosa, podendo gritar e agredir. Em outros países, 

essas crianças chamadas de enfant fadas recebiam outros nomes, como: si-

thbeire na Escócia, borthyting na Suécia, skiptungr na Noruega, entre outros 

(ROSENBERG, 2011).

As narrativas folclóricas, atravessadas por muitos estigmas e misticis-

mos, indicavam a forma como boa parte da sociedade compreendia e lidava 

com as crianças com transtorno do espectro autista. O discurso corrente retira-

va a humanidade dessas crianças, ao passo que as compreendia quase que como 

um espectro no seio da família. 

O status de criança e da própria infância passará por um processo de 

ressignificação em muitas sociedades, tanto no campo do direito como na com-

preensão psicológica e social. Raymond Rosenberg (2011) aponta que no sé-

culo XVIII as crianças começam a deixar de serem consideradas “adultos em 

miniatura”, que necessitavam somente de treinamento para dominar os códi-

gos e práticas cotidianas. Naquele momento, num longo e gradual processo, as 

crianças começam a adquirir um status específico, de serem sujeitos no início 

de seu desenvolvimento com determinadas especificidades. Dito isso, passam 

a ser objeto de interesse para as pesquisas científicas, não descartando a pos-

sibilidade de se observar as “anomalias” dessas crianças. Nesse período, os 

médicos e pedagogos que observavam as crianças já conseguiam identificar as 

“crianças diferentes”.

De acordo com Fernando Stelzer (2010), o termo “autismo” foi utilizado 

na literatura médica em 1911, por Eugen Bleuler, para se referir as pessoas que 

apresentavam dificuldade na interação e que por muitas vezes apresentavam 

preferência em se isolar das outras pessoas. Já a autora Ana Maria S. Ros de 
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Mello (2007) afirma que o autismo foi descrito pela primeira vez em 1943, 

pelo médico austríaco Leo Kanner, que morava em Baltimore nos Estados Uni-

dos e escreveu um histórico artigo em inglês chamado: Distúrbios Autísticos 

do Contato Afetivo. Nesse trabalho são descritos onze casos de crianças com 

idade entre dois e onze anos “Desde 1938, veio à nossa atenção um número 

de crianças cuja condição difere tão marcantemente e unicamente de qualquer 

coisa relatada até o momento, que cada caso merece – e espero, eventualmente 

receberá – uma consideração detalhada de suas peculiaridades fascinantes [...] 

(KANNER apud ROSENBERG, 2011, p. 22)”.

Durante o debate do artigo, Kanner indicou algumas posturas mais evi-

dentes que os indivíduos analisados em seu trabalho apresentavam desde os 

primeiros anos de idade, sendo: dificuldade de se relacionar com outras pes-

soas e situações, uma certa solidão em relação aos estímulos externos, falha 

em assumir uma postura antecipada em determinadas situações, dificuldade 

para se comunicar, entre outros. Kanner conclui seu artigo da seguinte maneira 

“Nós devemos, então, assumir que estas crianças vieram ao mundo com uma 

incapacidade inata para formar o costumeiro contato afetivo com pessoas, bio-

logicamente fornecido, assim como outras crianças vêm ao mundo com déficits 

inatos físicos ou intelectuais (KANNER apud ROSENBERG, 2011, p. 23)”.

O autismo2 durante esse período recebeu diferentes nomeações, entre 

elas: Síndrome de Kanner, Autismo Infantil Precoce, Autismo Infantil, Autismo, 

Criança Atípica e até mesmo Psicose Infantil Precoce (ROSENBERG, 2011, p. 

23). John Donvan e Caren Zucker (2017) apontam que Kanner “emprestou” os 

termos autismo e autístico da lista de um outro transtorno, a esquizofrenia, que 

em 1943 era um rótulo utilizado com frequência para indicar doença mental, 

2 Destaca-se que as autoras fizeram uma escolha teórica específica para pensar o TEA, e estão 
cientes da existência das demais correntes e do não consenso acerca de alguns aspectos abordados 
pela medicina e/ou Psicologia Comportamental.
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que apresentavam alucinações, pensamentos desalinhados e uma determinada 

confusão entre o que é real e imaginário.

Ami Klin (2006) aponta que durante os anos 50 e 60 existiram muitas 

dúvidas sobre as causas do autismo, se acreditava nesse período que o autismo 

era causado por mães pouco afetuosas. O termo que se utilizava era “mãe ge-

ladeira”, ou seja, acreditavam que se os pais, especialmente as mães, fossem 

frias com seus filhos, provavelmente as crianças também apresentariam esse 

comportamento, evitando o contato com outros indivíduos. Contudo, essa ideia 

foi deixada de lado, por conta dos estudos e evidências colhidas, comprovando 

que o autismo se tratava de um transtorno cerebral. No início dos anos 1960, 

por intermédio dos fatos e evidências acumuladas, foi possível concluir que o 

autismo era um transtorno/disfunção cerebral que poderia estar presente desde 

os primeiros anos de idade, ainda na infância. Nessa época, houve um grande 

marco na classificação do autismo, Michael Rutter apontou critérios poderiam 

definir o autismo: atraso e falta de socialização, escassez de comunicação, mo-

vimentos repetitivos e que poderiam ser observados antes mesmo dos trinta 

meses de idade (KLIN, 2006).

Já Rosenberg (2011) pontuou que as pesquisas em torno do autismo, rea-

lizadas nas universidades, só aumentaram graças ao incentivo e apoio financei-

ro das associações de pais e crianças autistas que foram organizadas nos anos 

de 1960. No Brasil, a primeira associação foi fundada em São Paulo, em 1980, 

a Associação de Amigos de Autistas (AMA). De acordo com Klin (2006), após 

a definição de Michael Rutter e os diversos trabalhos envolvendo o autismo, em 

1980 no DSM- III o autismo pela primeira vez foi inserido e reconhecido em 

uma nova classe de transtornos, o TIDs (Transtornos Invasivos do Desenvolvi-

mento), esse termo foi escolhido a fim de atentar e considerar as diversas áreas 

de funcionamento que são comprometidas no autismo.
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De acordo com Temple Grandin e Richard Panek (2015), em 1987 com 

a revisão do DSM-III, o DSM-III R alterou o nome do diagnóstico, ou seja, de 

autismo infantil passou a ser chamado de transtorno autista. Logo depois, em 

1994 houve a publicação do DSM-IV que acrescentou em sua definição um 

diagnóstico novo: a Síndrome de Asperger, o que foi relevante para posicionar 

o autismo como um espectro, portanto com esse novo possível diagnóstico de 

Asperger no DSM-IV, a síndrome de Asperger não era uma forma de autismo, 

mas sim um dos transtornos elencados como (TGD), Transtornos Globais do 

Desenvolvimento (GRANDIN; PANEK, 2015, p. 69 -70). De acordo com o 

último DSM-5, o Transtorno do Espectro Autista faz parte dos Transtornos do 

Neurodesenvolvimento e engloba os transtornos que antes eram chamados de 

autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto 

funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem ou-

tra especificação, transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger 

(APA, 2014, p. 53).

No ano de 2007, foi decretado que no dia 2 de abril seria celebrado o Dia 

Mundial de Conscientização do Autismo, com o objetivo de conscientizar a po-

pulação e diminuir o preconceito contra as pessoas que possuem o transtorno. 

Com o passar dos anos o número de pessoas diagnosticadas com TEA aumen-

tou, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), estimam que há cerca 

de 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, sendo 2 milhões no 

nosso país. Acredita-se que uma em cada 88 crianças apresentam traços de au-

tismo.
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Ao encontro da educação especial e inclusiva –               
relato da discente

No começo de 2021, pela primeira vez recebi em sala um aluno (4 anos 

de idade) que possuía TEA. Eu era graduanda do curso de Pedagogia e atuava 

na área da educação infantil (setor privado) como professora regente há cinco 

anos. O aluno em questão já fazia acompanhamento com uma equipe fora da 

instituição, porém a adaptação dele em sala com os demais alunos não tinha 

um apoio e suporte pedagógico da escola, o que tornou o processo bastante 

complexo. 

Foram muitas as dúvidas sobre como lidar e oferecer uma aprendizagem 

efetiva atendendo as necessidades dessa criança, o que fazer diante de possíveis 

crises? Como mediar a interação com os demais? Mesmo tentando conhecer 

o aluno, suas potencialidades e dificuldades, a sensação de não estar fazendo 

o suficiente era constante, era uma sensação de incapacidade e insegurança, e 

acredito que por mais que graduação de Pedagogia nos abra os olhos para as 

diversas questões relacionadas à educação especial, ainda não é totalmente su-

ficiente para que tenhamos em mente o que fazer em determinadas situações. 

Diante dessa realidade, busquei investigar no trabalho de conclusão de curso 

como a Terapia pautada na Análise do Comportamento Aplicada (ABA) pode-

ria apontar alguns caminhos e desfazer determinados mitos sobre o TEA.  

Parte dos dados da pesquisa de TCC foram levantados mediante a entrevista 

com o psicólogo e professor Luciano Carneiro. A escolha por esse profissional 

decorre da sua experiência na área, visto sua atuação em uma instituição escolar 

de educação especial, realizando atendimento a crianças com TEA e adultos 

com deficiência intelectual, orientando os professores e as famílias desses 

indivíduos. Ministrou também aulas em cursos de pós-graduação na área da 

educação com disciplinas ligadas à Análise do Comportamento Aplicada 
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e há cinco atua exclusivamente com a Terapia ABA para TEA, incluindo o 

atendimento direto à criança e a supervisão de outros terapeutas. Trabalha 

também como supervisor, revisando programas terapêuticos, elaboração de 

Planos de Ensino Individualizado (PEI) para o trabalho dentro do ambiente 

escolar e na orientação das famílias.

Iremos reproduzir alguns trechos da entrevista que ajudam elucidar 

pontos que julgamos importantes problematizarmos, tais como: a capacidade 

do educador em identificar um aluno com TEA; ações necessárias diante de uma 

crise em sala e algumas características do próprio transtorno. Considerando que 

a Análise do Comportamento Aplicada (ABA) é muito eficaz em relação ao 

desenvolvimento dos indivíduos com TEA, questionamos ao entrevistado se 

a Análise do Comportamento Aplicada comumente conhecida por ABA, é um 

método, tratamento ou uma intervenção? Ele afirma que “ABA é uma ciência. 

Isso significa que ela produz conhecimento por meio de pesquisas básicas e 

aplicadas, produz tecnologia comportamental baseada em evidências para serem 

utilizadas em contexto terapêutico e de ensino (Respondente - LC, 2021)”.

De acordo com o DSM-V (APA, 2014) o transtorno autista, transtorno 

de Asperger e transtorno global do desenvolvimento passaram a fazer parte do 

transtorno do espectro autista. Em seguida, Luciano salienta que:

De um modo geral, o transtorno caracteriza-se pelos déficits na comunicação/
socialização, isto é, atraso no desenvolvimento da fala e tendência no 
isolamento social, e pelos interesses restritos, ou seja, ocorrência de hiper 
foco (engajamento excessivo em um mesmo tema ou com um mesmo 
tipo de item) e comportamentos repetitivos, que podem aparecer como 
movimentos repetitivos chamados de stimming e/ou rituais (repetição de 
uma sequência de ações) (Respondente -LC, 2021).

Dentre as perguntas também foi questionado o seguinte: Você acredita 

que um professor/pedagogo é habilitado (tem formação) para identificar um 

aluno com TEA?
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Considerando que o professor/pedagogo lida com muitas crianças em seu 
trabalho, acredito que ele é capaz de reconhecer comportamentos que são e 
não são esperados de uma criança com neurodesenvolvimento típico (isto 
é, sem transtornos do neurodesenvolvimento), podendo suspeitar de que 
alguma condição atípica esteja presente. Especificamente em relação ao 
TEA, acredito que o professor seja preparado para identificar o aluno que 
apresente os comportamentos mais comuns – o que antigamente poderia 
ser chamado de um autismo clássico. Contudo, características mais sutis 
podem passar despercebidas pelo professor. Um fato que vejo que pode 
influenciar nessa percepção é a idade da criança. Abaixo dos 4 ou 5 anos, 
o professor pode ser levado a descrever a criança como quieta, que “não 
gosta” de um brinquedo ou dos amigos, que se comporta de dada forma 
porque “é o jeito dela”, que é tímida e outras descrições semelhantes que 
indicam que não há problemas no neurodesenvolvimento da criança. Quan-
do a criança é um pouco mais velha, quando já se espera melhor desem-
penho social e independência em tarefas simples, pode ser mais fácil de 
identificar alterações. Ainda assim, a identificação do TEA pelo professor 
estará mais ligada ao quanto as características são mais ou menos evidentes 
(Respondente/LC, 2021).

A dificuldade em conseguir reconhecer ou identificar traços considerados 

mais sutis ou até mesmo “naturalizar” determinados comportamentos como 

uma característica de personalidade, é um dado importante para avaliarmos a 

formação e o preparo dos docentes, uma vez que temos uma política de edu-

cação especial e inclusiva vigente, que precisa ser implementada. Na literatura 

muitos são os relatos de diagnósticos tardios ou ausência de diagnóstico, isso 

indica que parte das crianças e adolescentes com TEA podem estar em sala sem 

qualquer avaliação e suporte especializado, e terem suas condutas e proces-

sos interpretados como posturas desviantes, comportamentos erráticos por uma 

questão de personalidade.  

Sabemos que o TEA se manifesta nos indivíduos de uma maneira sin-

gular, porém é possível observar que em casos mais severos a criança com 

TEA pode apresentar crises de birras intensas, comportamentos agressivos e 
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violentos, ou até mesmo comportamentos de autoagressão, ou seja, acabam se 

batendo, se mordendo, beliscando entre outros (SILVA; GAIATO; REVELES, 

2012, p. 94). Por essa razão, e o medo de não saber intervir corretamente numa 

situação de crise, perguntamos o que fazer diante de um quadro de crise “agu-

da” da criança com TEA em sala? Luciano Carneiro afirma que:

Para essas situações é que o treinamento especializado se torna mais 
importante, uma vez que crises intensas tendem a ser traumáticas para 
a criança e afeta os colegas da sala. Como regra geral, o mais importante 
é manter a criança segura, bem com as outras pessoas (professores e 
alunos) e evitar qualquer tipo de contenção física (segurar a criança, forçá-
la a ficar sentada etc.) ou de instruções à criança (“se acalme”, “não faz 
isso”, “olha o que eu tenho aqui” etc.) Com a criança segura, espere a 
criança se acalmar para então retomar o contato físico e verbal gradual 
e gentil. A depender do tipo de comportamento apresentado na crise e da 
intensidade dele, pode ser que seja necessário remover as demais crianças 
da sala. Pensando nos próximos passos, é importante que a professora ou 
adultos presentes registrem o que a criança fez, por quanto tempo, o que 
parece ter sido o desencadeante da crise e procure a ajuda especializada 
(Respondente -LC, 2021 grifo nosso).

As orientações quanto ao manejo durante uma crise são deveras impor-

tantes e deveriam ser parte da formação inicial dos profissionais da educação, 

pois como indicado uma crise intensa mal mediada pode traumatizar a todos e 

ainda reforçar alguns estigmas. Atualmente ainda não há uma cura comprovada 

para o TEA, mas nos últimos anos existem pesquisas que comprovam que as 

crianças com autismo respondem e se desenvolvem muito bem as intervenções 

precoces, quanto antes melhor, antes mesmo dos cinco anos de idade (GADIA; 

BORDINI; PORTOLESE, 2013). Essas intervenções devem ser realizadas com 

o acompanhamento de programas individuais, visando a evolução e o desen-

volvimento de cada criança de acordo com as áreas que são mais prejudicadas 

(MELLO, 2007).
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Educação superior e educação especial: um                               
caminho   a   ser   construído

Abordar sobre a educação especial e a importância de um atendimento 

especializado, comumente denominado de Necessidades Educacionais Espe-

ciais (NEEs), é tema corrente na educação básica, em particular na educação 

infantil e séries iniciais. Contudo, conforme se avança em direção à educação 

superior, as pautas da educação inclusiva/especial diminuem. Nossa tese é de 

que isso ocorre por alguns motivos: é pequena ainda a quantidade de alunos 

com algum tipo de síndrome ou TEA que adentram à educação superior, e/ou, 

não temos dados suficientes sobre esse universo discente. 

Outro aspecto fundamental é a falta de iniciativa das universidades e ór-

gãos competentes em qualificar o quadro docente para entender minimamente o 

TEA, e repensar metodologias e práticas de ensino. Pelo contrário, a discussão 

quando existe, se restringe a um núcleo “especializado” ou a algum profissional 

engajado nesse movimento. 

Em oitos anos atuando como docente na educação superior essa foi a mi-

nha primeira experiência com um aluno adulto (18 anos de idade) com laudo de 

TEA. O discente em questão, iniciou a graduação em 2021, em meio a pande-

mia no ensino remoto. Naquele momento, as orientações da coordenação de co-

legiado era de que havia um aluno com TEA e que deveríamos nos atentar aos 

procedimentos e necessidades que pudessem surgir, foi ofertado o contato da 

mãe do aluno para esclarecer possíveis dúvidas. Não houve nenhuma diretriz 

formal e institucional sobre o que deveria ser feito, como adaptar as formas de 

ensino aprendizagem, quais recursos usar, quais recursos evitar, dentre outras 

informações salutares para uma educação inclusiva. 
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Como não foi ofertado a possibilidade de um professor auxiliar ou um 

curso de formação para os docentes, considerando que o corpo é composto por 

profissionais de diferentes áreas, tudo era um movimento de tentativa e erro. 

Entre nós professores começamos a compartilhar as situações e preocupações 

com o desenvolvimento acadêmico do aluno, já pensando como seria no retor-

no ao presencial. Em decorrência da pandemia de Covid 19, as aulas síncronas 

eram via Meet, os discentes não precisavam abrir as câmeras, logo, parte das 

estereotipias motoras não eram observadas - movimentos repetitivos, sem fun-

ção aparente, que ocorrem em diferentes situações ligadas a diferentes emo-

ções: empolgação, estresse, frustração, ansiedade e outros. Alguns exemplos de 

estereotipias: os movimentos das mãos (flapping), saltar no lugar, correr de um 

lado para o outro, girar em torno do próprio eixo, bater com a mão no queixo 

ou na cabeça.

Foi somente no presencial que as estereotipias motoras se fizeram presen-

tes e precisavam ser compreendidas numa lógica de não estigmatizar e patologi-

zar o aluno. Nesse sentido, os demais discentes da turma foram compreendendo 

que haveria momentos de mais intensidade motora nas aulas, sem ridicularizá-

-lo, permitindo ao aluno com TEA se expressar sem constrangimentos. 

Outro ponto que não sabíamos era da sensibilidade aumentada (em al-

guns casos é diminuída) para os estímulos sensoriais, isto é, envolvendo os 

cinco sentidos, os mais facilmente observados são os estímulos táteis, auditivos 

e gustativos. Em sala, sempre quando possível, apagávamos uma lâmpada ou 

quando fosse usar um recurso audiovisual o avisávamos com antecedência, 

para não ter desconforto ou crise. Quando da participação em alguma palestra 

ou evento em que teriam palmas e uso do microfone, ele já era avisado e levava 

seus materiais de apoio como fone de ouvido, uma pelúcia que lhe dava segu-
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rança psicológica, também nos avisava quando precisava sair do recinto em 

decorrência do desconforto gerado. 

Outro aspecto extremamente importante e pouco debatido entre os 

professores, são os chamados comportamentos disruptivos que podem ser 

desencadeados em decorrência de situação repentinas que causam frustração 

ou que fazem uma quebra da rotina. 

Dentre os comportamentos disruptivos é possível observar choro inten-

so, autoagressão, destruição de objetos, agressão a outros etc.). No caso desse 

aluno, já ocorreram algumas crises de automutilação em que foi necessário in-

tervir, tentar acalmá-lo e dar um suporte no manejo da situação. Nesse caminho 

a ser construído, eu, o discente com TEA e os demais alunos, fomos criando 

uma teia de interação e cooperação, mediada pelas leituras e orientações que 

fui buscar com um psicólogo especialista na área, para atender da forma mais 

digna e humana, sem cair em possíveis capacitismos. Ao orientar o trabalho de 

TCC da Aline, um ponto da fala do psicólogo entrevistado se destacou, e me fez 

pensar sobre o caso do discente com TEA 

À medida que o indivíduo cresce e desenvolve as habilidades necessárias 
para funcionar de modo saudável em seus ambientes, a intensidade 
do tratamento se reduz. Contudo, algum tipo de suporte sempre será 
necessário à pessoa com TEA, pois a cada período de desenvolvimento, 
novas questões e desafios surgirão: aspectos da sexualidade na sexualidade 
na adolescência, escolha profissional quando jovem adulto, relacionamento 
amoroso, envelhecimento etc. Estes são aspectos do desenvolvimento 
humano e, dadas as particularidades de funcionamento da pessoa com 
TEA, elas podem se tornar ainda mais difíceis. Assim, sempre que possível, 
o tratamento deve prever os desafios a serem enfrentados e trabalhar no 
desenvolvimento das habilidades para lidar com eles (Respondente – LC, 
2021).

É muito importante um atendimento especializado nas universidades 

aos alunos com TEA e demais transtornos, pois a possibilidade de evasão 
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diante das dificuldades que essa nova fase demanda, é grande. Dito isso, foi 

uma experiência ímpar, que até o presente momento tem dado bons resultados 

(há muito o que melhorar). O nosso aluno não se evadiu, está conseguindo 

participar das aulas e foi aprovado em todas as disciplinas. Entretanto, não 

podemos deixar de apontar que esse trabalho é fruto de uma iniciativa de um 

grupo dos professores e não como parte de uma política de permanência e aten-

dimento especializado da Universidade, após 18 meses de curso é que foi aven-

tada a possibilidade de ter uma professora de apoio para esse aluno e a solicita-

ção de um apoio psicológico especializado. 

Leis e direitos da pessoa com TEA

Os direitos e garantias de uma educação inclusiva com atendimento es-

pecializado faz parte de um longo movimento envolvendo diferentes agentes. 

Numa síntese, podemos dizer que o ponto fulcral é a partir da década de 1990, 

em que o paradigma da inclusão começa a se consolidar nas orientações dos 

organismos internacionais com forte presença da ONU e Unesco. No Brasil em 

1993 foram implantadas as Diretrizes da Política Nacional para a Integração 

da Pessoa Portadora de Deficiência, as metas eram incluir as pessoas que apre-

sentavam NEE respeitando suas particularidades em todo o âmbito social, isto 

significa, educação, saúde, trabalho, à edificação pública, seguridade social, 

transporte, habitação, cultura, esporte e lazer (BRASIL, 1993).

Em 1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), foi promulgado um novo conceito sobre a Educação Especial, estabele-

cendo-a como modalidade escolar e prevendo serviços de apoio especializado 

na escola regular, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organi-

zação específicos, para atender as necessidades especiais, além de  professores 

com especialização adequada para atendimento especializado, bem como pro-
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fessores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 

classes comuns, dentre outras coisas.

Mais adiante no ano de 2001, institui-se as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica (Resolução CNE/CEB n° 2) que ga-

rante a universalização do ensino e um olhar mais cuidadoso à diversidade na 

educação brasileira. Em 2008, temos a Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva. Em 2009 é instituído as Diretrizes Ope-

racionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial (Resolução n° 4 02/10/2009).

No ano de 2012, com a Lei n° 12.764 foi estabelecida a Política Nacional 

de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (BRA-

SIL, 2012), conhecida também como “Lei Berenice Piana” - mãe que teve um 

filho com TEA e lutou para que essa lei fosse instituída. De acordo com essa 

lei, a pessoa com autismo é considerada de fato um indivíduo com deficiência, 

essa previsão legal garante aos indivíduos com TEA uma atenção completa às 

necessidades relacionadas a saúde, visando o diagnóstico precoce e o atendi-

mento realizado por uma equipe multidisciplinar, assim como os nutrientes e 

medicamentos necessários para que possa auxiliar durante o tratamento, além 

de estabelecer, que em casos comprovados de necessidade, a pessoa com TEA 

será inserida no ensino regular, nas classes comuns e terá o direito de ser acom-

panhada durante todo esse processo por uma professora de apoio especializada. 

Há pelo menos mais três grandes leis e políticas para além das citadas. 

A professora de apoio especializada é uma garantia mais comum na edu-

cação básica, visto a maior demanda e visibilidade da questão. Já na educação 

superior, o suporte e apoio especializado dependerá das políticas de perma-

nência, dos projetos e apoio institucional aos alunos ou da judicialização por 

parte do interessado para garantir esse atendimento. Como é possível verificar, 
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as diretrizes e políticas estão voltadas para a educação básica, e mesmo assim, 

com muitos obstáculos para uma implementação efetiva. Destacamos a recente 

tentativa do governo Bolsonaro (PL) em desarticular a rede construída ao longo 

das últimas décadas por meio do decreto 10.502/20203, que instituiu Política 

Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao 

Longo da Vida. 

O decreto assinado por Bolsonaro e pelos ministros Milton Ribeiro e 

Damares Alves, da Educação e dos Direitos Humanos, respectivamente, in-

centiva a matrícula de pessoas com deficiência, com transtornos globais do 

desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação não em escolas regu-

lares, mas em “escolas especiais”, onde só estudaria o público-alvo da PNEE. 

A medida também facilita a transferência de verbas governamentais para essas 

instituições. 

Considerações gerais 

Constata-se a falta de orientações sistematizadas na universidade para 

o acolhimento e atendimento dos discentes com TEA, outro ponto observado 

no levantamento da literatura e na prática cotidiana é a ausência, ou, por vezes 

a incipiência curricular da educação especial e inclusiva na formação inicial 

e continuada, restringindo a educação especial à um nicho da psicopedago-

gia, por meio de pós-graduações lato sensu, majoritariamente pagas, e que não 

atendem à demanda de socializar um conhecimento necessário entre discentes 

e docentes, para que a educação inclusiva se efetive. De forma notória, a busca 

pela efetivação da educação especial e inclusiva é acima de tudo uma pauta po-

lítica, precisamos enquanto educadores estarmos atentos e participativos nesse 

debate. 

3 O decreto se encontra suspenso por uma decisão do STF, em decorrência da sua inconstitucionali-
dade. Maiores informações https://www.conjur.com.br/2020-dez-02/decreto-politica-educacao-es-
pecial-suspenso-toffoli
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CAPÍTULO 7 

NATUREZA E CONCEPÇÕES 
DA MATEMÁTICA

Égea Viviane Gomes
Maria Ivete Basniak

Doi: 10.48209/978-65-5417-102-7 

Introdução

As concepções estão diretamente relacionadas à ação e, assim, refletem 

nas tomadas de decisões e posicionamentos relativos ao conhecimento. Apoia-

das em Garnica (2008), compreendemos que as concepções podem ser consi-

deradas como algos, crenças, percepções, juízos, experiências prévias, sobre as 

quais nos sentimos aptos para agir. “Concepções, são, portanto, suporte para a 

ação” (GARNICA, 2008, p. 499). A partir delas, criamos hábitos, argumentos, 

discursos, entendimentos e intervenções que julgamos seguros.

O estudo das concepções da Matemática é amplo e complexo, especial-

mente porque está relacionado a diferentes correntes históricas e filosóficas 

da Matemática. Cientes disso, buscamos, a partir da História e da Filosofia da 

Matemática, compreender um pouco de sua natureza e origem.



126

Ensaios em Pedagogia: Estudos e Escritas científicas

Assim, neste trabalho, apresentamos e discutimos a origem das concep-

ções da Matemática, considerando a natureza da Matemática, o racionalismo e 

o empiricismo, o realismo e o idealismo, as certezas matemáticas, as verdades 

matemáticas e rigor matemático e as concepções de ensino.

Nesse contexto, sem esgotar o assunto, a partir de um conjunto de carac-

terísticas eleitas por nós, elegemos duas maneiras de conceber a Matemática: a 

primeira como uma Matemática Pronta e Acabada; e a segunda como uma Ma-

temática em Construção. Essas duas concepções da Matemática influenciam os 

processos de seu ensino e de sua aprendizagem, pois refletem, por exemplo, no 

papel do professor, do aluno e na abordagem metodológica de ensino.

Um Pouco da História que Perpassa a Natureza                
da   Matemática

A Matemática pode ser considerada como um saber vivo que vem sendo 

construído histórica e culturalmente. Portanto, a “[...] história da matemática é 

um elemento fundamental para se perceber como as teorias e práticas matemá-

ticas foram criadas, desenvolvidas e utilizadas no contexto específico de sua 

época” (D’AMBROSIO, 1996, p. 29).

D’Ambrosio (1996) aponta que, na civilização egípcia, 5.000 AP (Antes 

do Presente), é visível uma vertente aritmética de divisão de recursos, desen-

volvendo frações e outra vertente de uma geometria semelhante à agrimensura. 

Isso está relacionado ao fato de que essa civilização se organizava com base 

na agricultura em torno do Rio Nilo e era subordinada à hierarquia de um fa-

raó legitimado por divindades. Já o conhecimento matemático da civilização 

da Babilônia desenvolveu- se a partir da aritmética de contagem e de cálculos 

astronômicos, devido à necessidade vinda da atividade do pastoreio (D’AM-

BROSIO, 1996).
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Ponte (1997) analisa, a partir da História da Matemática, as questões so-

bre a natureza dos entes matemáticos e sobre o que a Matemática estuda por 

meio de dois prismas: um, a partir da imaterialidade dos objetos matemáticos 

e, outro, sobre esses objetos na sua relação com o sujeito que os conhece ou 

procura conhecê-los. Segundo ele, os textos das primeiras civilizações orientais 

do Egito e da Babilônia são muito fragmentados, não é possível uma análise 

detalhada do processo de constituição de uma aritmética e de uma geometria, 

mas mostram conceitos que dizem respeito apenas a objetos concretos, como 

enumeração de objetos, medida de grandezas suscetíveis de adição e subtração.

D’Ambrosio (1996) corrobora essa questão explicando que os povos or-

ganizados em torno dos rios praticavam uma matemática utilitária e ao mesmo 

tempo desenvolveram um pensamento abstrato influenciados pelos objetivos 

religiosos, e que esse modelo de explicações deu origem às ciências, à filosofia 

e à matemática abstrata. O autor evidencia que as duas formas de matemáti-

ca ocorriam no mundo grego e era possível distinguir uma da outra. O movi-

mento intelectual da época ocorria em academias, a Matemática e a Filosofia 

representavam uma mesma linha de pensamento.

Platão distinguia a matemática utilitária da matemática abstrata, defen-

dia a segunda como fundamental para aqueles que seriam dirigentes, a elite da 

época, e considerava a primeira importante para os comerciantes e os artesãos, 

os trabalhadores manuais, mas não para os intelectuais.

A Matemática grega se amparou na razão com objetivo de compreender 

o lugar do homem no Universo e encontrar a ordem no caos, ordenando as 

ideias em sequências lógicas e princípios fundamentais, uma nova Matemática 

com ênfase mais no espírito da compreensão do que no da utilidade. Entre os 

pensadores gregos (século V), surgiram as primeiras demonstrações e com elas 

a necessidade de definir noções como figura, posição, grandeza, quantidade e 

medida.
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No século XVIII, os matemáticos já reconheciam a imaterialidade e o ca-

ráter de objetos de pensamento e tinham deles imagens acessíveis aos sentidos. 

Porém, precisavam de novos objetos matemáticos que deixassem de se apoiar 

em imagens sensíveis. Delineou-se, assim, a ideia de estrutura na base de uma 

teoria matemática que foi mais aprofundada no século XX, a qual constatou 

que a relação entre os objetos é mais importante que a sua natureza.

Para Bicudo e Meneghetti (2003), a constituição do saber matemático 

mostra posições diversificadas em diferentes épocas e para diferentes filósofos, 

conforme análise ao longo da História e da Filosofia da Matemática. Sua análi-

se contribui para entender a estruturação da Matemática e se distingue por duas 

perspectivas: o racionalismo e o empiricismo.

Racionalismo e empiricismo

Para os racionalistas, a razão é o traço essencial da mente humana, pois 

permite conhecer as verdades independentemente da observação. Eles enten-

diam que essa é a faculdade mais visível na Matemática e que, partindo de 

verdades autoevidentes por raciocínios estabelecidos pela razão, se consegue 

descobrir e chegar a conclusões não evidentes. A Matemática se constitui no 

melhor argumento para confirmar a sua visão sobre o mundo. Entre os raciona-

listas mais conhecidos, destacam-se Espinosa, Descartes e Leibniz.

Para Leibniz (1646-1716), o conhecimento era inato, assim como no pla-

tonismo. Na opinião de Leibniz, o conhecimento está contido na alma, e assim 

aprender matemática consiste em despertar o conhecimento matemático latente 

em cada um (BICUDO; MENEGHETTI, 2003).

O racionalismo não deu conta de todos os questionamentos que surgiam 

e foi posteriormente questionado pelo materialismo e pelo empiricismo, que 
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afirmava que todo conhecimento tinha por base a observação. Mas o conheci-

mento matemático era exceção em relação a essa regra, visto que o empiricis-

mo se firmou por meio do progresso das ciências da natureza, tendo como base 

o método experimental (PONTE, 1997).

Antes de Kant, em posição contrária ao racionalismo, que enfatizava a 

intuição sensível em detrimento da razão, destacam-se os trabalhos de Newton, 

Locke, Berkeley e Hume.

Ponte (1997) e Bicudo e Meneghetti (2003) evidenciam as concepções 

sobre conhecimento matemático abordadas por esses empiristas. Segundo os 

autores, para o filósofo e matemático Newton (1643-1727), a matemática pre-

tendia uma explicação para os fenômenos observados, moldando-se em função 

da experiência. As leis matemáticas eram dedutíveis e verificáveis por fenô-

menos físicos e, assim, a matemática estava sujeita à experiência, visto que a 

certeza do conhecimento se encontra na experiência. O empirista inglês Locke 

(1621-1704) concebeu o saber matemático fundamentado na intuição e não no 

raciocínio discursivo. Para ele, o conhecimento matemático é obtido por meio 

da comparação de ideias claras e não está apoiado e nem se deriva de axiomas. 

O filósofo Berkeley (1685-1753) defende que os objetos da Matemática para 

existirem precisam ser percebidos, pois ela não existe fora do espírito. Hume 

(1711-1776), embora não tenha rejeitado os axiomas relativos a números e fi-

guras geométricas, desvalorizou os resultados que deles derivam, presumindo 

que provinham das sensações do mundo físico. Suas considerações foram con-

testadas pelos intelectuais do século XVIII.

Ponte (1997) destaca que Kant procurou unificar, mesmo que contradi-

tórias, as percepções do racionalismo e do empiricismo, distinguindo o conhe-

cimento a priori do conhecimento a posteriori e o conhecimento analítico do 
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sintético1. Para ele, a Matemática era a prova da existência do conhecimento 

a priori. Ao colocar a fonte da Matemática no poder organizador do espírito, 

deu-lhe um caráter de necessidade, marcando-a como intemporal e incontestá-

vel, aspectos que se mantiveram até o século XX.

A Matemática para os empiristas estava sujeita à experiência e não pos-

suía o lugar de privilégio que conquistou no Racionalismo de Leibniz, no Rea-

lismo de Platão, no Idealismo de Descartes (BICUDO; MENEGHETTI, 2003).

Realismo e idealismo

Segundo Ponte (1997), no realismo, há a realidade de um universo ma-

temático autônomo, e os objetos matemáticos existem independentemente do 

sujeito, ou seja, o homem limita-se a descobrir a realidade. O realismo tem por 

base a doutrina de Platão, para quem os objetos matemáticos são reais, mesmo 

que não sejam físicos ou materiais. Portanto, existem independentemente do 

nosso conhecimento, pois existem fora do tempo e do espaço, são imutáveis, 

não foram criados e nem desaparecem. Platão colocava os objetos matemáticos 

no mundo das ideias2, entendendo a Matemática como uma essência verdadei-

ra, eterna e imutável. Nesse contexto, o fazer Matemática consiste na descrição 

da descoberta desses objetos e das relações que os unem.

De acordo com Bicudo e Meneghetti (2003) e Meneghetti (2004), para 

Platão (427-347 a.C.), existem dois lugares: o sensível e o inteligível. E, no 

realismo platônico, o conhecimento matemático permanece apenas no mundo 

inteligível.

1 Conhecimento a priori: universal, intemporal fundamentado na razão, independentemente da 
experiência; a posteriori: fundamentado na experiência e na observação do mundo físico. Conhe-
cimento analítico se refere a um conhecimento explicativo, o sintético acrescenta algo de novo ao 
conhecimento que já se possui.
2 O mundo das ideias era constituído pelas verdades absolutas, imutáveis, em que todo saber é 
certo, seguro e indestrutível.
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Diferentemente do platonismo, o Realismo de Aristóteles (384-322 a.C.) 

buscou desfazer a dualidade entre os lugares do sensível e do inteligível, con-

cebendo o conhecimento universal superior às sensações. Conforme Bicudo 

e Meneghetti (2003) e Meneghetti (2004), Aristóteles entendia que, para uma 

ciência ser mais exata, precisava conhecer, em simultâneo, o quê e o porquê, 

sendo o quê obtido pela sensação, pela visão empírica; e o porquê, pela de-

monstração, pelos aspectos lógicos do conhecimento.

No idealismo (enquanto perspectiva filosófica), toda realidade matemá-

tica é condicionada pelas construções dos matemáticos que inventam essa re-

alidade, os objetos matemáticos não existem autonomamente, mas possuem 

apenas as propriedades que o pensamento puder determinar.

Descartes (1596-1650) construiu toda a sua concepção filosófica toman-

do como regra geral que somente as coisas que concebemos de forma clara 

e distinta são verdadeiras, buscou eliminar do universo a qualidade e deixou 

somente a quantidade, ou seja, buscou uma verdade da qual não se possa duvi-

dar. Descartes concebeu, em seu método, como únicas fontes de conhecimento 

a intuição como conceito da mente pura que nasce apenas da luz; razão pela 

qual não se propaga dúvida alguma; e a dedução como aquilo que se conclui de 

outras coisas com certeza. Ele também procurou aplicar seu método na Mate-

mática, especialmente na geometria e na aritmética, que resultou na sua obra La 

geométrie, a qual deu origem à geometria analítica (BICUDO; MENEGUET-

TI, 2003). Nessa concepção, é importante destacar que a razão é considerada e 

empregada como ideal, fundamentada em princípios racionais e lógicos, rela-

cionados a verdades, certezas e rigor matemáticos.
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Certezas, verdades e rigor matemático

Certezas, verdades e rigor matemáticos se constituíram no decorrer da 

História da Matemática por estudos, defesas de posições e concepções confor-

me o contexto de determinadas épocas.

Para Bicudo (1998), a missão do matemático, ao desenvolver uma teoria, 

é definir conceitos de sua teoria e demonstrar as propriedades desses concei-

tos. A definição se dá pela explicação desse conceito em termos de outros já 

definidos, e a demonstração implica validá-lo por meio de inferência lógica a 

partir de proposições já demonstradas. Para o autor, também há conceitos sem 

definição que podem ser aceitos com o compromisso de, a partir deles, definir 

todos os demais na teoria em questão.

Esse entendimento se faz importante para compreender como ocorreram 

as constituições das teorias que prezam as certezas, as verdades e o rigor mate-

mático e as teorias que não as aceitam, influenciando diretamente nas concep-

ções sobre a Matemática e o seu ensino. A colaboração da Matemática grega 

tem relevância em vários aspectos nesse sentido. Entre os gregos, surgiram os 

cientistas profissionais, dos quais Euclides, formado na academia de Platão, 

ganhou destaque. Sua obra constitui uma organização ampla e sistemática apre-

sentada em forma axiomática dedutiva.

Ainda nos séculos XVII e XVIII, a geometria euclidiana tinha grande 

força por ser a primeira área da Matemática estabelecida dedutivamente. Po-

rém, segundo Ponte (1997), o axioma das paralelas no quinto postulado não era 

igualmente evidente. Objeto de discussão desde a Antiguidade, houve inúmeras 

tentativas para resolver os problemas relacionados a esse axioma, no entanto, 

todas as tentativas foram inúteis, o que evidenciou um axioma diferente do das 

paralelas e mostrou haver espaço para várias outras geometrias com estrutu-
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ras lógicas igualmente válidas, iniciando-se o desenvolvimento das geometrias 

não euclidianas. Houve dificuldades de aceitação dessa geometria na época, 

colocando em dúvida a antiga crença grega da verdade matemática como cha-

ve para conhecer o Universo e também o poder em relação ao conhecimento 

verdadeiro.

A partir de 1820, iniciou o movimento da aritmetização da matemática, 

posicionando na base da Matemática clássica os números inteiros ao invés da 

geometria grega. Porém, o aparecimento de números tridimensionais3 e a cria-

ção de novas álgebras com propriedades cada vez mais estranhas colocaram em 

dúvida a verdade da aritmética e da álgebra (PONTE, 1997).

A aplicação da aritmética aos fenômenos do mundo físico também foi 

questionada, e os matemáticos entenderam que não há verdade alguma em Ma-

temática, se entender por verdade leis respeitantes ao mundo real. Assim, o 

lugar da certeza da verdade abriu espaço para a busca da certeza.

Ao final do século XIX, a verdade matemática absoluta vinda da civiliza-

ção grega perdeu força e foi substituída por uma verdade relativa aos teoremas 

associados aos postulados, às definições e às correções de raciocínio.

A origem da crise dos fundamentos se manifestou pela discordância entre 

o mito de Euclides e as pesquisas de Russell sobre os fundamentos para a teoria 

dos conjuntos (PONTE, 1997).

Conforme Ponte (1997) e Baraldi (1999), três escolas de pensamento de-

senvolveram seus trabalhos e teorias na tentativa de encontrar bases seguras 

para a Matemática: o logicismo, o construtivismo e o formalismo.

O logicismo iniciou em 1884, com o filósofo, matemático e lógico ale-

mão Frege, e, mais tarde, com Bertrand Russell, e teve como objetivo provar 

3 Sistema numérico tridimensional, Quaternions extensão do conjunto dos números complexos 
utilizados em rotação de vetores em 3D.
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que a Matemática clássica era parte da lógica. Essa visão de conhecimento 

reduz o ensino e a aprendizagem a uma linguagem desprovida de conceitos 

reais. O estudo é predominantemente algébrico, valorizando as demonstrações 

e o tratamento de linguagem específica, e o aprendizado é necessário para se 

aprender mais Matemática, entendendo-a como a única responsável pelo de-

senvolvimento do raciocínio lógico. Mesmo contribuindo para o desenvolvi-

mento da moderna lógica matemática, o logicismo fracassou em relação à sua 

intenção inicial.

A forma de construtivismo mais conhecida é o intuicionismo, iniciado 

por Brouwer em 1908. Os construtivistas entendem a Matemática como um 

problema interno, o pensamento matemático como um processo de construção 

mental independente da experiência. As verdades e os objetos matemáticos são 

abstratos e construídos, não vêm do mundo exterior e constituem um mundo à 

parte e evidenciam a ideia de que a Matemática é a ciência que tem sua origem 

no espírito. Para os construtivistas, os erros e as contradições eram evidências 

claras de que a Matemática estava longe de ser perfeita, possibilitando, assim, 

que o conhecimento matemático pudesse ser constantemente criado. Devido 

aos princípios de raciocínio que admitiam e rejeitavam muitos teoremas da Ma-

temática clássica e por basear-se em crenças subjetivas, não obtiveram sucesso, 

pois os matemáticos intuicionistas estabeleceram resultados considerados fal-

sos por outros matemáticos.

Com início por volta de 1910, o formalismo criado por David Hilbert 

objetivava encontrar uma técnica matemática que demonstrasse que a Matemá-

tica estava livre de contradições. A Matemática se tornou um sistema formal 

que parte dos axiomas e dos termos iniciais, desenvolvendo-se em uma cadeia 

de fórmulas, mediadas por teoremas com objetivo em si mesma. O formalismo 
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valorizava a linguagem matemática e baseava-se na verdade absoluta, o fazer 

matemático limitava-se em manipular símbolos sem significados conforme as 

regras determinadas, as fórmulas eram apenas cadeias de símbolos. Porém, Gö-

del, em 1930, demonstrou que o projeto de Hilbert era irrealizável. Por meio 

do teorema da incompletude4, evidenciou que nunca se poderia encontrar em 

Matemática uma certeza completa por meio de métodos baseados na lógica tra-

dicional e, assim, não foi possível o formalismo provar a certeza proposta por 

seus métodos.

As três escolas de pensamento não sustentaram seus objetivos, abrindo 

espaço para o desafio da dúvida e da incorreção e acentuando a importância de 

se procurar novas direções na Filosofia da Matemática.

Em uma perspectiva de que pode haver incertezas e dúvidas sobre as ver-

dades matemáticas, sobre os teoremas incontestáveis e de que o conhecimento 

matemático pode ser falível, destaca-se a obra Prova e Refutações, de Lakatos 

(1978), que reconhece a importância do erro para a construção do conhecimen-

to e também sugere que a Matemática se desenvolve pela correção de teorias, 

pelo melhoramento de conjecturas devido à lógica da descoberta nessa ciência.

Ela ainda chama a atenção para a Matemática mais próxima das ciên-

cias naturais, incluindo-a na teoria quasi-empírica (PONTE, 1997). Para essa 

abordagem filosófica, a Matemática é uma atividade humana ao mesmo tempo 

individual e social. É por meio da partilha e da discussão crítica de ideias sobre 

os objetos matemáticos que é possível o reconhecimento de novos saberes ma-

temáticos, a ampliação, a correção e a refutação de teorias.

4 São dois teoremas da lógica matemática que estabelecem limitações a quase todos os sistemas 
axiomáticos. O primeiro teorema afirma que nenhum sistema de axiomas, que tenha seus teoremas 
listados por um recurso efetivo como um computador, poderá provar todas as verdades sobre as re-
lações dos números naturais. O segundo teorema é continuação do primeiro, mostra que tal sistema 
não pode demonstrar sua própria consistência.
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Assim, na Matemática como em qualquer outra atividade humana, a face 

extra lógica coexiste com a face lógica. A face extra lógica, isto é, a estética 

matemática (como é denominada), leva a muitas dúvidas, entre as quais, a de 

que a faculdade de sentir a beleza matemática é algo inato e independente de 

outros componentes do espírito, sugerindo que, ao aprovar ou rejeitar esta ou 

aquela matemática, se deve considerar se esses fatores influenciam a percepção 

da Matemática nas pessoas como bela ou não.

Outro componente incluído na face extra lógica da Matemática é a intui-

ção, que muitas vezes em Matemática é vista como algo vago e pouco rigoro-

so em oposição ao pormenorizado ou analítico. A intuição matemática ocorre 

por representações mentais dos objetos matemáticos, os quais são construídos 

por meio de experiências repetitivas ou manipulação de objetos concretos de 

um nível elementar ao mais avançado, por meio da manipulação de imagens 

mentais, experiências de resolução de problemas e realização de descobertas. 

Portanto, na sala de aula, tarefas matemáticas que não estimulam os aspectos 

intuitivos do pensamento poderão oferecer uma experiência matemática pobre, 

atendendo alguns alunos e colocando uma barreira na construção do conheci-

mento matemático significativo (PONTE, 1997).

Por meio da observação dessas questões, constata-se que as normas cul-

turais de cada época determinam o que é uma demonstração aceitável em Ma-

temática. O que é aceitável para uma geração pode não ser aceito conforme os 

padrões e o rigor de outra geração. Nesse sentido, as concepções sobre a nature-

za da Matemática, como conhecimento, ciência ou disciplina, e as concepções 

referentes ao ensino da Matemática se constituem conforme as influências cul-

turais da época, ao mesmo tempo, que carregam o conhecimento acumulado da 

História da Matemática.
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Concepções de Ensino da Matemática

É notável a evolução que ocorreu na civilização grega, na qual se destacam 

duas concepções que influenciaram e instigaram as discussões e as pesquisas 

no decorrer de muitos anos: as concepções idealistas e as concepções realistas. 

Ponte (1997) recorre a essas duas concepções na tentativa de entender a exis-

tência de objetos matemáticos independentes do sujeito que os estudam e a 

Matemática enquanto descoberta ou invenção.

Ponte (1992), em seu estudo, enfatiza que as concepções da Matemáti-

ca podem ser influenciadas pelas experiências e por aquilo que se reconhece 

como experiência e representações sociais dominantes, por se tratar de uma 

ciência muito antiga. O autor menciona que geralmente essas concepções con-

sideram a Matemática como uma disciplina extremamente difícil, enraizada em 

teorias abstratas, incompreensíveis e também associando a aspectos técnicos 

relacionados ao cálculo que somente estariam acessíveis a pessoas especiais, 

inteligentes e capazes. Salienta ainda que essas concepções se tratam de uma 

simplificação grosseira, porém refletem, de forma muito negativa e intensa, nos 

processos de ensino e aprendizagem da Matemática.

Além das perspectivas das realidades eternas de Platão e dos aspectos 

racionais e lógicos de Descartes, que fundamentam a concepção de uma Mate-

mática pronta, inata, acabada que precisa ser descoberta por meio da abstração 

do mundo das ideias ou do método lógico tomado como rigor, também é válido 

destacar a concepção da Matemática construída por meio da experiência. Ela 

está alicerçada na construção do conhecimento matemático, que sutilmente se 

subentende no Realismo de Aristóteles, quando ele tenta aproximar o sensível 

e o inteligível, entendendo que uma ciência precisa conhecer simultaneamente 
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a visão empírica e os aspectos lógicos do conhecimento. Essas distintas con-

cepções da Matemática ganham maior visibilidade e vêm se afirmando, reafir-

mando e sendo colocadas em dúvida no decorrer da História e da Filosofia da 

Matemática por diferentes matemáticos e filósofos.

Os estudos apresentados até aqui decorrem da análise das concepções 

da matemática desde a Antiguidade, considerando as concepções platonistas e 

também concepções de diferentes correntes históricas e filosóficas da Matemá-

tica no decorrer do tempo.

Nesse contexto, podemos observar, ao longo da História, que há muitas 

concepções sobre a Matemática, seu ensino e aprendizagem. E, assim, elege-

mos duas formas mais amplas de se conceber a Matemática que se apresentam 

em diferentes épocas até os dias atuais: a Matemática como Pronta e Acabada 

e a Matemática em Construção.

A Matemática como Pronta e Acabada é considerada inata, incontestável, 

rigorosa que precisa ser descoberta, com um fim em si mesma; e a Matemática 

em Construção é uma Matemática dinâmica, construída por meio da interação 

do sujeito com o saber acumulado pela humanidade, ao mesmo tempo, com a 

sua vivência e experimentação em um mundo, real, histórico, social e cultural, 

que também se constrói pela abstração quando há reflexão, análise, conjecturas 

que se processam em seu pensamento.

Essas duas concepções influenciam as concepções de ensino e aprendiza-

gem da Matemática. Portanto, destacamos algumas características dessas con-

cepções e como elas se manifestam nas concepções de ensino e aprendizagem 

da Matemática.
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A concepção da Matemática como Pronta e Acabada

A concepção da Matemática como Pronta e Acabada segue a concepção 

platônica/inatista da Matemática como estática, a-histórica, dogmática, atem-

poral, imutável. Para ela, a Matemática não foi criada e não desaparece. Consi-

derando que as verdades matemáticas são absolutas, eternas e imutáveis, busca 

uma verdade da qual não se possa duvidar.

Nessa concepção, as ideias matemáticas existem independentemente do 

homem, da participação humana ativa no seu desenvolvimento. Valoriza a Ma-

temática abstrata e considera os objetos matemáticos geralmente como imate-

riais. Para essa concepção, a Matemática consiste em despertar a Matemática 

que está latente em cada um (no espírito) e o fazer matemática na descoberta 

desses objetos matemáticos e das relações que os une.

A concepção de ensino para a Matemática Pronta e Acabada consiste 

na memorização de conceitos para se chegar à Matemática que está no campo 

idealizado. Assim como a concepção da própria Matemática se estrutura no 

modelo euclidiano de sistematizações lógicas, definições, axiomas, teoremas e 

corolários, os conteúdos matemáticos, algumas vezes, assumem caráter de in-

formações e de regras. Utiliza um sistema formal de manipulação de símbolos 

de acordo com as regras determinadas com uso da linguagem formal da Mate-

mática e rigor nas demonstrações.

Para essa concepção, o professor é conhecedor da Matemática e transmis-

sor do que compreende por meio da exposição do conteúdo e das demonstra-

ções com rigor matemático. Ele também assume o papel de treinador de habili-

dades técnicas dos alunos, ensinando-os como operar na Matemática por meio 

da repetição da técnica aplicada para resoluções semelhantes, enfatiza a técnica 

e o colocar na fórmula. A Matemática é utilizada para validar resultados.
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Dessa forma, a aprendizagem ocorre por memorização e reprodução do 

que o professor demonstra, o aluno é passivo em sua aprendizagem, apenas 

reproduz o que o professor faz e aprende técnicas da Matemática e não o con-

teúdo.

A concepção da Matemática em Construção

A Matemática em Construção é concebida como construção humana, 

constituída por estruturas e relações abstratas entre formas e grandezas reais 

e possíveis. Trata-se de um saber vivo e dinâmico que vem sendo construído 

histórica e culturalmente a partir de estímulos internos e externos.

Por se tratar de uma construção humana, histórica e cultural, nessa con-

cepção, as verdades não podem ser consideradas absolutas, pois podem se tor-

nar falíveis, corrigíveis e sujeitas a revisões. O mundo físico não é considerado 

a fonte da Matemática, mas a maneira como cada um produz essa Matemática.

Para essa concepção, a Matemática constitui o próprio pensamento en-

quanto discurso com linguagem própria constituída historicamente de símbo-

los. Ela considera a Matemática pura e a Matemática aplicada, entendendo a 

importância das características da abstração: axiomatização e generalização, 

como modelo inteligível para fenômenos naturais complexos e, a partir da inte-

ração da abstração com problemas concretos da realidade da vida, é construída 

uma Matemática viva (dinâmica) e significativa.

Nessa concepção, o ensino objetiva a construção das estruturas do pensa-

mento lógico-matemático, prioriza o processo e não apenas o resultado, ocor-

re pela problematização e pela modelagem matemática, contempla também o 

estudo e a pesquisa da realidade, valoriza o erro como potencial de aprendiza-

gem, utiliza-se de materiais concretos, pode usar ação, manipulação, experi-

mentação, jogos e atividades lúdicas.
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O método de ensino está centrado no aluno e em suas atividades. O pro-

cesso de significação é essencial no ensino e também na aprendizagem. O pro-

fessor se torna orientador, facilitador, planejador de atividades significativas, 

e a relação entre professor e aluno é dialógica. Sendo assim, para a Matemá-

tica concebida como construção humana, a aprendizagem valoriza o aprender 

a aprender, visa à formação cidadã e o conhecimento é construído pela ação 

e pela interação do sujeito com o meio. Nessa concepção de aprendizagem, o 

foco está no aluno que deve conseguir atribuir significado e sentido às ideias 

matemáticas e sobre elas fazer relações, justificar e criar.

Conclusão

As concepções matemáticas e de seu ensino, no decorrer da História da 

Matemática, partem de uma Matemática utilitarista na Antiguidade, a partir da 

qual se desenvolve uma Matemática abstrata, privilegiando a verdade, o rigor 

e as certezas inquestionáveis. Se por um lado a razão é privilegiada, caracteri-

zando a Matemática como uma ciência da verdade absoluta, de outro, a expe-

riência revela a possibilidade da falibilidade e também o caráter de construção 

humana, histórica, social e culturalmente construída.

Diversas questões pontuam os conflitos entre as concepções da Matemá-

tica no decorrer da história. Esses conflitos se estendem para as concepções do 

ensino e da aprendizagem da Matemática que se mostram em duas formas mais 

amplas, eleitas por nós, para conceber a Matemática: como Matemática Pronta 

e Acabada e como uma Matemática em Construção.

Investigar as concepções da Matemática influencia seu ensino e sua 

aprendizagem, porque estão intimamente relacionadas à forma de ensino ado-

tada e à possibilidade de sua aprendizagem apenas por uma elite pensante de 

seres privilegiados ou, por outro lado, como possível de ser acessada por todos, 

desde que sejam possibilitadas condições para isso.
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CAPÍTULO 8 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 
DE ENSINO DE CIÊNCIAS: 

APRENDIZAGENS 
CONSTRUÍDAS NA E COM 

A PRÁTICA DE ENSINO 
DE CIÊNCIAS

Andressa Bono Vicente
Nájela Tavares Ujiie

Doi: 10.48209/978-65-5417-102-8 

Introdução 

 Este capítulo explicita um relato de experiência acerca da prática de en-

sino interdisciplinar vinculada à disciplina de Metodologia do Ensino de Ciên-

cias e Meio Ambiente no curso de Pedagogia; aborda suas relações, reflexões 

e aprendizagens, constituídas sob o olhar da acadêmica, bolsista de iniciação 

científica e participante da prática no ano de dois mil e vinte e um. 
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 A prática de ensino é componente curricular de disciplinas metodológi-

cas do curso de Pedagogia e tem por prerrogativa articular teoria e prática num 

processo único que possibilite aos acadêmicos, futuros professores, materiali-

zar a práxis educativa no bojo do ensino de Ciências, articulando seus conteú-

dos com sentido e significado no âmbito da sala de aula. 

De acordo com Pozo e Crespo (2009), nos últimos tempos é possível 

notar uma falta de afeição, desmotivação e valorização da ciência como com-

ponente curricular por parte dos alunos. Os autores pontuam que o ensino de 

Ciências tem limitado o conhecimento científico a utilidade e aplicabilidade, 

desconsiderando a reflexão mais ampla da produção do conhecimento, articula-

da a interesse e relevância cidadã e social. Deste modo, o aluno coloca-se como 

passivo frente ao conhecimento científico, que ao ser transmitido é concebido 

como não integrado a sua realidade social e cultural.

Pozo e Crespo (2009) apontam que o currículo para o ensino de Ciências 

apresenta problemas por não ser direcionado para a sociedade à qual pertence 

atualmente, não se adequando às demandas formativas que os alunos buscam. 

Ao discutir o ensino de Ciências voltado à Educação Básica, Lorenzetti e De-

lizoicov (2001) evidenciam a importância da alfabetização científica e tecnoló-

gica, e um ensino de Ciências que colabore para a formação cidadã do sujeito; 

formação plena, compreensão de realidade e atuação consciente no e com o 

mundo.

 Frente ao exposto, a prática de ensino da disciplina de Metodologia do 

Ensino de Ciências e Meio Ambiente articula um projeto interdisciplinar que 

tece um diálogo entre o ensino de Ciências e a literatura infantil, promovendo 

uma ação colaborativa de ensino e pesquisa, onde o professor e os participantes 

estão em busca e constante troca de conhecimento. A prática de ensino organi-

za-se em duas etapas, uma voltada à identificação de obras literárias voltadas 
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ao ensino de Ciências, num coletivo colaborativo, e outra à elaboração de se-

quências didáticas, num processo educativo e formativo instrumentalizador do 

tornar-se professor autor da própria ação docente. Neste capítulo que se forja 

como um relato reflexivo das aprendizagens construídas, buscamos explicitar 

o vai e vem entre a teoria e a prática, e a ação educativa e formativa implicada 

com o processo da formação de professores na formação inicial em Pedagogia.

A Prática de Ensino da Metodologia do Ensino                    
de  Ciências  e  Meio  Ambiente

Portanto, buscando uma prática integrativa e significativa para os acadê-

micos de Pedagogia foi desenvolvida a proposta da prática de ensino de Meto-

dologia do Ensino de Ciências e Meio Ambiente, pensando numa perspectiva 

interdisciplinar correspondente aos aportes de Fazenda (2002, p. 180): 

Interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do conhecimen-
to, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender e dos 
aparentemente expressos, colocando-os em questão. [...] A interdisciplina-
ridade pauta-se numa ação em movimento. Pode-se perceber esse movi-
mento em sua natureza ambígua, tendo como pressuposto a metamorfose, 
a incerteza.

 A construção do conhecimento de modo interdisciplinar mobiliza incer-

teza e inteireza ao mesmo tempo, pois a interdisciplinaridade decorre mais do 

encontro entre indivíduos que entre disciplinas, em diálogo com o conhecimen-

to em amplitude. Assim, consideramos a prática de ensino interdisciplinar pelo 

diálogo entre o texto literário e o ensino de Ciências, comunhão de pessoas e 

esforços em relação a um objetivo de pesquisa e busca comum, e também pelos 

aspectos identificados pela autora mencionada, que pondera a prática interdis-

ciplinar como movimento dialético de caráter teórico-prático e/ou prático-teóri-

co, reflexão para, na e sobre a ação, parceria educativa, autoridade conquistada, 

humildade, cooperação, produção do conhecimento, respeito ao modo de ser 



146

Ensaios em Pedagogia: Estudos e Escritas científicas

de cada um e ao caminho que cada um empreende na busca de sua autonomia 

e formação.

Deste modo, ao propor uma pesquisa-ação colaborativa e interdiscipli-

nar para os acadêmicos, congregando ensino de Ciências e literatura infantil, 

a docente da disciplina buscava que nos colocássemos em movimento de bus-

ca, de reflexão dos conceitos necessários para a elaboração da prática, e que 

desenvolvêssemos uma atitude de ensino e pesquisa. Ao utilizar o ensino de 

Ciências e a literatura infantil, fazia ponte com duas disciplinas presentes na 

matriz curricular do 1° ano do curso de Pedagogia, ambas ministradas por ela. 

Para a realização da atividade fazia-se necessário que relacionássemos os con-

ceitos aprendidos com relação à categorização do que poderia ser enquadrado 

como literatura infantil e os conteúdos estruturantes para o ensino de Ciências 

na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

O ensino de Ciências, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (PCN), tem correlação com a formação cidadã e a possibilidade de ser e 

estar no mundo e com ele: 

[...] não se pode pensar no ensino de Ciências como um ensino propedêuti-
co, voltado para uma aprendizagem efetiva em momento futuro. A criança 
não é cidadã do futuro, mas já é cidadã hoje, e, nesse sentido, conhecer 
ciência é ampliar a sua possibilidade presente de participação social e via-
bilizar sua capacidade plena de participação social [...] (BRASIL, 1997, p. 
22-23).

 Assim, o ensino de Ciências ao qual deveríamos evidenciar na prática de 
ensino estava estritamente relacionado à cidadania e ao enfoque CTS (Ciência, 
Tecnologia e Sociedade), o qual UJIIE (2019; 2020) valoriza, pensando numa 
estrutura didática com foco nos conceitos científicos, nos conhecimentos pré-
vios do aluno relacionados a sua cultura e ao ambiente no qual está inserido, 
e nas propostas didático-pedagógicas que deveriam valorizar a construção do 
senso comum até o conhecimento científico, de modo a favorecer o alcance da 
alfabetização e/ou letramento científico.
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Enquanto acadêmica que participava das aulas ministradas via Google 
Meet pela professora, confesso encanto, via a necessidade de se tratar o ensino 
de Ciências relacionando-o a práticas do cotidiano da criança; transformar o 
senso comum em conhecimento científico, tornar possível abordar conceitos 
que não fugissem da realidade na qual meus alunos estariam inseridos, fazendo 
a ação de propor situações que fizessem os meus alunos questionarem o porquê 
das coisas. 

As aulas e a proposta fizeram-me refletir sobre quando eu era aluna dos 
Anos Iniciais e gostava da disciplina de Ciências; não me sentia representada 
pela ciência, pois a forma como era ensinada abordava conceitos abstratos, 
distantes da minha realidade, e com isso sentia que o ensino de Ciências não 
pertencia a minha realidade e sim aos grandes cientistas. 

 Deste modo, a prática de ensino da disciplina de Metodologia de Ensino 
de Ciências e Meio Ambiente veio de modo a viabilizar, para mim, o movimen-
to de pesquisa e exercitar o tornar-se professor, que se diferencia do formar-se 
professor, ao passo que não é um processo linear e varia de pessoa para pessoa 
(CACHAPUZ, 2012). Mesmo desenvolvendo uma prática de ensino dentro de 
uma turma de primeiro ano, que teve acesso às mesmas aulas e orientações para 
a realização da prática e acesso aos mesmos textos orientadores, não é possível 
que todos compreendam esse processo da mesma forma. Pensamos as ações 
para a realização da prática de maneira diferente, pois fomos afetados pelo en-
sino da professora de maneiras diferentes. A meu ver, o vivenciar da prática de 
ensino foi educativo, formativo, significativo e enriquecedor. 

 A prática de ensino foi organizada em duas etapas, onde a realização da 
segunda fase dependia dos resultados da primeira. Deste modo, apresentarei a 
seguir a orientação metodológica para a realização de ambas as fases, minhas 
reflexões no processo de realização das mesmas e, por fim, as considerações 
finais sobre a participação neste processo e percurso. 
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Prática de Ensino – Etapa 1 

A realização da prática aconteceu em duas etapas didático-metodológicas 
distintas. Na etapa 1, deveríamos buscar 3 (três) livros de literatura infantil em 
bibliotecas digitais, internet, blogs, sites e demais meios a que tivéssemos aces-
so no período pandêmico de 2021; por conseguinte, deveríamos realizar uma 
espécie de catalogação desses livros, classificando-os a partir dos conteúdos 
estruturantes para o ensino de Ciências na Educação Infantil e Anos Inicias. 

A correlação aos conteúdos estruturantes do ensino de Ciências na Edu-
cação Infantil tomou por base o Referencial Curricular Nacional da Educação 
Infantil (BRASIL,1998) concebendo 1. Seres vivos; 2. Ambiente e fenômenos 
naturais; 3. O universo: Os lugares e suas paisagens; 4. Objetos e processos de 
transformação; e, 5. Ser humano, saúde e qualidade de vida, e para os Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental utilizamos em paralelo os conteúdos estrutu-
rantes apresentados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais: ciências naturais 
(BRASIL, 1997) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) con-
cebendo: 1. Ambiente = Terra e Universo; 2. Ser Humano e Saúde = Vida e 

Evolução; e, 3. Recursos Tecnológicos = Matéria e Energia. 

Para além da compreensão dos conteúdos estruturantes do ensino de Ci-

ências, foi essencial compreender o que é literatura infantil, o que fez com que 

relacionássemos os conceitos da disciplina de Literatura Infantil com o reco-

nhecimento de quais critérios tornavam determinado livro pertencente à lite-

ratura, e não uma simples história para crianças. Chicoski (2010) pontua que, 

de um modo geral, uma criança passa por vivências, enfrenta obstáculos, passa 

por barreiras, limites e perdas. A literatura tem o poder de ajudar uma criança 

a superar limites e alcançar potencialidades. A literatura infantil está para além 

do contato afetivo, desenvolvimento da linguagem, lógica, estética, pois firma 

compromisso com a libertação da criatividade, da imaginação, da fantasia e da 

formação plena.
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A literatura infantil tem um potencial que vislumbra articulação com o 

ensino de Ciências de cunho CTS e com foco inovador com as demandas do 

contexto educacional atual. 

Ao fazer minha busca, considerava o meu interesse pelos livros, pensava 

se eu enquanto criança gostaria de ler aquela história, se o tema parecia interes-

sante e despertava-me querer saber mais; em outras palavras, buscava o entu-

siasmo e o encanto que a ciência deve fomentar para a atitude de pesquisa. As 

obras escolhidas por mim deveriam ser colocadas num arquivo de PowerPoint, 

espécie de ficha de catalogação, e apresentar os seguintes elementos essenciais: 

referência, imagem capa, sinopse, e vinculação ao conteúdo estruturante da 

Educação Infantil (EI) e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (AIEF). Na fi-

gura 1 ilustro a organização desenvolvida na atividade. 

Figura 1 – Ficha de Catalogação: Obra literária e Ensino de Ciências.

Fonte: Organização das autoras (2023). 

 Uma das três obras selecionadas foi “Como eu cheguei aqui?”,de Philip 

Bunting, que apresenta a teoria da evolução das espécies desde o acontecimen-

to do Big Bang até os dias atuais; apresenta ilustrações, letra em caixa alta e de 

tamanho adequado para a leitura compartilhada do livro. Um dos pontos que 
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mais me chama atenção acerca desta obra é a maneira com que o autor aborda 

o conteúdo da origem da vida, que por muitos é visto como complexo, de modo 

lúdico e que chama atenção do leitor de maneira adequada à faixa etária infan-

til. Nas figuras 2 e 3 apresento as outras duas obras selecionadas e os pontos 

que considerei para a seleção destas obras. 

Figura 2 – Obra literária “Quem vai salvar a vida?”, de Ruth Rocha.

Fonte: ROCHA, Ruth. São Paulo: Salamandra, 2015.

Figura 3 – Obra literária “O elefante que não sabia escovar os dentes”, de João 
Luiz do Couto. 

Fonte: COUTO, João Luiz do. São Paulo: Giostri, 2000.
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As três obras selecionadas apresentam ilustrações grandes, letras em cai-

xa alta, e temáticas científicas que se relacionam a situações cotidianas das 

crianças. No livro de Ruth Rocha, debate-se a prática de jogar lixo no chão e do 

desperdício de água como ações que agridem o meio ambiente. Nesta obra, os 

pais também acreditam que só as florestas importam para o meio ambiente, um 

conceito que pode ser relacionado ao ensino de Ciências e Geografia por meio 

de uma ação interdisciplinar mediada pelo texto literário. Ao falar da ONU e 

ecologistas é possível agregar esses conceitos ao vocabulário das crianças e 

trabalhar com os significados dessas palavras, relacionando assim o ensino de 

Língua Portuguesa e o ensino de Ciências dentro de uma mesma obra literária; 

evidencia-se o potencial da correlação entre literatura e ensino de Ciências com 

enfoque CTS. 

 A obra apresentada na figura 3 refere-se à questão da higiene bucal e pes-

soal, um tema muito importante para a Educação Infantil, já que nesta etapa da 

Educação Básica as ações de cuidado e aprendizagem não se dissociam; deste 

modo, trabalhar essa obra literária relacionaria as habilidades de autocuidado 

que as crianças devem adquirir neste período. No Ensino Fundamental, é pos-

sível aprimorar os mesmos conceitos da Educação Infantil, dando enfoque à 

maneira correta de se fazer a escovação e trabalhar hábitos que devemos desen-

volver para evitar problemas de saúde. 

 As escolhas consideraram a orientação recebida sobre obra literária e te-

mática correlacionada aos conteúdos estruturantes do ensino de Ciências, bem 

como adequação à faixa etária da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, qualidade textual e gráfica. 

No que tange à segunda etapa da prática de ensino, a que nos ateremos 

de modo pormenorizado na próxima seção, esta contemplava a escolha de uma 

obra a partir do banco de dados de obras literárias voltadas ao ensino de Ciên-
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cias, o qual configurou-se mediado pela etapa um da pesquisa-ação colaborativa 

envolvendo o coletivo da turma, a qual totalizou a catalogação de 57 (cinquenta 

e sete) obras literárias voltadas ao ensino de Ciências, que compôs o universo 

para livre escolha dos acadêmicos. 

Prática de Ensino – Etapa 2

A segunda etapa didático-metodológica da prática de ensino consistiu 

na seleção de um dos livros do banco de obras literárias para elaboração de 

sequências didáticas significativas e com articulação educativa interdisciplinar, 

em acordo com os preceitos de Fazenda (1994) já debatidos, e que se pauta na 

construção dialógica de conhecimentos em globalidade. 

A concepção de sequência didática engloba o conjunto de atividades or-

denadas, estruturadas e articuladas para um fim educacional e seus objetivos, 

onde seu princípio e seu fim são conhecidos pelos envolvidos num contínuo de 

interligação e alcance de aprendizagem (ZABALA, 1998). 

O planejamento por sequência didática consiste em sistematizar o traba-

lho docente na intenção de ajudar a criança a desenvolver-se de forma integral. 

Numa visão de crescimento pedagógico, a orientação por sequência didática 

nos planejamentos de aulas dos professores da Educação Infantil, segundo Fa-

ria e Salles (2012), torna-se um ganho, porque tem a premissa de compor um 

contexto educativo intencional, que congrega sentido e significado em seu âm-

bito articulatório e ativo, de modo a garantir uma efetiva participação das crian-

ças-alunos durante as aulas; e com isto apreendem conhecimentos potenciais e 

diversos.

A sequência didática é uma forma de organizar o planejamento da rotina 

educativa das crianças, importante de se efetivar em qualquer nível ou etapa 
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de ensino, a qual organiza a formação integral e interdisciplinar, a partir de 

conhecimentos que se ampliam sistematicamente, por atividades significativas 

encadeadas, que pouco a pouco vão tornando-se grandes fontes de percepções 

múltiplas e aprendizagens.

Em conformidade com as orientações recebidas, cada acadêmico faria: a 

escolha da obra literária; opção de nível de ensino (Educação Infantil ou Ensino 

Fundamental), turma e faixa etária de direcionamento; identificação do conteú-

do estruturante do ensino de Ciências abordado; estruturação da sequência com 

no mínimo 8 (oito) atividade didático-pedagógicas; estabelecimento de tema/

conteúdo básico que dará título à sequência; articulação conteúdo/conhecimen-

to e objetivo de aprendizagem para cada proposição didático-pedagógica; pri-

mar por atividades em que seu aluno seja protagonista do aprender; e garantir 

ao final da sequência didática uma atividade de avaliação significativa, em que 

se resgate o conteúdo/conhecimento abordado para consolidar (o saber), e res-

ponder à questão: O que seu aluno aprendeu?

A sequência didática, portanto, teria uma das obras literárias como norte-

adora do planejamento e o vínculo com um conteúdo estruturante do ensino de 

Ciências. A obra escolhida foi “Como eu cheguei aqui?”, do autor Philip Bun-

ting. A sequência didática seria destinada para o 5° ano dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental e seguiria as orientações feitas pela estagiária de docência 

do mestrado e professora/formadora/pesquisadora da disciplina.

A construção da sequência didática foi um momento de reflexão intensa, 

pois pensava em práticas docentes que agregassem significado à obra de litera-

tura infantil que eu havia escolhido. O livro não era o ponto principal, mas um 

mote inicial para a sequência de ações didáticas que seriam realizadas para o 

cumprimento de um objetivo educacional, e o conteúdo meu fio condutor e de 

encadeamento das atividades. Deste modo, era preciso que eu atendesse às de-
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mandas atuais do ensino de Ciências na contemporaneidade. Fazenda (1994, p. 

34) acredita que “a revisão contemporânea do conceito de ciência orienta-nos 

para a exigência de uma nova consciência, que não se apoia apenas na objetivi-

dade, mas que assume a subjetividade em todas as suas contradições”.

Assim, identifiquei como conteúdo estruturante Ser humano e saúde = 

Vida e Evolução; e meu conteúdo básico/temático: Evolução do Universo e do 

Homem. O primeiro procedimento didático pensado por mim foi a organização 

do ambiente da sala com objetos e detalhes que revelassem a temática da histó-

ria e pudessem resgatar conhecimentos prévios das crianças-alunos. 

Com isso, meu objetivo está ligado ao princípio de que a organização 

da sala pode ser compreendida como parte intrínseca do desenvolvimento da 

criança, ou seja, é necessária a participação da criança como sujeito ativo no 

processo de ensino e de aprendizagem, colocando-a em interação com os ob-

jetos e mediada pelo outro, potencializando assim o desenvolvimento de suas 

capacidades intelectuais. Como expressam Ujiie, Mitura e Blaszko (2022), o 

espaço pode ser um potencializador de aprendizagem e uma ambientação cor-

robora para o aluno construir experiências e aprendizagens significativas. 

Outra ação metodológica planejada incluía a apresentação do tema da 

aula, pois como aponta o conceito de sequência didática defendido por Za-

bala (1998), o encadeamento e a retomada do conteúdo são importantes fios 

condutores na elaboração de aprendizagem. Além disso, a consideração dos 

conhecimentos prévios do aluno por meio de um diálogo intencional e guiado 

pelo professor promove uma troca de conhecimentos entre professor e aluno, 

estrutura a dialogicidade. Nesse sentido, Freire (1987, p. 68) afirma que “[...] o 

educador já não é o que apenas educa, é educado, em diálogo com o educando 

que, ao ser educado, também educa”. 
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Para o planejamento, também contei com a inserção de recursos tecnoló-

gicos, como a utilização de vídeos do YouTube, como uma estratégia para cha-

mar a atenção dos alunos para o que estava sendo ensinado; além de considerar 

que, atualmente, as crianças desde cedo estão conectadas a esse tipo de mídia, 

então é importante usá-las a favor do processo educacional. De acordo com 

Morán (1995, p. 27-28):

O vídeo está umbilicalmente ligado [...] a um contexto de lazer, de entre-
tenimento, que passa imperceptivelmente para a sala de aula. Vídeo, na 
concepção dos alunos, significa descanso e não “aula”, o que modifica a 
postura e as expectativas em relação ao seu uso. Precisamos aproveitar essa 
expectativa positiva para atrair o aluno para os assuntos do nosso planeja-
mento pedagógico. Mas, ao mesmo tempo, saber que necessitamos prestar 
atenção para estabelecer novas pontes entre o vídeo e as outras dinâmicas 
da aula.

 Deste modo, busquei ao longo da minha sequência didática correlacionar 
os vídeos em formato de animação disponibilizados pelo canal da USP no You-
Tube, numa série intitulada Evolução Para Todes, que conta com dois episó-
dios: “De onde viemos?” e “Nossa Origem”, que tratam justamente da questão 
abordada no livro, de que formas evoluímos até chegarmos onde estamos hoje, 
nossos ancestrais e a teoria da evolução das espécies. 

Abordei os conteúdos ao longo da aula utilizando experimentos, para que 
haja a construção de saberes por meio dos alunos, e questionamentos, para que 
levantem hipóteses e as testem. Esta opção teria por objetivo propiciar cons-
trução do conhecimento, possibilitando que os alunos se tornem sujeitos ativos 
do seu processo de aprendizagem, sendo estimulados a explorar, e com isso 
participem de um processo investigativo dos conteúdos científicos propostos, 
perspectiva que é cara a Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007) ao discutir 
abordagens metodológicas para o ensino de Ciências nos Anos Inicias do Ensi-
no Fundamental.

Para a realização da atividade avaliativa referente ao 8° passo didático-
-metodológico da minha sequência didática, busquei que os alunos estivessem 
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em exercício para que os mesmos tivessem papel central no processo de en-
sino-aprendizagem. Seguimos por uma concepção dialética, onde a avaliação 
está voltada para o processo de criação. Assim, a elaboração de uma linha do 
tempo coletiva mediada por mim, enquanto professora, coloca-me num papel 
secundário, dando o protagonismo das ações aos alunos em atividade de coo-
peração mútua. 

Como pontua Darsie (1996), o processo de aprendizagem dá-se em pro-
cesso permanente de avaliação; por isso, busquei refletir ao longo de todo o 
processo da sequência didática, por meio de objetivos que incluíam a compre-
ensão, verbalização dos conhecimentos adquiridos e identificação de conceitos 
por parte dos alunos. Ao longo dessa ação, primei por um modelo de avalia-
ção onde as decisões não fossem monopolizadas por mim, mas discutidas num 
coletivo de ideias para que pudessem desenvolver um exercício crítico que é 
processo essencial dentro da concepção dialética.

Mediante o exposto no quadro 1 a seguir apresento a sequência didática 
planejada em articulação entre a literatura infantil e o ensino de Ciências, ela-

borada como elemento ilustrativo da discussão explicitada até aqui.

Quadro 1 - Organização da sequência didática.

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES SIGNIFICATIVAS E INTERDISCIPLINARES

1 Organização e ambientação da sala de aula

-Carteiras organizadas em semicírculo voltadas à lousa. Na lousa o registro da questão 
geradora: “Universo e o Homem, como chegamos até aqui?”  e logo abaixo o registro de 
BANG em caixa alta. No centro da sala um tapete de TNT preto, com diferentes estrelas 
e corpos celestes de cores variadas colados.

-Objetivo: Trazer os alunos para dentro da temática da aula, despertar a curiosidade por 
meio de uma organização diferente dos elementos da sala de aula.
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2 Apresentação do tema da aula e questionamentos iniciais

-Discussão em sala de aula motivada por perguntas-chave como: “Vocês sabem como 
surgiu o homem? E o universo?”, “Será que sempre fomos assim ou evoluímos ao longo 
do tempo?”

-Objetivo: Checar os conhecimentos prévios dos alunos acerca do tema proposto para a 
aula.

3 Exposição do episódio 1 da série “Evolução para Todes” no Youtube

-Apreciar e debater o episódio.

Objetivo: Introduzir o conteúdo por meio da animação, despertar atenção para a contação 
de história.

4 Contação de história “Como eu cheguei aqui” de Philip Bunting

-Discussão coletiva e interpretação do texto. 

-Temática: Teoria da evolução das espécies, Big Bang.

-Objetivo: Compreender a história apresentada e a sequência de informações que ela traz.

5 Exposição do episódio 2 da série “Evolução para Todes” no Youtube

-Apreciar e debater o episódio.

-Objetivo: Fixar o conteúdo e agregar dados às informações trazidas pelo livro, apresen-
tando agora nomes, datas, locais e uma breve linha do tempo.

6 Experiência: Big Bang

-Materiais: uma bexiga de festa de tamanho grande, bombinha de bicicleta ou de colchão 
inflável, bolinhas de papel de tamanhos diversos.

-Procedimento: Colocar as bolinhas dentro da bexiga e começar a enchê-la, até que estou-
re e espalhe as bolinhas pela sala.

-Objetivo: Compreender como ocorreu o Big Bang.
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7 Atividade: Representação do Big Bang

-Materiais: folha sulfite preta, grãos de feijão pintados de diversas cores e cola.

- Os alunos devem representar numa metade da folha como o universo era antes da ex-
plosão do Big Bang; e na outra metade da folha representar a separação de moléculas 
ocasionada pelo Big Bang.

-Objetivo: Compreender o efeito da separação de moléculas apresentada nos materiais de 
estudo anteriores.

8 Construção de linha do tempo coletiva

- De maneira coletiva, os alunos devem recortar as figuras disponibilizadas dos diferentes 
hominídeos e fazer a organização de uma linha do tempo com imagens, com o auxílio da 
professora.

 -Objetivo: Compreender e identificar as diferenças acerca dos hominídeos e entender 
como se estrutura o tempo, vida e evolução.

A prática de ensino de Ciências em suas duas etapas foi de extrema im-

portância na minha formação acadêmica e de pesquisadora iniciante, pois Frei-

re (1996) dimensiona que ensinar inexiste sem aprender. Na ação formativa e 

educativa proposta captei o real significado do que é aprender para o ensinar, 

neste caminho de tornar-se e ser professor de Ciências da Educação Infantil e 

dos Anos Inicias do Ensino Fundamental. 

Considerações Finais

 Tendo em vista os aspectos considerados para a elaboração da prática 

de ensino de Metodologia do Ensino de Ciências, foi possível considerar que 

as aprendizagens constituídas por mim, enquanto acadêmica do curso e parti-

cipante da prática, levaram-me a entender que o ensino de Ciências é um pro-

cesso, que não deve ser simplesmente repassado para frente como se estivesse 
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parado no tempo. A ciência deve ser ensinada como saber histórico e provisó-

rio, que deve ser construído não só por mim enquanto educadora, mas também 

pelos alunos (POZO; CRESPO, 2009). 

 A produção da sequência didática interdisciplinar fez-me compreender 

melhor que o ensino não está guardado dentro de caixas de suas próprias dis-

ciplinas, mas que ele deve ser transitório e articular-se a diferentes saberes de 

diversas áreas; e cabe a nós enquanto educadores promover um gatilho para 

que os alunos busquem isso. Devemos propor em nossas aulas, conforme os 

autores citados, momentos de busca ativa do conhecimento por parte do aluno, 

para que ele compreenda o que queremos ensinar, e não que receba o conheci-

mento pronto, sem chance de questionamentos. 

 É essencial que o processo de formação de professores fomente nos aca-

dêmicos de Pedagogia que o ensino-aprendizagem faz parte da nossa cultura 

e deve estar alinhado à evolução da sociedade, às inovações tecnológicas e, 

principalmente, alinhado ao que o meu aluno quer aprender, buscando meios 

de tornar o conhecimento científico e a literatura infantil democráticos a todos, 

desmistificando o uso da ciência para os grandes cientistas; afinal, a ciência é 

do povo e está presente no nosso dia a dia em tudo o que fazemos. 

 Para mim, tornar-me professora depende em partes da humildade inte-

lectual, de reconhecer no outro o que ele também sabe e valorizar isso duran-

te o processo de ensino-aprendizagem; estabelecer uma relação linear entre o 

que eu sei e o que o outro sabe, e potencializar isso. Conforme afirma Freire 

(1996), ensinar exige rigorosidade metódica, e essas condições vão implicar 

educandos e educadores criadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes 

e persistentes. E são esses os atributos que cultivei ao longo do ano letivo e da 

disciplina de Metodologia do Ensino de Ciências e Meio Ambiente, e que achei 

pertinentes para expor neste capítulo: perceber-me enquanto agente construtora 



160

Ensaios em Pedagogia: Estudos e Escritas científicas

da cidadania e do que eu quero para o futuro, quais inovações e reflexões rea-

lizei numa tentativa de tornar-me melhor e, com isso, produzir o conhecimento 

para o próximo. 
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CAPÍTULO 9 

PROJETO CRIATIVO 
ECOFORMADOR: 

MINHA ESCOLA MAIS 
VIVA, TRANSFORMANDO 

O ESPAÇO ESCOLAR
Glaucia Nogara

Iliane Stein
Doi: 10.48209/978-65-5417-102-9

Introdução 

Partindo do desejo de transformar espaços em ambientes mais educati-

vos, atrativos, com múltiplas possibilidades de ensinar e aprender evidencia-se 

a necessidade de inovar as práticas pedagógicas atuais com vista à religação 

dos saberes. Nessa direção, idealizamos o PCE (Projeto Criativo Ecoformador) 

com o propósito de propor práticas pedagógicas contextualizadas e compro-

metidas com a política do bem viver. Assim, espera-se que cada estudante, 

independente do meio ao qual pertença, de suas experiências de vida possa 
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interagir e religar saberes partindo de sua realidade para o todo como forma de 

compreender o mundo a sua volta. Tal proposta exige a reforma do pensamento 

a partir do pensamento complexo proposto por Morin (2005).

Dificilmente, “[...] haverá transformação sem a reforma do pensamento, 

ou seja, revolução nas estruturas do próprio pensamento. O pensamento deve 

tornar-se complexo” (MORIN, 2000, p.10). Portanto a religação dos saberes 

não está limitada à junção dos conhecimentos entre campos de experiências 

ou as disciplinas, pois o modo de pensar organizador (pensamento complexo) 

que provê uma espécie de unidade do conhecimento é almejado com uma visão 

transdisciplinar, pois abrange o que está entre, além e através delas (NICOLES-

CU, 2018). 

 Desse modo, o PCE aplicado na Escola Municipal Professor Didio Au-

gusto de União da Vitória–PR, contribui para que as estratégias adotadas nos 

processos de ensino e de aprendizagem permaneçam integradas, articuladas 

promovendo a participação ativa e proativa dos estudantes, valorizando a auto-

nomia e o protagonismo e a criatividade no processo de construção do conhe-

cimento. 

Durante o ano letivo de 2022, desenvolvemos na Escola Municipal Pro-

fessor Didio Augusto de União da Vitória - PR o PCE ”Minha Escola Mais 

Viva” agregando os conhecimentos adquiridos durante o PPGEB/ UNIARP,  o 

curso de extensão  Programa de formação-ação em Escolas Criativas: das de-

mandas locais aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS ofertado 

pela UNIARP, que também vem sendo realizado com várias outras Escolas  e 

Cemeis do Município de  União da Vitória,  e o curso de Extensão “Escolas 

2030” que  é um programa global de pesquisa-ação que busca criar novos parâ-

metros para a avaliação da aprendizagem com base na prática da educação in-

tegral e transformadora, com vistas a garantir o Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável 4 (ODS 4), ofertado pela FEUSP, o presente trabalho foi apresen-
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tado no  1II CIEDUS Congresso Internacional de Saúde, XI Fórum Internacio-

nal de Criatividade- INCREA, II Seminário da Rede de Egressos do Mestrado 

Profissional em Educação Básica- REMPE/UNIARP.  

Todas as ações e projetos constam no PPP Projeto Politico Pedagógico 

da Escola Municipal Professor Didio Augusto, portanto, buscamos articular 

conteúdos embasados no PPP e Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

visto que percebemos a necessidade de promover a conscientização com os 

estudantes sobre a importância de cuidar do planeta através dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). Priorizamos os ODS (1, 2, 3 ,4,10,11,12, 

13, 15 e 17) por estarem vinculados aos conteúdos curriculares e as atividades 

propostas do PCE. Como parte do todo, está contemplado nestas ações o culti-

vo do jardim e da horta da escola, o reaproveitamento de alimentos, separação 

do lixo, entre outras, como uma das melhores formas de desenvolver com o 

estudante e a comunidade escolar a necessidade de se tornarem ecologicamente 

conscientes e capazes de contribuir para a construção de um futuro sustentável. 

O PCE Minha Escola Mais Viva contempla vários ODS. 

Propostas como estas se apresenta como uma das possibilidades de com-

preendermos juntos com os estudantes, que estamos inseridos no meio am-

biente e que somos sim uma parte dele, e que cada um deve desempenhar o 

seu papel neste contexto de preservação, de sentir-se pertencente ao ambiente 

escolar. Nesse sentido “[...] construir novas estruturas, revitalizar os ambientes 

escolares, trazer vida, alegria para dentro de nossas escolas [...]” nos remete a 

perceber o que é complexo com objetivo de “[...] cultivar novos valores e co-

laborar para a formação de crianças, jovens e adultos mais felizes e saudáveis, 

mais criativos e plenos em sua humanidade” (MORAES, 2004, p.279). 

1 Resumo expandido, Anais publicado no II CIEDUS Congresso Internacional de Saúde, XI Fórum 
Internacional de Criatividade- INCREA, II Seminário da Rede de Egressos do Mestrado Profissio-
nal em Educação Básica- REMPE/UNIARP.
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Metodologia

O estudo é de abordagem qualitativa, pois de acordo com  Bauer e 

Gaskell (2002) tal abordagem visa compreender detalhadamente crenças, 

atitudes, valores e motivações em relação ao comportamento das pessoas em 

específicos contextos sociais. As dinâmicas de desenvolvimento e a forma como 

as configuram as relações dentro do fenômeno são mais perceptíveis na análise 

de dados qualitativos. O ponto aqui é que a própria natureza da investigação 

qualitativa torna possível entrar em campo rapidamente para estudar os 

fenômenos emergentes e avaliar rapidamente situações em desenvolvimento 

em um mundo de rápidas mudanças (PATTON, 2002, p. 194). A abordagem 

qualitativa norteará o processo de análise das práticas atuais e suas necessidades, 

bem como a eficácia do programa formativo sobre a transformação delas. 

A realização do estudo se caracterizou por uma pesquisa-ação por estar 

vinculado à prática e à ação, portanto a pesquisa-ação exige muito mais que um 

levantamento de dados, pois se constitui na “[...] relação entre os pesquisadores 

e pessoas envolvidas no estudo da realidade do tipo participativo/coletivo” 

(BALDISSERA, 2001, p.6). 

O lócus da pesquisa foi a Escola Municipal Professor Didio Augusto 

situada no bairro Limeira na área urbana do Município de União da Vitória-PR, 

que conta com 26 colaboradores: diretora, supervisora pedagógica, professores, 

funcionários e estagiários, atendendo 203 estudantes distribuídos entre a 

Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental I. 



166 167

Ensaios em Pedagogia: Estudos e Escritas científicas

Delineamento  Projeto  Criativo  Ecoformador

O PCE foi idealizado por Saturnino de la Torre, coordenador do Grupo de 

Investigación y Asesoramiento Didáctico (GIAD), da Universidade de Barce-

lona (UB), Espanha, e por Marlene Zwierewicz, do Centro Universitário Barri-

ga Verde (UNIBAVE) e da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), 

Brasil, no ano de 2009. Juntos, lançaram a metodologia dos Projetos Criativos 

Ecoformadores (PCE) na obra “Uma escola para o século XXI: Escolas Cria-

tivas e resiliência na educação” (2009). De acordo com Torre e Zwierewicz 

(2009), o PCE representa um referencial de ensino e de aprendizagem baseado 

na autonomia, transformação, colaboração e busca pelo desenvolvimento inte-

gral da pessoa.

A metodologia do PCE caracteriza-se como uma proposta de ação e im-

plementação de projetos para as escolas na direção da complexidade, transdi-

ciplinaridade e ecoformação, e permite desenvolver estratégias considerando 

a realidade e os interesses dos estudantes, dos seus entornos, conectando os 

conhecimentos a partir da vida e para a vida, em decorrência, com “[...] o bem-

-estar das pessoas, da sociedade e da natureza” (ZWIEREWICZ et al., 2015, 

p. 214). Com a finalidade de que os professores se apropriem da prática como 

estratégia pedagógica para o ensino dos estudantes. 
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Quadro 1- Proposta metodológica desenvolvido em várias etapas no âmbito do 
PCE

Organizadores 
Conceituais

Descrição das ações no âmbito dos organizadores conceituais

Epítome

Para dar início ao PCE, realizamos uma contação de história, teatro 
de fantoche como o Didio Rex e a Augusta, contando a história do 
Livro do Planeta Terra do autor Tedd Park, conscientizando sobre 
a importância de cuidar do nosso planeta, interagindo com os estu-
dantes.

Legitimação
teórica

e pragmática

Em relação à Legitimação Pragmática foram realizadas: Palestras e 
oficinas; criação do cofrinho; do mascote; da horta e do jardim sen-
sorial; desenhos sobre o que gostariam que tivessem na transforma-
ção dos espaços da escola; Receitas reaproveitamento de alimentos; 
Monitoria de estudantes maiores; Transformação do refeitório; sala 
de matemática; Promovendo  a relação entre a teoria e a prática, em 
trabalho coletivo e colaborativo com toda a equipe e comunidade 
escolar, idealizando transformar o espaço escolar em ambientes de 
aprendizagem além de desenvolver a conscientização ambiental. 

Perguntas
geradoras

Quais espaços serão transformados no ambiente escolar?
Estes espaços contemplaram todos os estudantes?
Quais materiais serão utilizados para transformar esses espaços?
De que forma posso ajudar a cuidar desse espaço?
Quais serão os nomes desses espaços?

Metas

Arrecadação de materiais reciclável trazidos pelos estudantes, em 
parceria com a comunidade escolar;
Criação de espaços e ambientes dentro de uma proposta criativa, 
sustentável e lúdica, onde a criança possa sentir-se segura ao explo-
rar os ambientes e da mesma forma, possa aprender com significado.
Conscientização por parte dos estudantes em aproveitar os alimen-
tos de forma integral, colaborando não apenas na questão socioeco-
nômica, mas também no aumento da qualidade nutricional do ali-
mento ingerido.
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Eixos norteadores 
– objetivo geral

Transformar a partir de ações sustentáveis o ambiente escolar com 
a participação dos estudantes, possibilitando a estimulação da cria-
tividade, protagonismo e o ensino aprendizagem.

Eixos norteadores 
– Conteúdos ou 
campos de expe-

riência

São os objetivos articulados com as metas. São formados pelos ob-
jetivos, conceitos e conteúdos e têm a tarefa de ajudar na sensi-
bilização de tomada de consciência do papel de cada um, em sua 
individualidade e na sua coletividade.

Itinerários

 Conteúdos curriculares vinculados ao cultivo do jardim e da horta 
da escola, o reaproveitamento de alimentos, separação do lixo, entre 
outras, uma das melhores formas de desenvolver no estudante e na 
comunidade escolar a necessidade de se tornarem ecologicamente 
instruídos e capazes de contribuir para a construção de um futuro 
sustentável.

Coordenadas
temporais

Este projeto teve início em março de 2022 com término mês de 
dezembro 

Avaliação
emergente

Está vinculado ao curso de extensão Programa de formação-ação 
em Escolas Criativas: das demandas locais aos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável – ODS ofertado pela UNIARP, e pre-
tende-se estender durante o ano letivo. Durante todo o processo de 
construção e execução do PCE, foram avaliados o desenvolvimen-
to dos estudantes, das interações com o meio, das aprendizagens 
construídas de acordo com os campos de experiências da educação 
Infantil e os conteúdos curriculares do Ensino Fundamental I.

Polinização

A polinização se deu com fechamento do Programa de formação-
-ação em Escolas Criativas: das demandas locais aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS ofertado pela UNIARP, no II 
CIEDUS Congresso Internacional de Saúde, XI Fórum Internacio-
nal de Criatividade- INCREA, II Seminário da Rede de Egressos do 
Mestrado Profissional em Educação Básica- REMPE/UNIARP. E 
também enviaremos convites para as Escolas e Cemeis do Municí-
pio de União da Vitória- PR, virem conhecer os projetos desenvol-
vidos na  escola.

Fonte: Torre e Zwierewicz (2009, p.156-157).
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Este PCE tem por objetivo transformar  o espaço escolar em ambientes de 

aprendizagem além de desenvolver a importância da preservação da Natureza, 

Dessa forma, em trabalho coletivo com gestores, professores, estudantes, 

funcionárias, secretária e estagiários repensarem nas atitudes ambientais a 

partir de práticas pedagógicas relacionadas à problemática local como a falta 

de cuidado com o meio ambiente. Planeja-se então, conteúdos embasados 

no Projeto Político Pedagógico (PPP) e Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), visto que, percebemos a necessidade de incentivar os alunos a se 

conscientizar através  do reduzir, reutilizar e reciclar, bem como do cultivo 

do jardim e da horta da escola, uma das melhores formas de desenvolver no 

estudante individualmente e também  de forma coletiva na comunidade escolar 

a necessidade de se tornarem ecologicamente instruídos e capazes de contribuir 

para a construção de um futuro sustentável. 

Resultados e Discussão 

A partir das sugestões dos estudantes projetarem a transformação dos 

ambientes escolares, relacionando com os conteúdos de todas as disciplinas.  

Podemos observar que a criatividade é idealizada como um movimento dialógico,  

aguçando nossa visão para  direções opostas, entretanto, todas canalizadas para a 

percepção de valores humanos. A  reflexão  feita pelos estudantes, demonstram a 

necessidade de se reconhecer o ambiente como parte constituinte, num processo 

de mobilização social, como ação cidadã, responsável, crítica e participativa, o 

comprometimento, com projetos que deem significado à realidade do estudante, 

que vão ao encontro dos princípios da transdiciplinaridade e ecoformação , 

proposta por Torre e Zwierewicz (2009).
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Figura1- Espaço escolar

Fonte: Nogara (2022)

 Precisamos ensinar a respeitar verdadeiramente a natureza e ter prazer 

em frequentar um ambiente agradável, aconchegante e cercado pela beleza 

e organização. Nossos estudantes devem aprender que estamos inseridos no 

meio ambiente e compreender que não estamos separados dele, mas que somos 

sim uma parte do mesmo, e que cada um deve desempenhar o seu papel neste 

contexto de preservação, ou seja, deve sentir pertencente ao ambiente escolar. 

Nesse sentido o que Moraes nos traz é importante: 

[...] construir novas estruturas, revitalizar, os ambientes escolares, trazer 
vida, alegria para dentro de nossas escolas, cultivar novos valores e colaborar 
para a formação de crianças, jovens e adultos mais felizes e saudáveis, mais 
criativos e plenos em sua humanidade. (MORAES, 2004,p.279) 

De acordo com Torre e Zwierewicz (2009), o PCE representa um 

referencial de ensino e de aprendizagem baseado em autonomia, transformação, 

colaboração e busca pelo desenvolvimento integral da pessoa, os autores 
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descrevem o PCE como um marco teórico baseado na complexidade, no olhar 

transdisciplinar e ecoformador, “que são a incerteza, a auto-eco-organização, 

a interatividade e a intersubjetividade, o caráter dialógico, a ecologia da 

ação, entre outros” (TORRE; ZWIEREWICZ, 2009, p. 156). Agregados a 

esses princípios, estão os conceitos didáticos e as matrizes do paradigma 

ecossistêmico (MORAES, 2004), além da ecologia dos saberes (MORAES, 

2008). 

Para abordar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

este projeto apresenta várias parcerias, uma delas com a Associação dos 

Recicladores e Coletores de Recicláveis do Vale do Iguaçu (ARCREVI), 

iniciando com uma palestra, sendo abordados diversos temas, contemplando 

alguns ODS.

Figura 2- ODS

Fonte: agrotools.com.br

 O reconhecimento internacional da importância do desenvolvimento 

sustentável para o crescimento e desenvolvimento das nações concretizou-se 

recentemente na instituição da Agenda 2030. A iniciativa busca avançar nas 
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três dimensões do desenvolvimento sustentável – social econômica e ambiental 

– propondo modelos de desenvolvimento nos quais “ninguém fique para trás” 

(ONU, 2015). A Agenda, formulada a partir da experiência com os Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio (ODM), vigentes entre 2000 e 2015, avança 

em diversos sentidos, inclusive na quantidade de objetivos propostos e na 

diversidade de áreas temáticas de que trata. Os objetivos e metas são mais 

ambiciosos e arrojados que os anteriores, além de serem integrados entre si, 

devendo ser alcançados até o ano de 2030. (ONU, 2018; ONU, 2015).  

O PCE Minha Escola Mais Viva contempla vários ODS 1, 2, 3,4,10,11,12, 

13, 15 e 17 que estão vinculados aos conteúdos curriculares.

Figura 3 - Lixo é dinheiro

Fonte: Nogara (2022)

De acordo com a palestra assistida por todos os alunos da escola, 

perceberam a importância do descarte correto dos resíduos sólidos, portanto, 

como forma de conscientização teve início a coleta dos recicláveis havendo 

parceria das famílias, cada estudante faz a separação em sua casa  e estes são 

levados até a escola a cada quinzena são retirados da escola pela empresa de 

Reciclagem. Desta forma, os estudantes compreenderam que cuidar do meio 
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ambiente está relacionado a não jogar lixo em local indevido, também procurou 

abordar a alimentação saudável, reaproveitamento de alimentos, dessa  maneira  

percebam que tudo está relacionado, interligado um dependendo do outro.  Nesse 

sentido, Torre (2009, p. 24) entende “a ecoformação como uma maneira sintética, 

integradora e sustentável de entender a ação formativa, sempre em relação com 

o sujeito, à sociedade e a natureza”. A ecoformação e transdiciplinaridade  estão 

articuladas visando à  religação  dos saberes.

Figura 4- Reaproveitamento de alimentos

Fonte:Arquivos da pesquisadora

 Os conteúdos curriculares foram abordados em todas as disciplinas. A 

transdisciplinaridade torna-se fundamental para que a educação possa ser vista 

com outros conceitos e novas ideias, pois essa prática é uma oportunidade para 

melhorar o processo de ensino aprendizagem, tornando as aulas, mais atraentes 

e eficientes, a proposta formativa, contempla a Transdiciplinaridade, pois 

engloba todas as disciplinas do contexto escolar, através da articulação entre os 

diversos aspectos de compreensão do mundo. Em uma perspectiva dialógica irá 

conduzir essa relação, pois a realidade complexa, dinâmica e relacional exige 

uma prática educacional que trabalhe o conhecimento diante da percepção da 

realidade, pois a abordagem transdisciplinar reconhece o que “está entre as 

disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina” 

(NICOLESCU, 2018, p. 2).  



174 175

Ensaios em Pedagogia: Estudos e Escritas científicas

Figura 5 – Jardim Sensorial

Fonte: Junges (2022)

As atitudes transdisciplinares vão promover o envolvimento entre as 

pessoas com o meio externo, na busca de melhorias, que pode ser concretizada 

através de ações sociais, que ajudam a minimizar os efeitos prejudiciais futuros 

para a humanidade, destacamos também ações que visem a ecoformação, 

partindo da realidade mais próxima, transformando a comunidade escolar.

Considerações Finais 

A iniciativa do PCE Minha Escola Mais Viva, veio para transformar o 

ambiente escolar a partir de ações sustentáveis, enfatizando a participação e au-

tonomia dos estudantes, possibilitando a estimulação da criatividade, protago-

nismo e o ensino aprendizagem, a partir da realidade mais próxima e transfor-

mação do entorno, (re) construindo atitudes, valores e competências os quais 

entram em consonância com uma formação integral dos sujeitos. Permitindo 
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aos estudantes sua participação ativa nas atividades oportunizando a constru-

ção de um aprendizado integral, estimulando-os a ir além, a querer saber sem-

pre mais.

Observa-se que a proposta se adequa às demandas locais, portanto, cabe 

a equipe de profissionais que nelas atuam planejar o ensino e organizar os am-

bientes fazendo com que os estudantes possam expressar suas potencialidades 

e serem acolhidos em suas especificidades. Dessa forma, estimula-se o desen-

volvimento para que os estudantes consigam avançar em direção ao conheci-

mento, apresentando e desenvolvendo potenciais criativos, conscientes, éticos 

e, responsável pela própria mudança.
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CAPÍTULO 10 

ENSINO DE CIÊNCIAS 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

UM OLHAR SOBRE A 
AÇÃO EDUCATIVA NAS 

PRÁTICAS INTENCIONAIS
Tamires de Souza Molin

Doi: 10.48209/978-65-5417-102-A 

Introdução 

A educação infantil é uma fase fundamental no processo de aquisição 

de conhecimentos, em que são desenvolvidas as potencialidades intelectuais, 

sociais, emocionais e psicológicas da criança. Entendemos o ser humano como 

um ser histórico, que se desenvolve ao estabelecer relações sociais com o meio 

em que está inserido. A educação é, pois, um processo imprescindível que ga-

rante a humanização do indivíduo, permitindo-lhe se desenvolver de forma in-

tegral. O processo de escolarização é um fenômeno social, permeado por con-

tradições próprias do contexto histórico de uma sociedade. 
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 No âmbito deste texto, discutiremos as possibilidades que o ensino de 

ciências proporciona à Educação Infantil. Trata-se de uma área que desperta 

a curiosidade na criança pequena, permitindo-lhe compreender o mundo que 

a rodeia. As práticas pedagógicas para crianças pequenas devem considerar a 

criança como um ser social que é influenciada pelo meio em que vive, e que 

está iniciando uma jornada em que tudo é encantador, na qual sua curiosidade 

desperta a vontade de aprender e conhecer o mundo que a cerca e, por essa ra-

zão, devem ser estimuladas na escola.

O papel da escola é o de garantir que as crianças pequenas, desde a mais 

tenra idade, adquiram conhecimentos científicos produzidos historicamente 

pela sociedade, os quais são transmitidos por intermédio de ações educativas 

intencionais. A educação tem a função de transformar o saber espontâneo ou de 

senso comum, em saber científico. Neste sentido, Arce et al. (2020) enfatizam 

que o ensino de ciências contribui para a mudança da mentalidade mágica para 

a mentalidade científica. 

Para consolidar esta compreensão, apresentaremos um relato de experi-

ência, articulado a uma discussão teórica alicerçada em uma pesquisa biblio-

gráfica. Segundo Gil (2002, p. 44), “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvi-

da com base em material já elaborado, constituídos principalmente de livros e 

artigos científicos”. As principais fontes deste trabalho foram documentos, tais 

como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que norteiam a Educação 

Infantil, e artigos que estão pautados na ação educativa e no trabalho pedagó-

gico de forma interdisciplinar, considerando os campos de experiência, e na 

prática do ensino de ciência para esta etapa da Educação Básica. Dentre o qua-

dro teórico que fundamenta o estudo, destacamos: Arce et al (2020), Vigotski 

(1987, 1998, 2000), Brasil (2018), os quais serão referências para responder ao 

seguinte questionamento: é possível trabalhar os campos de experiência apre-
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sentados na BNCC (BRASIL, 2018) para a Educação Infantil, com base no 

ensino de ciências e na perspectiva de uma educação científica?

Para tanto, este estudo está estruturado em três momentos que se articu-

lam. O primeiro consiste em discutir conceitualmente a temática do ensino de 

ciências, bem como sua relação com a etapa da Educação Infantil. O segundo 

momento apresenta considerações sobre a importância da educação científica 

para a Educação Infantil. Por fim, no terceiro momento, detalhamos as fases 

do projeto educativo desenvolvido com base no poema “Leilão de Jardim”, 

evidenciando que a educação científica pode desenvolver habilidades de pen-

samento nas crianças, por meio do ensino de ciências, em conjunto com a in-

terdisciplinaridade com as demais áreas de conhecimento afetas aos campos 

de experiência. Analisamos as diretrizes constantes na Base Nacional Comum 

Curricular, destacando os campos de experiência definidos para esta etapa do 

ensino, em diálogo com as possibilidades interdisciplinares que engendram o 

ensino de ciência na Educação Infantil. 

Assim, a pesquisa está alicerçada em dados fornecidos por documentos, 

artigos científicos e pesquisas acadêmicas que analisam o ensino de ciências na 

Educação Infantil, bem como na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 

2018), que apresenta os campos de experiência para analisar sua interdiscipli-

naridade, por meio da ação educativa efetivada no projeto pedagógico com o 

poema “Leilão de Jardim”. O projeto foi realizado em um Centro Municipal 

de Educação Infantil situado na zona urbana, em uma sala de maternal com 

quinze crianças de três anos de idade. Diante do exposto, na seção a seguir, 

apresentaremos os fundamentos teóricos que embasaram o estudo, bem como o 

percurso metodológico trilhado para a construção de conhecimentos, mediante 

pesquisas, produções de materiais, cartazes, dramatizações musicais, contação 

de histórias e, enfim, de uma aprendizagem significativa. 
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Desenvolvimento 

Ensino de Ciência na Educação Infantil 

A sociedade contemporânea é organizada com base no desenvolvimento 

da ciência e da tecnologia. A ciência influencia toda a organização do nosso 

modo de vida. Ao tratarmos sobre o ensino de ciências na Educação Infantil, 

nos deparamos com poucas informações disponíveis, por ser um tema recente 

nas discussões dos estudiosos. 

Na Educação Infantil, as crianças têm oportunidade de acesso ao 

ensino de ciências, ampliando sua compreensão do mundo físico e social. Ao 

serem orientadas, as crianças pequenas aprendem e descobrem esse mundo. 

De acordo com Arce et al. (2020, p. 32) estamos formando indivíduos cujos 

pensamentos “[...] imaginativos, criativos e investigativos terão maior grau de 

disciplina e envolvimento”, para as próximas etapas da vida, causando uma 

relação dialética entre a criação de novos saberes. Paralelamente, acontecerá 

um processo de busca da verdade por meio de respostas, além de oportunizar 

o aprendizado sobre o mundo em suas reais dimensões. O ensino de ciências, 

segundo Ujiie (2019), instigado pela curiosidade das crianças, tem a função de 

ajudar a compreender as transformações que ocorrem no mundo, situando a 

todos como indivíduos integrantes do universo, compreendendo os fenômenos 

naturais e suas várias utilizações.

O trabalho com ciências naturais, na Educação Infantil, está associado 

aos eixos estruturantes da prática pedagógica, que “[...] são as interações e 

brincadeiras assegurando-lhes os direitos de aprendizagem que são: conviver, 

brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se” (BRASIL, 2018, p. 

38), propostos pela Base Nacional Comum Curricular. Sob a perspectiva da 

BNCC, é importante ressaltar que o ensino de ciências é apresentado com 
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grande relevância na Educação Infantil, tanto para a formação integral da 

criança, como para a construção dos saberes do mundo em que estão inseridos. 

As instituições infantis são privilegiadas enquanto espaços para a 

elaboração de ideias sobre o mundo, sendo necessário realizar práticas 

educativas que garantam as interações e as brincadeiras. Destacamos, aqui, o 

que o documento das Diretrizes Nacionais para a Educação infantil (DCNEI) 

apresenta como necessário para nortear o ensino: 

Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação 
de experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem 
movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos 
e desejos da criança; Possibilitem situações de aprendizagem mediadas para 
a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-
organização, saúde e bem-estar; Incentivem a curiosidade, a exploração, 
o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das 
crianças em relação ao mundo físico e social’ (BRASIL, 2009, p. 21-22).

Como podemos observar na citação acima, a escola deve proporcionar 

experiências em diversos campos, possibilitando situações de ensino e de 

aprendizagem. A escola tem que fazer a transposição da visão de senso comum 

para uma visão crítica, pois, à medida que a criança é exposta a atividades mais 

complexas, estará no caminho para desenvolver o pensamento científico. 

No ensino de ciências naturais para as crianças, existem dois principais 

meios para efetivar a aprendizagem, quais sejam: 

Crianças pequenas têm muitos interesses, sem, contudo ter critérios para 
realiza-las. Então cabe ao professor trazer para a sala de aula ou levar a turma 
até os elementos materiais e conceituais que estimulem essa curiosidade 
natural, assim a própria criança passará a ditar caminhos a serem trilhados, 
quando um assunto levará a outro, de forma espontânea, ampliando sua 
visão de mundo (SILVA, 2003, p. 32). 

Podemos compreender, com base na autora supracitada, que a Educação 

Infantil deve estimular a curiosidade natural das crianças para promover e 

ampliar a visão de mundo que as envolvem. A educação deve ter um ensino 
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sistemático e intencional, valorizando os espaços e tempos da escola, tornando-

se necessário promover a interação entre as crianças e o meio em que estão 

inseridas, utilizando jogos e brincadeiras como recursos mediadores da 

aprendizagem. 

Neste sentido, sobre a importância da brincadeira no meio social e cultural 

para o desenvolvimento da criança, Vygotsky (1987, p. 35), afirma que o brincar 

é uma atividade “[...] humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade 

interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e 

de ação pelas crianças”. O autor afirma que o brincar tem que estar no cotidiano 

da Educação Infantil, pois, nas brincadeiras, a criança interage com o mundo 

e interpreta a realidade em suas ações. Em concordância, é por intermédio da 

brincadeira que podemos transmitir, intencionalmente, os saberes científicos, 

os quais serão assimilados pela criança. 

O documento Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(BRASIL, 1998), ressalta que, no contexto da Educação Infantil, a brincadeira, 

quando mediada corretamente, privilegia as aprendizagens em diversas áreas. 

Dentre as brincadeiras no universo da infância, as atividades de faz-de-conta 

também envolvem situações emocionais, experiência de representações que 

garantem a aquisição de conhecimentos. Neste contexto infantil, é possível 

desenvolver atividades articuladas com os conteúdos do ensino de ciências 

naturais, relacionando-as a temas como meio ambiente, animais, saúde, 

alimentação, entre outros. 

No entanto, torna-se necessário relacionar o ensino de ciências aos seis 

direitos de aprendizagem, conforme a BNCC para a Educação Infantil orienta, 

a saber: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Nos 

direitos de explorar, brincar e experimentar, podemos destacar com certa 

relevância a importância de trabalhar com ensino de ciência naturais, pois diz 
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respeito ao ato de explorar os espaços, os elementos da natureza, trabalhando 

a criatividade, a curiosidade, a preservação do meio ambiente. Todos esses 

elementos condizem com os conteúdos relacionados à aprendizagem de ciência, 

cujos conteúdos deveriam ser trabalhados desde os primeiros anos da infância. 

Assim, é importante considerar os direitos de aprendizagem de todos, visto 

que a BNCC (2018) compreende a criança por inteiro, considerando-a como 

corpo, mente e emoções, com ênfase na importância dos direitos essenciais de 

aprendizagem e desenvolvimento, o que acarreta na necessidade de uma prática 

educativa intencional. 

O documento enfatiza que o educador deve proporcionar uma prática que 

envolva os direitos de aprendizagem, por meio de experiências que possam 

mediar um conjunto de práticas e interações, para promover o desenvolvimento 

pleno da criança. Temos, ainda, de acordo com a BNCC, o campo de experiência 

“Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”, que garante a 

compreensão dos fenômenos naturais, transformação da natureza, as relações 

da Humanidade com o meio ambiente, além dos conceitos matemáticos e de 

raciocínio lógico. 

Conforme exposto, o ensino de ciências proporciona uma ação educativa 

interdisciplinar ao trabalhar com os campos de experiências, pois todos estão 

interligados, tanto no que se refere aos conteúdos como no cotidiano das crianças, 

a partir do qual poderão ser realizadas diversas atividades pedagógicas. O 

documento indica que as crianças deve ser entendidas como sujeitos dialógicos, 

que se expressam mediante diversas linguagens.

O ensino de ciências abrange muitos conceitos relacionados aos campos 

de experiências, devido ao planejamento ter a criança como o centro da 

aprendizagem. Isso, pois, de acordo com a BNCC (BRASIL, 2018), a criança 
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aprende por meio das interações e das práticas que vivencia, construindo 

sua identidade no processo do brincar, na observação, no faz-de-conta, nas 

experiências, edificando uma visão de mundo sobre a natureza e a sociedade. 

O ensino de ciências leva ao desenvolvimento do conhecimento, garantindo os 

direitos de aprendizagem por intermédio das atividades experimentais. 

Portanto, os planejamentos que costumam fragmentar a realidade, 

ensinando conteúdos de forma mais simplificada só por que são destinados 

às crianças pequenas, devem ter seus conteúdos adaptados, visto que, muitas 

vezes, ficam restritos ao ambiente da sala de aula. É urgente, pois, explorar 

os ambientes externos das áreas educativas, fazendo com que os pequenos 

contemplem a natureza, interagindo, preservando, conhecendo o meio em 

que vive, familiarizando-se com o mundo natural e investigando os elementos 

com um olhar mais científico e aprofundado, adquirindo significados sobre a 

realidade. 

A Importância da Educação Científica na Educação Infantil 

A educação científica no contexto educacional infantil é um tema de bas-

tante relevância para contribuir significativamente no desenvolvimento intelec-

tual da criança. O ato de aprender cientificamente possibilita à criança pequena 

o contato com o mundo da ciência e, posteriormente, o conhecimento sobre o 

lugar no qual está inserida. Mas, para começar a tessitura deste tema, convém 

explicitar o que é a educação científica para, em seguida, tratarmos sobre a 

importância desta ser inserida no ambiente escolar, desde a Educação Infantil. 

De acordo com Demo (2010) a educação científica se destacou como 

habilidade do século XX. A nossa sociedade está em constante evolução e mu-

danças em termos de ciência e tecnologia de informações, aumentando e me-
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lhorando as atividades científicas em comparação com as já existentes. Essas 

atividades devem ser consideradas por trabalharem com conceitos e observa-

ções científicas importantes, preparando o sujeito para viver em sociedade, cujo 

intuito é despertar o olhar científico para romper com o senso comum. 

Na Educação Infantil, as crianças estão iniciando sua trajetória escolar, 

trazendo consigo experiências e vivências, ao passo que, por ser um ser social, a 

criança apresenta conhecimentos e saberes adquiridos historicamente. Por isso, 

a educação científica pode desmistificar o senso comum, conduzindo a criança, 

por meio das experiências adquiridas, a formular novos conhecimentos. 

A educação científica para a crianças pequenas consiste na investigação 

do mundo real em que estão inseridas. Ao ter conhecimento, a criança começa 

a desenvolver habilidades de raciocínio, pensamento crítico e reflexivo e, por 

meio de atividades intencionais, expressa-se pelo brincar, explorando os am-

bientes e conhecendo-se, de acordo com a BNCC (2018), no que diz respeito 

aos direitos de aprendizagem. 

A esse respeito, Arce et al. (2020), em seus estudos, corroboram ao afir-

mar que o conhecimento científico resulta da compreensão da criança em co-

nhecer o mundo, para compreender a ação humana e os conhecimentos dos 

conceitos e teorias existentes, a partir dos elas aprenderão a pensar e sentir as 

ações que são essenciais em sua escolarização, com uma consciência crítica, 

tornando-se capazes de resolver problemas. 

Cabe ressaltar um fator importante para o desenvolvimento da educação 

científica neste contexto, que é a figura do professor. Partindo do princípio que 

a função do ensino de ciências ajuda na compreensão do mundo real, o profes-

sor deve trabalhar com várias linguagens e entender que isso tem uma função 
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primordial no processo da educação científica, possibilitando a aproximação 

da criança com a ciência durante a vida escolar. Assim, a criança estará mais 

preparada para ter um raciocínio lógico sobre as coisas e fatos do cotidiano. 

Para Vygotsky (1998, p. 145), há uma relação dialética entre os conceitos 

científicos e os conceitos espontâneos, pois, cabe à escola fazer a reconstrução 

dos conceitos espontâneas estruturando-os gradualmente, para promover “[...] 

a ascensão da criança a níveis mais elevados do desenvolvimento”. Trabalhan-

do tais conceitos científicos e interagindo com os conhecimentos, o ensino fará 

com que a criança desenvolva, nos anos posteriores, um amadurecimento do 

pensamento científico.

Ainda sobre essa questão, Arce et al. (2020) afirmam que, na introdução 

do conceito científico, devemos evitar a construção de concepções ingênuas 

e de falsos conceitos. Embora o mundo natural ofereça subsídios suficientes 

para desenvolver o interesse das crianças, a compreensão científica só poderá 

ser aprendida mediante o ensino escolar, a partir de processo sistemático que 

orientará o olhar da criança para desvendar cada fenômeno. 

No entanto, Vygotsky (2000) enfatiza que os conceitos científicos só 

ocorrem com o processo de ensino de um sistema de conhecimento científico, 

ou seja, o professor precisa conduzir as crianças na direção certa para superar 

as concepções espontâneas, mediante um ensino intencional e planejado. Des-

sa forma, o professor ampliará a gama de experiências na criança, abrindo-lhe 

caminhos para a assimilação de novos conhecimentos. 

Acreditamos que a introdução da educação científica na Educação Infan-

til poderá beneficiar a aprendizagem, tornando-se essencial que os professores 

revejam seus planejamentos, não enfatizando somente o ensino com base no 

concreto, mas focando nos processos de observação, experimentação e estimu-
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lando os processos investigativos para um nível mais avançado. Como vimos 

até aqui,

Os processos de atenção, memória, fala, percepção, imaginação e criação, 
para se desenvolverem, necessitam que o professor trabalhe para além do 
concreto, do real. Cabe ressaltar, contudo, que não queremos dizer que o 
palpável, observável e perceptível não deve fazer parte da educação infantil, 
sim, ele deve e é necessário, pois é o ponto de partida par qualquer trabalho 
pedagógico. Entretanto o professor deve estimular a criança a enxergar um 
horizonte mais amplo (ARCE et al., 2020, p. 96).  

Com base na intepretação dos autores supracitados, devemos estimular 

as crianças a enxergar um horizonte mais amplo trabalhado além do concreto, 

fazendo-se necessário explorar os ambientes além das salas de aulas, explorar 

ambientes externos das instituições educativas para as crianças contemplarem 

a natureza e se familiarizarem com o mundo natural a sua volta. É importante 

ressaltar que, na Educação Infantil, a curiosidade da criança é extrema, pois 

querem saber o porquê das coisas, descobrir e entender os fenômenos. Isso 

deve ser entendido como uma ferramenta importante para a ação educativa com 

o trabalho científico.

 Mediante as colocações antecedentes, podemos afirmar que a educação 

científica tem uma natureza interdisciplinar, que deve ser articulada, na Educa-

ção Infantil, aos vários campos de experiência, eixos e linguagens de conheci-

mentos. A seguir, exibiremos uma ação educativa realizada mediante um pro-

jeto, para mostrar, de forma interdisciplinar, como os campos de experiência 

interagem entre si. 

Projeto Educativo – “Pequenos Poetas: Grandes Artistas”

Trabalhar com projetos educativos na Educação Infantil é oportuno quan-

do os conteúdos despertam a vontade de aprender nas crianças. Assim, o projeto 

tem relação com o ensino e a aprendizagem, numa perspectiva contextualizada 
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e planejada, de forma intencional, para que promovam a participação das crian-

ças, principalmente na troca de experiências. Trabalhar com o referido projeto 

implicou em adotar uma visão de educação interdisciplinar, na qual os conte-

údos de diversas áreas de conhecimentos foram trabalhados articuladamente.

As atividades e situações propostas tem, portanto, o objetivo ultimo de 
favorecer a exploração, a descoberta e a construção de noções, ou seja, 
o desenvolvimento e o maior conhecimento do mundo físico e social (da 
língua, da matemática, das ciências naturais e das ciências sociais), eixos 
básicos de função pedagógica da pré-escola (KRAMER, 2002, p. 21). 

A educação, de acordo com Kramer (2002), deve proporcionar o desen-

volvimento integral da criança, por meio dos conhecimentos do mundo físico 

e social, interligando os conteúdos que se relacionam. Na Educação Infantil, 

o conhecimento requer, por parte da escola, ações pedagógicas atrativas, e os 

projetos pedagógicos podem oferecer um trabalho rico e interdisciplinar no 

ensino das ciências naturais, garantido à criança pequena a aprendizagem sig-

nificativa para o desenvolvimento de uma educação científica. 

A justificativa para a realização do projeto se dá pelo interesse das crian-

ças pelo jardim e pelos animais que habitam no parque da escola. O jardim des-

perta a atenção por ser um espaço que, além de ser bonito, é permeado por seres 

vivos e plantas, o que desperta a curiosidade, além de algumas interrogações. 

As crianças passaram a perguntar que bicho era aquele, por que alguns voavam 

e outros não, e, assim, surgiram várias perguntas. Sentimos a necessidade de 

realizar um trabalho que esclarecesse essas dúvidas e contribuísse para a am-

pliação dos conhecimentos, proporcionando uma educação científica. 

O projeto educativo “Pequenos poetas: grandes artistas” utilizou o poema 

“Leilão de Jardim”, que envolveu uma ação pedagógica interdisciplinar que 

articulou os cinco campos de experiência. Abordamos atividades que desen-
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volveram, no campo de experiência “O Eu, o outro e o nós”, a ampliação das 

relações interpessoais por meio de atividades de participação e de cooperação 

com os colegas, em atividades em grupo, vivência de regras e convívio social, 

mediante a participação em atividades exploratórias, a adoção de hábitos de 

cuidados com os animais, a comunicação verbal e a expressão de sentimentos.

No campo de experiência “Corpo, gestos e movimentos”, trabalhamos 

com atividades que auxiliaram no desenvolvimento da habilidade motora ma-

nual, ao folhear, rasgar, pintar e desenhar; por meio da dança, houve a imitação 

como forma de expressão, proporcionando atividades com o corpo e seus mo-

vimentos; as crianças tiveram a sensação de tocar em alguns insetos, e repre-

sentá-los com movimentos de locomoção que lhes são característicos, como 

pular, saltar, rolar, rastejar, nas brincadeiras de imitação. 

 No campo de experiência “Traços, sons, cores e formas”, trabalhamos 

expressões livres por meio do desenho, colagem e produções tridimensionais, 

atividades com músicas e danças relacionadas ao tema proposto. É importante 

salientar que, à medida em que o projeto acontecia aumentava o interesse e 

participação das crianças.

No campo “Escuta, fala, pensamento e imaginação”, utilizamos o cartaz 

do poema “Leilão de Jardim”, a partir do qual trabalhamos o interesse, a es-

cuta e a atenção das crianças ao ouvi-lo; para estimular o desenvolvimento da 

escrita espontânea, trabalhamos o nome dos insetos de jardim; para finalizar as 

atividades deste campo de experiência, aconteceu uma dramatização envolven-

do todas as crianças. 

Sobre o campo de experiência “Espaços, tempos, relações e transforma-

ções”, foram realizadas atividades na área de ciências naturais, estabelecendo 
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relações de comparação entre os objetos, observação e comparação dos animais 

de jardim, classificação dos animais no ecossistema e seu habitat, exploração 

do meio ambiente; na área de tecnologia, utilizamos as informações pelo uso 

dos meios digitais, tais como a internet, para pesquisa, uso de vídeos informati-

vos, filmes, músicas e fotos sobre o tema. Na área de matemática, desenvolve-

mos atividades sobre noções de número e quantidade, classificação e seriação 

dos objetos e contagem oral. Enfim, abordamos diversos conhecimentos afetos 

aos campos de experiências, com inúmeras aprendizagens intencionais e signi-

ficativos, conforme descrito mais detalhadamente no quadro 1, a seguir. 

Quadro 1 – Projeto Educativo: atividades desenvolvidas

1º dia de aula - Apreciação da Poema “Leilão de Jardim”, da autora Cecília Meireles, 
e sondagem inicial

•	 Apreciação musical com a música “Bichos de Jardim”;

•	 Discussão coletiva e interpretação oral;

•	 Exploração da Poesia “Leilão de Jardim” e biografia da autora Cecília Meireles;

•	 Confecção do livreto. 

Objetivos:

•	 Através da música, imitar os gestos e movimentos;

•	 Desenvolver a linguagem oral e questionamentos através da poesia;

•	 Ampliação do vocabulário, destacando palavras da poesia que possam ser 

desconhecidas;

•	 Decalque das mãos com tinta guache, estimulando a arte; 

•	 Confecção do livreto.
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2º dia de aula - Exploração do meio ambiente em busca de animais de jardim

•	 Chamada interativa com o tema proposto;

•	 Visita ao jardim e parque da escola;

•	 Utilização de lupa e celular para fotografar os animais encontrados;

•	 Coleta de informações em revistas e livros;

•	 Confecção de outra página do livreto;

•	 Atividade de recorte e colagem;

•	 Vídeo do filme “Vida de Inseto”.

Objetivos: 

•	 Construir conhecimentos sobre o universo do jardim e os animais que o compõe, 

envolvendo a prática de observação;

•	 Estimular o observação e exploração dos animais encontrados no jardim;

•	 Registrar com imagens a exploração; 

•	 Conscientização e cuidados com os animais, conceituando os que são perigosos e 

os nocivos; 

•	  Através da música “Passeio no Jardim”, explicar e imitar como os animais que 

estão presentes na música se locomovem;

•	 Vivenciar, explorar e valorizar a escuta de diferentes estilos de música, dança e 

outras expressões da cultura corporal;

•	 Promover a coordenação motora ao utilizar a tesoura no recorte;

•	 Exploração oral das partes do filme que mais chamaram a atenção das crianças;

•	 Desenvolver atitudes de respeito aos animais. 
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3º dia de aula – Roda de conversa sobre as sensações, emoções e percepções sobre 
os animais de jardim encontrados

•	 Roda da conversa sobre o passeio;

•	 Confecção da outra página do livreto;

•	 Exploração da caixa entomológica;

•	 Relato de sensações ao observar a caixa entomológica (medo, nojo, entre outras 

sensações relatadas);

•	 Confecção do painel dos animais de jardim – classificação e nomeação;

•	 Literatura infantil “O Caracol”, das autoras Mary França e Eliardo França;

•	 Desenho como forma de registro;

Objetivos: 

•	 Expressar e nomear sensações, sentimentos, desejos e ideias que vivenciam e 

observam no outro por meio de diferentes linguagens; 

•	 Exploração de materiais diversificados para utilizar na colagem do livreto;

•	 Proporcionar o contato com os animais de jardim, além de conscientizar sobre a 

importância de preservar essas espécies;

•	 Proporcionar às crianças vivências que priorizam o contato com a natureza, o 

conhecimento de mundo e os diferentes tipos de animais;

•	 Levar as crianças a investigar, despertar sua curiosidade e torná-las sujeitos 

protagonistas do seu próprio processo de aprendizagem;

•	 Análise e estudo das características e peculiaridades dos bichinhos, cuidados com 

estes e descoberta de curiosidades;

•	 Identificar o habitat de cada animal;

•	 Desenvolver o gosto por vários tipos de textos, pela leitura e pela pesquisa;

•	 Desenvolver o hábito da leitura e da pesquisa, oralidade e expressão corporal;

•	 Trabalhar o raciocínio lógico, sequenciar, classificar elementos.
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4º dia de aula – Moradias dos animais 

•	 Brincadeira cantada, com contagem oral dos animais de jardim;
•	 Dobradura;
•	 Fases da metamorfose da borboleta;
•	 Literatura infantil “Meu Mundinho” (bichos de jardim), da autora Indrid 

Biesemeyer Bellinghausen;
•	 Pintura com tinta;
•	 Dramatização;
•	 Pesquisa sobre as moradias dos animais;
•	 Experiência com receita de bolo formigueiro.

Objetivos: 

•	 Realizar atividades corporais e vencer desafios;
•	 Dançar, executando movimentos variados; 
•	 Vivenciar jogos de imitação e mímica, demostrando as formas de locomoção dos 

animais;
•	  Representar as fases da metamorfose da borboleta por meio de materiais 

diversificados (massinha de modelar, desenho, pintura etc.);
•	 Ampliar e aprofundar os conhecimentos de noções de números, explorando-os 

em diferentes contextos;
•	 Criar produtos com massa de modelar ou argila a partir de seu próprio repertório, 

explorando diferentes elementos, como forma, volume e textura;

•	 Explorar e aprofundar suas descobertas em relação aos procedimentos necessários 
para modelar e suas diferentes possibilidades de manuseio a partir de sua 
intencionalidade;

•	 Realização de pesquisas em informativos, levantamento de questionamentos 
sobre o tema; 

•	 Cuidar e apreciar a sua própria produção e as dos colegas;
•	 Brincar de imitar personagens da história ouvida, dramatizando e fixando os 

conhecimentos;
•	 Realizar receita de bolo, percebendo os conceitos de quantidades e medidas dos 

ingredientes, bem como o processo de fermentação e crescimento. 
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5º dia de aula – Exposição dos materiais produzidos

•	 Dedoche dos bichos de jardim; 

•	 Mímica;

•	 Canto com a música “Serenata do Grilo”;

•	 Brincadeira de dentro e fora – “Bichinho Sai da Toca” – adaptação do “Coelhinho 

Sai da Toca”;

•	 Exposição.

Objetivos:

•	 Desenvolver a linguagem musical;

•	 Vivenciar jogos e brincadeiras que envolvam música;

•	 Consciência fonológica;

•	 Formular hipóteses e perguntas sobre fatos da história narrada, personagens e 

cenários;

•	 Brincar de imitar personagens das histórias ouvidas;

•	 Ouvir e participar de narrativas, compreender o significado de novas palavras e 

ampliar seu vocabulário;

•	 Proporcionar uma exposição para a instituição sobre a produção das crianças, para 

mostrar a assimilação com conteúdo. 

Fonte: Projeto educativo “Leilão de Jardim”, ano letivo de 2022.

Resultado e Discussão

O relato de experiência exposto refere-se ao projeto educacional para 

a Educação Infantil, que considerou as crianças como pequenos explorado-

res do ambiente natural, garantindo uma aprendizagem bastante significativa 
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na realização das atividades propostas. Garantiu os direitos de aprendizagem, 

bem como a interdisciplinaridade dos saberes e conhecimentos mediante os 

campos de experiência propostos pela BNCC. Os conceitos científicos foram 

apresentados de forma lúdica, via contação de histórias, cantigas, músicas e 

brincadeiras cantadas que retratavam as relações entre insetos e plantas no jar-

dim. As crianças apresentaram entusiasmo e participação ativa durante as aulas 

do projeto realizado. A partir da intervenção do docente, percebemos que os 

métodos lúdicos e experimentais permitiram a assimilação de diversos saberes. 

Assim, tais possibilidades contribuíram para o ensino de ciências, facilitando a 

transposição do senso comum para o conhecimento científico. 

Podemos observar que o projeto despertou a atenção das crianças, es-

pecialmente por ter sido desenvolvido em alguns ambientes externos e áreas 

específicas da instituição, deste modo, as atividades proporcionaram condições 

para a produção de conhecimentos de maneira integral e não fragmentada.  

 Enfim, com a realização do projeto, consideramos que os objetivos fo-

ram alcançados, o que possibilitou a aprendizagem por meio de exploração e 

experiências diferenciadas, e mediante o desenvolvimento de aulas dinâmicas 

com práticas, jogos e brincadeiras sobre a temática proposta. As atividades pla-

nejadas proporcionaram às crianças desenvolver aspectos de cunho social por 

meio do lúdico, a partir da exposição final dos cartazes, dobraduras, painel e 

dramatização. Dentre eles, o que mais encantou as crianças e teve maior reação 

foi a apresentação da caixa entomológica, pois puderam ver de perto alguns 

insetos, observar suas caracterizas e anatomias e, assim, despertar suas curio-

sidades.
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Conclusão 

Com base neste estudo, podemos concluir que, ao partir dos projetos 

educativos, é possível trabalhar todos os campos de experiência com base no 

ensino de ciências e em uma educação científica, desenvolvendo experiências 

e descobertas por meio dos elementos naturais proporcionados pelas práticas 

educativas intencionais. 

O ensino de ciências na Educação Infantil deve ser uma aula enriquece-

dora para desenvolver nas crianças um olhar científico, para que sejam capazes 

de compreender os conceitos de outros campos de conhecimento. Salientamos 

que as práticas pedagógicas nesta faixa etária devem propiciar um ambiente 

investigativo, logo, com o ensino de ciências, as crianças terão uma visão de 

mundo necessária ao seu desenvolvimento. Por fim, ressaltamos a importância 

da discussão da temática, com vistas a auxiliar docentes na busca por práticas 

educacionais que potencializem as experiências na Educação Infantil. 
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CAPÍTULO 11 

PROCESSO DE AQUISIÇÃO 
DA LEITURA E DA ESCRITA 

E ALGUMAS REFLEXÕES 
SOBRE O ENSINO REMOTO 

DECORRENTE DA 
PANDEMIA DO COVID-19
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Introdução

O presente artigo pautou-se em uma pesquisa bibliográfica exploratória, 

de finalidade básica e natureza qualitativa, que propõe uma discussão a par-

tir dos pressupostos teóricos de Vygotsky (1991, 1995, 1998), Soares (2004, 

2020), Amorim (2020), Thomé (2020), Cagliari (1996, 1998), dentre outros.

A pesquisa tem como objetivo inferir sobre o processo de Alfabetização e 

Letramento nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e conhecer inicialmente 



200 201

Ensaios em Pedagogia: Estudos e Escritas científicas

os impactos do ensino remoto decorrente da pandemia do COVID-19 no pro-

cesso de aquisição da leitura e da escrita de crianças em fase de alfabetização.

O processo de aquisição da leitura e da escrita caracteriza uma parte do 

desenvolvimento sociocultural do homem que, ao longo da história, por neces-

sidade de comunicação e pela interação entre os sujeitos, criaram signos e atri-

buíram significados culturais a eles, permitindo expor pensamentos, ideias e/ou 

emoções, transformando uma sociedade predominantemente oral em uma so-

ciedade também escrita. (THOMÉ, 2020; VELOSO; PAIVA, 2021). Ele ocorre 

de maneira processual, à medida que a criança entra em contato com o mundo 

da escrita, com a apresentação dos códigos linguísticos e com o estudo sobre o 

conhecimento historicamente produzido pela humanidade. (SOARES, 2020).

Entretanto, alguns alunos apresentam dificuldades na compreensão da 

leitura e na produção da escrita, estabelecido por diversos fatores, inclusive de-

vido à pandemia do COVID-19. São dados levantados pela sétima onda da pes-

quisa “Educação não presencial na perspectiva dos estudantes e suas famílias”, 

realizada pelo Datafolha e encomendada pela Fundação Lemann, Itaú Social 

e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio de entrevistas, 

de abordagem telefônica, entre os dias 13 de agosto e 16 de setembro de 2021, 

com 1.301 responsáveis que responderam por 1.846 crianças e adolescentes, de 

6 a 18 anos, da rede pública em todas as regiões do Brasil  (CRUZ, 2021).

Neste sentido, é de suma importância que se conheça sobre os deter-

minantes do fracasso na sistematização da leitura e da escrita, possibilitando 

buscar meios de intervenção educativa adequados para superar as perdas de 

aprendizagem causadas no período pandêmico.

Este artigo é composto por três seções. A primeira é referente sobre a 

aquisição da leitura e da escrita e o processo de desenvolvimento da criança. Na 
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segunda seção é evidenciada a importância do papel do professor na mediação 

do processo de alfabetização. Por fim, é apresentado sobre o período pandêmi-

co e suas consequências para a alfabetização de crianças dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental, a partir do ensino remoto.

A Aquisição da Leitura e da Escrita e o Processo            
de  Desenvolvimento  da  Criança

De acordo com Magda Soares (2020, p. 27), Alfabetização é o “[...] pro-

cesso de apropriação da tecnologia da escrita, isto é, do conjunto de técnicas – 

procedimentos, habilidades – necessárias para a prática da leitura e da escrita”, 

isto é, dominar o sistema de representação alfabético e as normas ortográficas, 

com habilidades motoras de uso de instrumentos de escrita; aquisição de mo-

dos de escrever e de modos de ler; e habilidades de escrever ou ler, seguindo as 

convenções da escrita. Sendo assim, trata-se do domínio do funcionamento do 

sistema de escrita alfabética. 

O Letramento está relacionado ao desenvolvimento de habilidades de ler, 

interpretar e produzir textos, considerando a função social da escrita, com o 

objetivo de inserir-se nas práticas sociais e pessoais, como a capacidade de ler 

ou escrever para atingir diversos objetivos; para interagir com os outros; habili-

dades de interpretar e produzir diferentes tipologias e gêneros de textos, dentre 

outros. Está relacionado às práticas e usos sociais da língua escrita. (SOARES, 

2020).

A Alfabetização e o Letramento são processos cognitivos e linguísticos 

distintos, mas indissociáveis; são processos simultâneos e interdependentes. 

Nas considerações de Soares

[...] por um lado, é necessário reconhecer que alfabetização – entendida 
como a aquisição do sistema convencional de escrita – distingue-se de le-
tramento – entendido como o desenvolvimento de comportamentos e ha-
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bilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais: 
distinguem-se tanto em relação aos objetos de conhecimento quanto em 
relação aos processos cognitivos e linguísticos de aprendizagem e, portan-
to, também de ensino desses diferentes objetos. Tal fato explica por que é 
conveniente a distinção entre os dois processos. Por outro lado, também 
é necessário reconhecer que, embora distintos, alfabetização e letramento 
são interdependentes e indissociáveis: a alfabetização só tem sentido quan-
do desenvolvida no contexto de práticas sociais de leitura e de escrita e por 
meio dessas práticas, ou seja, em um contexto de letramento e por meio de 
atividades de letramento; este, por sua vez, só pode desenvolver-se na de-
pendência da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita. (SOARES, 
2004, p. 97).

Em seu livro “Alfaletrar”, Magda Soares não propõe métodos, mas que 

o professor tenha uma ação pedagógica bem estruturada, fundamentada em 

uma concepção de aprendizagem da língua escrita que articula contribuições 

de várias ciências: da Psicogênese da escrita, da Psicologia do Desenvolvimen-

to cognitivo e linguístico, da Psicologia cognitiva, das ciências da linguagem 

(a Psicolinguística, a Fonologia e a Linguística Textual), dos estudos sobre as 

culturas do escrito. (SOARES, 2020).

Vygotsky (1991) enfatizou a importância da linguagem e do processo 

sócio-histórico no desenvolvimento do indivíduo, isto é, a aquisição de conhe-

cimento pela interação do sujeito com o meio.

Dos textos de Luria que foram publicados no Brasil, é importante enfati-

zar “O desenvolvimento da escrita na criança”, significativo para a compreen-

são sobre a história da escrita na criança. De acordo com Luria (2010), a origem 

dos processos psíquicos da linguagem escrita inicia-se no estágio de desenvol-

vimento da pré-história individual da escrita, que corresponde à

Total ausência de compreensão do mecanismo da escrita, uma relação pu-
ramente externa com ela e uma rápida mudança do “escrever” para uma 
simples brincadeira e que não mantém qualquer relação funcional com a 
escrita são características do primeiro estágio da pré-história da escrita na 
criança. Podemos chamar esta fase de pré-escrita ou, de forma mais ampla, 
de fase pré-instrumental. (LURIA, 2010, p. 154)
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Nessa obra, foi realizado um trabalho empírico feito com crianças que 

não sabiam ler e escrever, sobre sua produção, propondo que escrevessem sen-

tenças ditas por ele para que elas pudessem recordar depois, com a concepção 

de registro da palavra falada na escrita, a fim de compreender a pré-história da 

escrita. 

Com base nas informações obtidas, indica como ocorre o desenvolvi-

mento da escrita, por meio dos seguintes estágios: do rabisco, da escrita não-

-diferenciada, da escrita pictográfica, até alcançar o domínio exterior da escrita. 

O primeiro estágio da pré-escrita é o dos rabiscos, a fase dos atos imita-

tivos, primitivos, pré-culturais e pré-instrumentais, com total ausência de com-

preensão do mecanismo da escrita pela criança; a criança ainda não aprendeu 

o sentido e a função da escrita. (LURIA, 2010). Os rabiscos auxiliam o avanço 

da motricidade fina, com movimentos de precisão, da representação do mundo, 

além do desenvolvimento da criatividade e da expressão pela criança. 

A segunda fase é o estágio da escrita não-diferenciada, rabiscos estes que 

representam o “berço” do que mais tarde se transformará na escrita da crian-

ça, de uma atividade motora autocontida, o rabisco com a funcionalidade de 

auxiliar técnico da memória, a função mnemônica (LURIA, 2010). Esse ato 

imitativo contribui para a construção da representação, fornecendo concepções 

de comparação, de semelhanças e diferenças. 

A terceira fase é a de diferenciação dos signos primários pelas crianças, 

pela escrita pictográfica, com desenhos e representações de ideias, isto é, a 

transformação de signos-estímulos em signos-símbolos. (LURIA, 2010). A es-

crita pictográfica passa a ser para a criança uma atividade intelectual complexa, 

um meio de registro, a fim de representar ideias e recordar daquilo que lhe foi 

dito. 
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Depois da fase pictográfica, surge o estágio de domínio exterior da escri-

ta. A partir da observação e da necessidade, as crianças decidem dar o primeiro 

passo em direção à escrita formal, conhecendo letras isoladas, responsáveis por 

formar as palavras e dar sentido às produções escritas. (LURIA, 2010).

Paulatinamente, as crianças vão conhecendo os sons e compreendendo a 

escrita como uma forma de comunicação social. Sentindo a necessidade de co-

municar-se com os outros, as crianças começam a aprender a escrita simbólica, 

de conhecimento socialmente compartilhado. (LURIA, 2010).

Todas essas ciências contribuem para a compreensão dos processos de 

Alfabetização e de Letramento, e, com apoio em seus resultados e reflexões, 

é que se busca compreender como a criança aprende e, a partir disso, orientar 

pedagogicamente a aprendizagem das crianças que, ao se alfabetizar e letrar, 

apropriam-se de muitas e diferentes competências, a partir da simultaneidade 

de aprendizagens do sistema alfabético de escrita e de seus usos para a leitura e 

produção de textos. (SOARES, 2020).

Desse modo, é importante que o professor conheça as etapas da pré-his-

tória da escrita, como a criança aprende, como ela adquire a leitura e a escrita 

e compreenda o que o domínio do funcionamento desse complexo sistema de 

signos e símbolos que é a linguagem. Por esse motivo, a mediação pedagógica 

é essencial para que o aluno evolua sua relação com o sistema complexo de 

escrita.

A Importância da Mediação do Professor no                      
Processo  de  Alfabetização

A mediação pedagógica é fundamental no processo de Alfabetização, pois 

a partir do nível de desenvolvimento em que a criança encontra-se, o professor 

ensine-a de modo a avançar em seu processo de desenvolvimento, dominando 
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as três camadas que compõem a aprendizagem da língua escrita: aprender o 

sistema de escrita alfabética; aprender a ler e a escrever textos; compreender o 

uso da escrita nos mais diversos contextos culturais e sociais (SOARES, 2020).

“É preciso ensinar a criança a linguagem escrita e não a escrita das letras” 

(VYGOTSKY, 1995, p. 203). A escrita das letras não é suficiente para que a 

criança compreenda a complexa dinâmica que é a linguagem escrita. A partir 

do trabalho desenvolvido, o aluno deve adquirir uma consciência arbitrária de 

que para escrever precisa comunicar algo, como necessidade de se expressar.

Segundo a Teoria Histórico-Cultural, o indivíduo aprende a ser humano. 

O que a natureza oferece é insuficiente para se viver em sociedade. Portanto, a 

linguagem escrita, desenvolvida pelos homens, seria “[...] um sistema especial 

de símbolos e signos cujo domínio significa uma mudança crítica em todo o 

desenvolvimento cultural da criança.” (VYGOTSKY, 1995, p. 184).

A escrita é um sistema simbólico de segundo grau, mas no decorrer do 

processo de apropriação da escrita, transforma-se em sistema simbólico de pri-

meiro grau, pois a escrita passa a representar diretamente a realidade, já que a 

criança passa a entender que não só pode desenhar os objetos, mas também a 

linguagem. Paulatinamente, a criança vai assimilando que uma marca no papel 

é o registro de um conceito, de uma sentença, primeiro grande passo para cons-

ciência da escrita. (VYGOTSKY, 1995).

Para Vygotsky (1991), é por meio das relações mediadas que os indiví-

duos se apropriam da cultura. Tal processo ocorre por meio de instrumentos e 

signos culturais que são mediados entre sujeito e objeto. O processo de ensino 

e de aprendizagem deve ser uma relação recíproca entre professor e aluno.

Vygotsky (1998, p. 104) reitera que aprender a ler e a escrever “é mais 

do que um simples hábito mental; é um ato real e complexo de pensamento 
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que não pode ser ensinado por meio de treinamento”. A aprendizagem para o 

desenvolvimento precisa se tornar uma atividade rica em significados e senti-

dos, desde que o desenvolvimento mental da criança já tenha atingido o nível 

necessário. 

A mediação auxilia no desenvolvimento dos processos mentais superio-

res da criança, como a capacidade em planejar ações, imaginar objetos, dentre 

outras. São essenciais para a aquisição de conhecimentos. 

Segundo Cagliari (1998), a alfabetização envolve diversos fatores, como 

a interação social e o desenvolvimento emocional. Quanto mais os educado-

res souberem como ocorre a aquisição de conhecimentos, mais possibilidades 

terão de encaminhar o processo de aprendizagem de forma proveitosa, com 

maior liberdade para escolher técnicas e métodos, permitindo que os alunos 

tenham consciência do que estão aprendendo.  

Antes de o professor iniciar o trabalho com os educandos, ele “[...] pre-

cisa saber o que os alunos esperam da escrita, qual julgam ser sua utilidade e, 

a partir daí, programar as atividades adequadamente” (CAGLIARI, 1996, p. 

101), sempre partindo dos conhecimentos prévios dos alunos, a fim de que a al-

fabetização ocorra de forma que a criança se aproprie desse complexo sistema 

de escrita, pois desde cedo as crianças vivem em contato com o mundo escrito. 
 
Ela vê cartazes nas ruas, identifica nomes de produtos nos rótulos, vê jor-
nais e revistas nas bancas. Mesmo que seja uma criança de um meio em 
que pouco se usa a leitura e a escrita, não se pode considerar que ela nunca 
tenha visto nada escrito, que não tenha tido nenhum contato e nem tenha 
uma ideia do que significa a escrita. (CAGLIARI, 1996, p. 123).  
 

 Desse modo, o diálogo mostra-se como essencial. É imprescindível que 

o professor converse com seus alunos, explicando que eles aprenderão uma lín-

gua padrão, utilizando a leitura e a escrita como forma de ampliar os horizontes 

culturais e as perspectivas de vida dos sujeitos, pois esse ensino da língua es-

crita precisa ter uma ação intencional e sistemática. 
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 Para Cagliari (1998), alfabetizar na forma tradicional é um anacronismo. 

Os métodos e técnicas de ensinar tradicionais são anacrônicas. Entretanto, isso 

não quer dizer que não se deve mais ensinar a leitura e a escrita no sentido de 

decodificação e codificação. O que não se deve é restringir a somente isso.

A partir de uma metodologia de ensino qualificada, a criança passará por 

um processo de aprendizagem ativa. O professor deve deixar como herança o 

gosto pela leitura e pelo ato de escrever, o prazer pelas descobertas, a alegria de 

querer sempre saber mais e, desse modo, conseguir acompanhar o desenvolvi-

mento da ciência e das tecnologias.

Diante das mais recentes conquistas tecnológicas e dos novos hábitos da 
vida moderna, talvez alfabetizar na forma tradicional seja um anacronismo. 
É curioso notar atualmente uma preocupação, talvez a mais séria da histó-
ria, com relação à alfabetização do tipo tradicional. (CAGLIARI, 1996, p. 
114).  

Sendo assim, para Soares (2020), a partir do nível de desenvolvimento 

em que a criança se encontra, o professor poderá ensiná-la, a fim de avançar em 

seu processo de desenvolvimento, atingindo as três camadas que compõem a 

aprendizagem da língua escrita. 

Segundo Cagliari (1996, 1998), desde cedo as crianças vivem no mundo 

escrito. Por esse motivo, o mediador deve partir dos conhecimentos prévios 

dos alunos, para que a alfabetização ocorra de modo que a criança se aproprie 

do domínio do sistema de escrita. Além disso, o professor precisa instigar nos 

alunos o ato de pesquisar, ensinar que a leitura e a escrita são fundamentais para 

sua própria realização pessoal.

Analisando o pensamento dos três autores apresentados, percebe-se que 

a mediação pedagógica é imprescindível no processo de alfabetização, visto 

que o professor é o elo que liga seus alunos aos conhecimentos sobre a escrita, 

possibilitando à criança avançar em seu desenvolvimento.
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A seguir, será exposto sobre o contexto pandêmico e analisar quais foram 

os prejuízos para a educação.

Contexto da Pandemia do Covid-19 e os Prejuízos 
na  Educação

 O tópico a seguir pretende apresentar o período pandêmico e suas conse-

quências para a alfabetização de crianças dos Anos Iniciais do Ensino Funda-

mental, a partir do ensino remoto. 

É importante lembrar que no início do ano de 2020 surgiu a pandemia 

mundial do Novo Coronavírus (COVID- 19), causada pelo vírus SARS-CoV-2, 

colocando a população mundial em estado de isolamento social, o que acarretou 

na mudança de vida cotidiana das pessoas nas mais diferentes esferas da vida, 

seja ela familiar, social ou escolar, exigindo adaptações severas (FIOCRUZ, 

2021).

 O uso da tecnologia, tornou-se solução fundamental perante tal situação. 

Diante da condição pandêmica, foi necessário adaptar novas formas de estudo 

e de trabalho. O Art. 6º da Resolução CNE/CP nº 2, de 10 de dezembro de 2020 

o cumprimento da carga horária prevista das aulas poderia ocorrer por meio de 

uma ou mais alternativas:

I – reposição da carga horária de modo presencial ao final do período de 
emergência; II – cômputo da carga horária de atividades pedagógicas não 
presenciais, realizadas enquanto persistirem restrições sanitárias para pre-
sença de estudantes nos ambientes escolares, coordenado com o calendário 
escolar de aulas presenciais; e III – cômputo da carga horária de atividades 
pedagógicas não presenciais (mediadas ou não por tecnologias digitais de 
informação e comunicação), realizadas de modo concomitante com o pe-
ríodo das aulas presenciais, quando do retorno às atividades. (BRASIL, 
2020a).

Sendo assim, houveram três possibilidades principais de transmitir o co-

nhecimento aos estudantes: a Educação a Distância (EAD), o Ensino Híbrido e 

o Ensino Remoto Emergencial (ERE) (FAMED/UFVJM, 2021).
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 O Ensino Remoto Emergencial (ERE) foi uma ação de caráter emergen-

cial e temporária autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) para atender 

ao cronograma de aulas presenciais que teriam no ano de 2020/2021, por meio 

de aulas online, a fim de evitar a disseminação do vírus do COVID-19 e não 

prejudicar a periodicidade das aulas. (FAMED/UFVJM, 2021).

 As aulas síncronas geralmente ocorriam no mesmo dia e horário das au-

las presenciais, com mesma dinâmica e interação. Algumas aulas e atividades 

poderiam ser assíncronas, isto é, gravadas e preparadas anteriormente para que 

os alunos pudessem assistir ou realizar tal atividade.

 Os professores precisavam mediar a aprendizagem utilizando tecnolo-

gias e meios digitais, substituindo a presença física pela presença virtual. As 

aulas e materiais que os educadores utilizavam eram escolhidos de acordo com 

os interesses, necessidades e expectativas de cada turma, com dúvidas sanadas 

durante a aula pelo professor ou também por meio de outros aplicativos de co-

municação (informação verbal)1.

Alguns ajustes foram essenciais para continuar oferecendo um ensino de 

qualidade: gravação de aulas mais curtas e mais simples, com síntese do conte-

údo e aulas síncronas e assíncronas; adequação de ambientes: iluminação, cria-

tividade e conforto; busca por maior interação com os alunos; planejamento; e 

utilização das mais variadas tecnologias (informação verbal).2 

Entretanto, as aulas remotas foram um enorme desafio aos professores e 

estudantes, por questões históricas e estruturais, em que alguns dos principais 

motivos estão a dificuldade do acesso à internet, em lidar com ferramentas e 

tecnologias e a falta de bons aparelhos tecnológicos, além de questões econô-

micas familiares, como pode ser analisado no trecho a seguir do Parecer CNE/

CP Nº 11/2020:
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A maioria das secretarias afirma ter um bom controle dos estudantes que 
têm acesso aos conteúdos ofertados. Contudo, o monitoramento limita-se 
ao recebimento das atividades e não à verificação do aproveitamento dos 
alunos. Uma das maiores dificuldades diz respeito à formação dos profes-
sores para lidar com ferramentas e tecnologias educacionais. De acordo 
com a pesquisa, apenas 39% (trinta e nove por cento) das redes estão ofere-
cendo formações para as atividades não presenciais. Essa situação reforça 
os resultados de recente pesquisa do Instituto Península, segundo a qual 
83% (oitenta e três por cento) dos professores se sentem despreparados 
para o ensino virtual e gostariam de receber apoio neste sentido. (BRASIL, 
2020b). 

Sendo assim, muitas crianças, jovens e adolescentes sofreram com o fe-

chamento das escolas no período pandêmico. Dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-19) mensais, divulgados pelo Ins-

tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), expõe que 8,7 milhões de 

crianças, adolescentes e jovens do Brasil não tiveram acesso a atividades de 

ensino remota em julho de 2020. (AMORIM, 2020). 

Durante outubro do mesmo ano, de acordo com a pesquisa Pnad Co-

vid19, mais de 6 milhões de estudantes de 6 a 29 anos, da Educação Básica ao 

Ensino Superior, não tiveram acesso a atividades escolares, o que representa 

13,2% dos alunos matriculados naquele mês (UNIBANCO, 2020). 

 A seguir, dois dados anteriormente ao período pandêmico para que se 

possa comparar entre os dois momentos. 

No ano de 2018, o Banco Mundial apresentou um relatório sobre a crise 

da aprendizagem por meio dos dados da prova do Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (Pisa), em que se estima que os estudantes brasileiros de-

morem mais de 260 anos para chegar nos índices de proficiência de leitura dos 

países ricos. Em matemática, a previsão é de 75 anos (G1, 2018). 

Uma pesquisa divulgada no Pnad Contínua, realizada pelo IBGE no dia 

14 de abril de 2019 expôs a desigualdade social e econômica entre alunos das 
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redes pública e privada quanto aos motivos pela falta de acesso à internet. Entre 

cerca de 40 milhões de brasileiros que não utilizaram a internet em 2019, os 

principais fatores foram: 43,8% não sabiam utilizar; 31,6% afirmaram não ter 

interesse; para 18%, o custo financeiro foi o argumento para a não-utilização do 

serviço (SOUTO, 2019). 

Já na pandemia do COVID-19, dados levantados pelo Datafolha e enco-

mendada pela Fundação Lemann, Itaú Social e Banco Interamericano de De-

senvolvimento (BID) entre os dias 22 de abril e 21 de maio de 2021 mostraram 

que quatro em cada dez alunos da Educação Básica da rede pública de ensino 

manifestaram a possibilidade de desistir da escola (passando de 26% em maio 

de 2020 para 40% em maio de 2021). O problema é ainda mais grave entre os 

alunos negros: 43% deles manifestaram o desejo de abandonar a escola, en-

quanto entre os brancos, a porcentagem foi de 35% (CRUZ, 2021). 

O número é ainda maior para estudantes de famílias com renda mensal 

de até um salário mínimo: 48% pensam em desistir da escola e para os alunos 

das áreas rurais (51%). Entre estudantes do Nordeste, 50% afirmaram estarem 

desmotivados ou intencionados a deixar a escola (CRUZ, 2021).

Ainda apresentado nesse mesmo estudo, outro fato mostrou-se preocu-

pante: para 86% dos pais e responsáveis entrevistados por abordagem telefô-

nica, o desempenho escolar de seus filhos antes da pandemia do COVID-19 

era considerado bom ou ótimo; no ano de 2021, esse número caiu para 59% 

(CRUZ, 2021). 

Um relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Eco-

nômico (OCDE) no mesmo ano expôs que 67% dos estudantes brasileiros com 

15 anos não sabem diferenciar fatos de opiniões, índice acima da média regis-
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trada em outros 79 países analisados (que corresponde a 53%) (OLIVEIRA, 

2021). 

O risco, segundo o documento da OCDE, é que a desinformação leve à 

polarização política, perda de confiança nas instituições públicas e falta de con-

fiabilidade na democracia. (OLIVEIRA, 2021). 

Outro levantamento divulgado no mês de fevereiro de 2022 pela ONG 

Todos pela Educação com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domi-

cílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE, expôs que o número de crianças 

entre 6 e 7 anos que não sabiam ler ou escrever saltou de 1,429 milhão em 2019 

(corresponde a 25,1%) para 2,367 milhões em 2021 (40,8% das crianças nessa 

faixa etária). Isso representa que de 25 alunos, 10 deles não foram alfabetizados 

(SANTOS, 2022).

O mesmo documento aponta que esse número se torna ainda mais agra-

vante entre alunos pretos e pobres na faixa etária dos 6 e 7 anos: 47,4% das 

crianças pretas não estavam alfabetizadas; entre as crianças pardas, o índice é 

de 44,5%. Entre crianças brancas, o índice atual é de 35,1%. Analisando os da-

dos, é perceptível que as desigualdades sociais e étnicas do Brasil refletem nos 

resultados (CORRÁ; ALVES, 2022).

Dentre as principais consequências, especialistas alertam que a não-al-

fabetização das crianças em faixa etária adequada trará prejuízos para apren-

dizagens futuras e possíveis reprovações, abandono e evasão escolar, além de 

alterações de comportamento e no convívio social (SCAFF et al., 2022).

Diante de todas as informações, o ensino remoto emergencial decorrente 

da pandemia do COVID-19, que tinha como objetivo não prejudicar a perio-

dicidade das aulas, prejudicou no processo de ensino e de aprendizagem de 

crianças, principalmente àquelas em fase de alfabetização. 
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Considerações Finais

Desde cedo, a criança, por meio de seu contexto sociocultural, vive em 

contato com o mundo escrito, trazendo à escola alguns conhecimentos prévios 

sobre a escrita e suas funções e vai elaborando de maneira processual concep-

ções sobre o sistema alfabético. Sendo assim, o professor deve se atentar a es-

ses conhecimentos, a fim de que a alfabetização ocorra de forma que a criança 

consiga se apropriar do complexo sistema de escrita e dos conhecimentos his-

toricamente produzidos pela humanidade.

A Alfabetização só faz sentido quando desenvolvida em contexto de Le-

tramento, em práticas sociais de leitura e de escrita, que, consequentemente, só 

pode desenvolver-se na dependência da e por meio da aprendizagem do sistema 

de escrita. Sendo assim, a Alfabetização e o Letramento são processos simultâ-

neos e interdependentes e complementares. 

Por esse motivo, a mediação pedagógica é essencial para crianças em 

fase de Alfabetização. O professor serve, então, como um elo, aproximando 

seus alunos dos conhecimentos sobre o sistema de escrita e suas funções. A 

partir do nível de desenvolvimento em que a criança se encontra, o professor 

poderá ensiná-la, oferecendo suportes para a aquisição da cultura pelo aluno, 

com o intuito de que ela avance em seu processo de desenvolvimento. 

Todavia, é visível que alguns alunos apresentam dificuldades na compre-

ensão da leitura e na produção da escrita, inclusive devido ao ensino remoto 

decorrente da pandemia do COVID-19. O ensino remoto foi um enorme desa-

fio aos professores e aos estudantes, por questões históricas e estruturais, em 

que alguns dos principais motivos foram a dificuldade do acesso à internet, em 

lidar com ferramentas e tecnologias, a falta de bons aparelhos tecnológicos, 
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por questões econômicas familiares, pela inexperiência das escolas que sempre 

atuaram presencialmente e também pelas limitações específicas do formato on-

line, especialmente para as crianças em fase de alfabetização, trazendo, assim, 

inúmeras perdas de aprendizagem.

 A pandemia do COVID-19 gerou inúmeras sobrecargas e desgastes físi-

cos e emocionais a todos os profissionais, pelo isolamento social, pela falta de 

amparo do governo, limitando os professores a proporcionarem um ensino de 

qualidade pela pouca experiência nessa área intrínseca. 

 Por esse motivo, estima-se para os próximos anos prejuízos em aprendi-

zagens futuras, altos índices de reprovações e repetências, abandono e evasão 

escolar, alterações de comportamento e no convívio social. 

Desse modo, os governos municipais, estaduais e federal não podem se 

omitir. Ações conjuntas em regime de colaboração do Poder Público são essen-

ciais para reverter esse quadro, que deve ser uma temática prioritária para os 

governantes.
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CAPÍTULO 12 

AÇÃO POLÍTICA DA 
CRIANÇA FRENTE 

A PANDEMIA: 
UM ESTUDO DE CASO

Adriana Aparecida Rodrigues
Doi: 10.48209/978-65-5417-102-C

Introdução 

Esse estudo é oriundo de uma intervenção teórica e prática apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá 
(UEM). Os primeiros contatos com a temática: formação política da criança, 
ocorreram durante a realização da disciplina Infância e Educação Social, cuja 
conteúdos programáticos1, fazem referência a discussões de assuntos relevantes 
para formação em educação, como: infância, educação social, entre outros, em 

especial no cenário brasileiro. 

1 Conteúdos programáticos da disciplina: abordagens históricas, culturais, políticas, sociológi-
cas sobre os conceitos de infância e de educação geral; infância e pedagogia hospitalar, trabalho, 
adoção, violência, erotização, exclusão, abandono, vulnerabilidade social, mortalidade, guerras, 
culturas não hegemônicas, meninos de rua, etc.; Estatuto da Criança e do Adolescente e suas re-
formações, Conselhos Nacionais e Municipais, Declarações internacionais e rede institucional e 
não institucional de atenção/educação nas cidades; políticas e projetos de participação política das 
crianças – cidades educadoras, amigas da criança, movimentos de crianças, e outras.
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Mediante aos debates na disciplina, surgiu a necessidade em desenvolver 

a formação política com uma criança e/ou adolescente, ao visualizar o(s) mes-

mo(s) sujeito(s) de direitos, principalmente na atual conjuntura. Partindo do 

exposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n.º 8.069 de 1990, 

que estabelece que, “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fun-

damentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral [...]” 

(BRASIL, 2020, p. 01), entendemos que, a criança, bem como, o adolescente 

como sujeitos de direitos, necessitam de ações concretas para efetivação das 

promulgações legais. 

A esse respeito, Müller (2007) esclarece que,

A criança e o adolescente no Brasil já são pela Constituição Brasileira (Art. 
227) e pelo Estatuto da Criança e do adolescente (190) prioridade absoluta. 
É muito importante que, além da lei, a concepção da criança como cidadã 
seja cada vez mais assumida nas instituições, nas políticas e na comunidade 
em geral. É claro que a cidadania só se efetiva em uma sociedade dialógica, 
não autoritária, que promova oportunidades de participação popular adulta 
e infantil em vários níveis de decisão e ação. Não estou defendendo que as 
crianças devam assumir suas próprias lutas sozinhas, que têm responsabi-
lidade sobre elas. Não. Digo que a cultura deve ir incorporando nas crian-
ças a formação política, e uma das formas indispensáveis é que aprendam 
sobre seus direitos, no caso do Brasil, através do Estatuto da Criança e do 
adolescente, colocando-o em prática no seu cotidiano, acompanhadas por 
adultos. (MÜLLER, 2007, p. 139-140).

A partir dessa afirmativa, evidenciamos que, na atual circunstância, a 

criança e ao adolescente possuem direitos e deveres assegurados por lei. Con-

tudo, a efetivação no campo prático desses direitos e deveres, bem como, a 

apropriação por parte das crianças e adolescentes como detentores de direitos 

e deveres é complexo, por estar relacionado a diversos fatores, seja de ordem 

socioeconômica, política, social e cultural.

Nesse contexto, perante ao cenário de pico da pandemia (2020), com a 

propagação do Corona Virus Disease 19 (Novo coronavírus), bem como, con-

sequentemente, a dificuldade de realizar uma intervenção, diante da necessida-
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de da realização de isolamento social, foi selecionado uma criança, no qual o 

acesso seria possível. As reflexões com a criança se pautaram na problemática: 

obesidade e brincadeira em tempo de pandemia, tem em vista, o contexto social 

em que a mesma se encontra inserida. 

Logo, o estudo apresenta um entendimento da criança e seus direitos, 

pautados em uma pesquisa bibliográfica, documental e campo. O intuito é a 

formação política da criança, por intermédio de uma linguagem lúdica e forma-

tiva, partindo do pressuposto que, a mesma é um sujeito social, que por sua vez 

é influenciado pelas relações desenvolvidas em sociedade.

Criança e Direitos 

No final do século XX, foram aprovadas algumas legislações, como: 

Constituição Federal de 1988, o ECA de 1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) Lei n.º 9.394 de 1996, que em decorrência de 

indigências históricas, bem como, de pressões sociais, asseguram direitos as 

crianças. Todavia, muitas vezes, esses direitos ficam restritos ao âmbito legal, 

pois, na realidade, sua concretização ainda passa por muitos desafios.

“Na atualidade, existem as crianças cidadãs e outras crianças. A criança 

cidadã é uma conquista em vários sentidos, até na lei, entretanto falta muito 

para que todas as crianças tenham concretamente uma vida digna.” (MÜLLER, 

2007, p. 141). Tal direcionamento, se encontra imbricados a diversos fatores, 

sendo que dentre eles, enfatizamos primeiramente a forma que a criança é 

visualizada dentro da sociedade, que por sua vez,

[...] pode apresentar variações impressionantes, de uma sociedade o de um 
tempo a outro. Algumas sociedades admitem o trabalho pesado. Outras so-
ciedades ficam chocadas com esse tipo de violação da inocência e vulnera-
bilidade infantis. Para algumas sociedades as crianças deveriam ser felizes. 
Para outras, embora não defendendo infância infeliz, essa preocupação pa-
rece estranha. Algumas sociedades admitem que grande parte das crianças 
pequenas morrerá, e tendo em vista esse fato organizam sua relação com a 
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infância, incluindo a forma como discutem a morte com as crianças. Outras 
trabalham arduamente para prevenir a morte de crianças. Algumas socie-
dades acham os bebes encantadores, outras comparam-nos aos animais. 
Algumas sociedades aplicam rotineiramente disciplina física nas crianças, 
outras ficam chocadas com isso [...]. Algumas sociedades admitem que a 
infância termina por volta da puberdade [...]. Outras sociedades, no entan-
to, caracterizam a idade adulta muito mais tarde e criam categorias como a 
adolescência, especificamente para insistir que as pessoas pós-púberes são 
ainda crianças de alguma forma. A lista de variações e mudanças das carac-
terísticas básicas da infância é imensa. (STEARNS, 2006, p. 12).

A partir dessa afirmativa, faz-se necessário fazer diferenciação entre in-

fância e criança. A esse respeito, Müller (2007) enfatiza que,

A infância se refere exatamente a um conjunto de seres humanos que tem 
características próprias e que, usado o termo, já se sabe de quem falamos, 
das crianças e seu mundo. Não de cada sujeito, mas da categoria onde se 
encontram estes sujeitos. A infância é a referência adulta ao que há de co-
mum aos sujeitos no início de sua vida, considerando aspectos da natureza 
biológica, da natureza relacional e de linguagem, da forma de estar com 
adultos e crianças, de apreender o mundo, de reinventá-lo e significa-lo. A 
criança é o sujeito que existe concretamente. Então, já podemos dizer que 
considerando diferentes condições, ser criança e ter infância não significa a 
mesma coisa. (MÜLLER, 2007, p. 18).

A partir desse levantamento, evidenciamos que, a infância é uma cons-

trução social, que está conexa aos fatos em curso na sociedade, sendo que, a 

presença da criança na organização “[...] social passou por transformações que 

deram origem em diferentes concepções sobre a infância, as quais, por sua vez 

estiveram profundamente marcadas pela como, nesse processo, os adultos per-

ceberam e trataram as crianças.” (SARAT, 2005, p. 13). 

Nesse cenário, não há dúvidas da participação das crianças nas realiza-

ções sociais. O fato é que, “As crianças buscam a participação, apropriam-se 

de valores e comportamento próprios de seu tempo e lugar, porque as relações 

sociais são parte integrante de suas vidas, de seu desenvolvimento.” (KUHL-

MANN JÚNIOR, 2003, p. 57). Assim, são sujeitos sociais, com reações pró-

prias em seu meio, haja vista que, “[...] constroem processos de subjetivação no 
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quadro da construção simbólica dos seus mundos de vida, estabelecendo com 

os adultos interações que as levam a reproduzir as culturas sociais e a recriá-las 

nas interações de pares.” (SARMENTO, 2008 apud SANTOS, 2014, p. 119), 

contribuindo consequentemente para sua transformação e estruturação da cul-

tura social. 

Em vista disso, “[...] é preciso pensar seriamente sobre as possibilidades 

de atuação mediando os estímulos que irão oferecer à criança em seu crescimen-

to mediante um processo evolutivo visando atingir o mais amplo desenvolvi-

mento biopsicossocial.” (AYRES, 2012, p. 14), favorecendo consequentemen-

te o desenvolvimento ativo da criança no processo de socialização. Para tanto, 

é necessário, visualizar que a criança é “[...] sujeito da educação” (MÜLLER, 

207, p. 137), que deve ter

[...] oportunidades para desenvolver-se como sensível, criativo, espiritual, 
imaginativo, inteligente, alegre, cooperativo, solidário, concreto, político, 
curioso; um ser humano que escuta, que fala, que se compromete; que faz 
carinho, que sonha, que cuida, que sente, que se organiza, que constrói para 
o coletivo, que se movimenta livre junto com outros e que tem esperança. 
(MÜLLER, 2007, p. 137).

Todavia, tais encaminhamentos na prática são complexos. O fato é que 

a preocupação com a infância tem se multiplicado nas últimas décadas, tanto 

no Brasil quanto no mundo, apontando que a criança atualmente faz parte das 

agendas dos organismos internacionais e também dos governos nacionais. Por 

conseguinte, a década de 90 do século XX representa um marco na legislação 

destinado à criança no cenário brasileiro, por apresentar documentos que de-

monstram uma visão clara dos direitos adquiridos pela mesma. Dessa forma, o 

avanço na legislação, consequentemente representou um avanço nas discussões 

gerais acerca da infância (MOLINA; LARA, 2005). 

É importante frisar que, os movimentos sociais instaurados no Brasil 

nesse período constituíram movimentações intensas que estruturou a política 
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destinada a criança.  Entretanto, a estruturação dessas políticas encontra-se 

imbricada com as políticas internacionais, que por sua vez, tendem a atender 

aos seus interesses políticos e econômicos. O ponto em questão é que, mesmo 

diante do respaldo legal, que asseguram direitos da criança, sua efetivação na 

prática ainda passa por muitos desafios a serem superados. O fato é que, não 

basta ter ganhando um respaldo na legislação, já que, a aprovação dessa legis-

lação, não atende aos interesses nacionais, mas às influências das organizações 

internacionais, que por sua vez, atendem aos objetivos propostos pela política 

neoliberal. 

Contudo, não podemos deixar de enfatizar que, as legislações aprovadas 

no final do século XX, representam um grande marco, para a aquisição de di-

reitos, em especial da criança. Com o ECA, por exemplo, temos a aprovação 

de um conjunto de normas juridícas cujo objetivo é proteger a integridade da 

criança e do adolescente (BRASIL, 2020). É importante ressaltar aqui que, as 

leis referentes à criança e ao adolescente tinham até então um caráter restritivo, 

discriminatório e punitivo, como atesta o Código do Menor, que classifica-

va as crianças entre as que estavam em situação regular (que viviam com os 

pais e/ou responsáveis) e as do grupo irregular (sem situação familiar definida) 

(MÜLLER; MARTINELI, 2005). 

Atualmente, o ECA demanda do Estado brasileiro e da sociedade política 
e civil esforços e continuidade nas ações visando, por um lado, à formula-
ção, implementação, monitoramento e controle social de políticas constitu-
cionais e estatutárias e por outro, ações mobilizadoras e societais capazes 
de ressignificar a concepção arcaica de infância e juventude presente no 
imaginário social da população. Essa concepção, conforme o previsto no 
Estatuto, entende que a criança e o adolescente devam estar assegurados 
por políticas públicas de proteção, promoção e direitos, bem como as suas 
respectivas famílias. (PEREZ; PASSONE, 2010, p. 650-651).

O ponto é como dar visualidade a criança em suas ações práticas e concre-

tas na sociedade? Mesmo tendo uma organização política no cenário brasileiro, 

sua abrangência real fica muito limita, além de ser complexa, seja referente a 
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questões de ordem internacionais, pelo viés do capital, seja pela abrangência 

cultural, que visualiza a criança como uma projeção do adulto, sem entender 

sua função e estruturação no contexto social. 

No campo da estruturação política, vale ressaltar que, harmonizar o cres-

cimento econômico e ajustar a responsabilidade social do “[...] Estado/socie-

dade na formulação, articulação e gestão de políticas públicas, com um cenário 

de escassez de recursos públicos, de um lado, e demandas por uma democracia 

social, de outro.” (PEREZ; PASSONE, 2010, p. 665), tem se tornado um dile-

ma presente na passagem de 1990 para o início do século XXI. 

O fato é que, partindo de um processo de democratização do Estado, que 

marcou o final do século XX, temos de um lado a adoção e reconhecimento de 

direitos, mas de outro, temos uma modificação de discurso, no qual, persiste 

antigos moldes de administração, marcado por interesses, já que, “[...] às po-

líticas sociais têm permitido iluminar o caráter heterogêneo da sociedade civil 

como espaço de disputas de interesses, principalmente em relação ao Estado e 

aos recursos destinados a essas políticas.” (PEREZ; PASSONE, 2010, p. 671). 

Encaminhamento esse que, firma a necessidade de posicionamentos críticos e 

reflexos constantes, sob as políticas públicas, em especial nesse estudo, os re-

ferentes a criança.

Sobre a visualização da criança enquanto sujeito social, é importante 

primeiramente superar a ideia de que, a representação social da criança está 

estritamente dependente ao adulto. “O confinamento da infância a um espaço 

social condicionado e controlado pelos adultos produziu, como consequência, 

o entendimento generalizado de que as crianças estão «naturalmente» privadas 

do exercício de direitos políticos.” (SARMENTO; FERNANDES; TÓMAS, 

2007, p. 184), direcionamento esse, que deve ser superado. Vale esclarecer que,

As crianças apresentam fundamentos para a sua acção, a interacção é regi-
da por preocupações de cooperação e competição, o poder não é indiferente 
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à avaliação que fazem da situação e à adopção de acções estratégicas e 
tácticas, de apresentação de reivindicações e de resistências, de construção 
de alianças e promoção de negociações, de expressão de valores transindi-
viduais e de defesa de interesses particulares, de acção política, em suma. 
(SARMENTO; FERNANDES; TÓMAS, 2007, p. 202).

Nesse cenário, o que nos cabe momentaneamente, é desenvolver ações 

que defenda e coloque em prática os direitos das crianças, que possibilite as 

mesmas mostrarem sua ação política, haja vista que, “[...] as crianças não são 

seres passivos dentro do processo de socialização, pelo contrário, são ativa-

mente criativos e interativos, buscando não apenas reproduzir aspectos da cul-

tura adulta, mas também contribuir para a reconstrução cultural.” (SANTOS, 

2014, p. 135). Logo, dentre as ações possíveis, enfatizamos a realização de 

intervenções, com o intuito de propiciar uma formação política, levando em 

consideração a realidade da criança. Encaminhamento esse, abordado ao longo 

do estudo.

Estudo de Caso 

O estudo foi desenvolvido no período pandêmico, consequentemente op-

tamos em realizar a intervenção com uma única criança, com o intuito de pro-

piciar uma formação política de uma criança, por mediação de uma linguagem 

lúdica e formativa. Para tanto, a intervenção ocorreu com uma criança do sexo 

masculino, com 07 (sete) anos de idade, com as iniciais do nome P.H., que re-

side em uma pequena cidade do noroeste do Paraná. Essa criança se encontrava 

em um alto grau de obesidade, no qual pesa 60 (sessenta) quilos. Além disso, 

reside em uma casa, privada do contato com outras crianças, bem como, o aces-

so aos recursos tecnológicos é excessivo. 

Nesse contexto, as ponderações realizadas com P.H. se pautaram na pro-

blemática: obesidade e brincadeira em tempo de pandemia. Para tanto, consi-
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deramos realizar uma breve contextualização sobre essas temáticas, para con-

sequentemente, apresentar as intervenções e seus resultados.

A respeito da obesidade, ponderamos que a mesma causa diversas com-

plicações2 à saúde do indivíduo, sendo que, a mesma é reflexo de diversos 

fatores, como: sedentarismo, o consumo de comidas calóricas, entre outros. 

O fato é que, “O ganho do peso está relacionado com o desenvolvimento 

de doenças, o que já é uma preocupação mundial nos anos que se seguem.” 

(FARIA, 2011, p. 05). Tal situação é ainda mais preocupante na infância, já 

que, “[...] o manejo pode ser ainda mais difícil do que na fase adulta, pois está 

relacionado a mudanças de hábitos e disponibilidade dos pais, além de uma 

falta de entendimento da criança quanto aos danos da obesidade.” (MELLO; 

LUFT; MEYER, 2004, p. 173). 

Uma das formas indicadas para o tratamento da obesidade é o processo 

de emagrecimento, também conhecido como, redução de gordura corporal, que 

ocasiona inúmeros benefícios para a vida das pessoas. Além de proporcionar 

uma aparência física melhorada, e aumentar o condicionamento físico, cola-

bora com diversos fatores que ajudam na melhora da saúde, prevenindo doen-

ças crônicas, melhorando a circulação sanguínea, fortalecendo também ossos e 

músculos, por exemplo. 

Segundo inúmeros estudos, um aspecto fundamental no processo emagre-
cimento é a modificação do estilo de vida para promover um peso saudável. 
Ainda que cada indivíduo deva avaliar as áreas do seu estilo de vida que 
contribuem para o excessivo acúmulo de peso, etapas comuns, que bene-

2 “A quantidade total de gordura, o excesso de gordura em tronco ou região abdominal e o excesso 
de gordura visceral são três aspectos da composição corporal associados à ocorrência de doenças 
crônico-degenerativas. O aumento do colesterol sérico é um fator de risco para doença coronariana, 
e esse risco é ainda maior quando associado à obesidade. O sobrepeso triplica o risco de desenvol-
vimento de diabetes melito. Assim como a obesidade, o nível de colesterol aumentado, o hábito 
de fumar e a presença de hipertensão arterial sistêmica, diabetes melito e sedentarismo são fatores 
de risco independentes para doença coronariana. A obesidade é fator de risco para dislipidemia, 
promovendo aumento de colesterol, triglicerídeos e redução da fração HDL colesterol. A perda de 
peso melhora o perfil lipídico e diminui o risco de doenças cardiovasculares.” (MELLO; LUFT; 
MEYER, 2004, p. 176).
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ficiam a maioria das pessoas em processo de emagrecimento, incluem: ● 
reduzir o total de calorias; ● reduzir a ingestão de calorias; ● aumentar a 
atividade física; ● mudar hábitos alimentares. (GUISELINI, 2013, p. 13).

A partir dessa reflexão, podemos dizer que, a prática de atividades físicas 

acompanhado de uma boa alimentação são passos fundamentais para o pro-

cesso de emagrecimento, haja vista que, uma “Nutrição adequada e atividade 

física diária são componentes chave de um programa de controle de peso [...]” 

(GUISELINI, 2013, p. 12). Assim entendemos que, a alimentação saudável e 

exercícios físicos é a base para se alcançar uma boa qualidade de vida e um 

processo de emagrecimento proveitoso.

Nesse sentido, é necessária uma modificação alimentar e de hábitos fí-

sicos. Mas tal direcionamento, não é algo tão fácil para ser realizado por uma 

criança. Dessa forma, enfatizamos que, a brincadeira e o jogo que propiciem a 

execução de exercícios aeróbicos interferem de forma satisfatória na elimina-

ção de gordura corporal da criança. Dessa maneira, ressaltamos que, os exercí-

cios aeróbicos são de grande importância no processo de diminuição de gordu-

ra corporal, pois 

Além da contribuição que o exercício aeróbico pode proporcionar na 
melhora da composição corporal de indivíduos com excesso de peso, a 
atividade física representa uma estratégia terapêutica para a melhora do 
controle glicêmico, da resistência a insulina e da aptidão física, pois muitos 
obesos apresentam limitações metabólicas e físicas. (SILVA; NUNES, 
2015, p. 121).

Nesse sentindo, apontamos que, a realização de brincadeiras e jogos 

que possibilite o desenvolvimento de exercícios aeróbicos, ocorre um gasto 

energético e consequentemente ocorre a oxidação de calorias. Além disso, 

abrange um âmbito totalizador das relações humanas, já que ao brincar e jogar as 

crianças tem a oportunidade de “[...] alcançar conquistas sociais e desenvolver 

a autonomia”. (STAREPRAVO, 2006, p. 15). 
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O fato é que,

A brincadeira, o jogo e o movimento natural e espontâneo (que ocorre na 
recreação) são fatores fundamentais em toda e qualquer escola de educação 
infantil e fundamental, uma vez que os mesmos contribuem e muito na edu-
cação e formação geral do educando. É através do lúdico que ela abandona 
o seu mundo de necessidade e constrangimentos e se desenvolve, criando e 
adaptando uma nova realidade a sua personalidade [...]. Brincando a crian-
ça se torna espontânea, desperta sua criatividade e interagem com o seu 
mundo interior e exterior (QUEIROZ; MARTINS, 2002, p. 07).

Nesse contexto, Galuch (1994) ressalta que, em brincadeiras que envol-

vam situações imaginária, o desenvolvimento do prazer na criança se encontra 

no processo da realização da própria atividade, mas referente aos jogos com re-

gras, o prazer está no resultado alcançado. Já Picelli e Gomes (2009) postulam 

que, o brinquedo é um objeto utilizado na ação de brincar, já o jogo, possui re-

gras que organizam as ações na brincadeira, no qual em ambas as formas, o in-

divíduo aprende subsídios de extrema importância para futuras aprendizagens.

A partir desses levantamentos, partindo da inferência que, o brincar pro-

porciona diversos resultados no indivíduo, em especial na criança, as interven-

ções partiram de um viés lúdico, para um seguimento formativo, haja vista que, 

“Falando do sujeito criança não há como desvincular o lúdico deste olhar e a 

necessidade de sua potencialização nos espaços que a criança frequenta [...]” 

(MÜLLER, 207, p. 136). 

Resultados e Discussão 

 Pautados nos dados abordados, as intervenções ocorreram em 05 (cinco) 

encontros, sendo que, ambas foram marcadas pelo lúdico, justamente pela 

necessidade de escutar a criança, pelo seu ponto de vista. O ponto é que “Temos 

que escutar suas palavras, conhecer seus pareceres, registrar a infância também 

a partir das crianças.” (MÜLLER, 2007, p. 138), pois as mesmas tem que 

contar sua história por sua visão, por seu testemunho, já que de modo geral, 
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o conhecimento sobre a criança parte de “[...] registros de adultos sobre ela.” 

(MÜLLER, 2007, p. 138).

Partindo desse posicionamento, foi preciso nas intervenções se envolver 

com o processo, brincando e fazendo parte do dialogo infantil. O fato é que 

“[...] não basta observar a criança de fora, como também não basta prestar-se 

a seus brinquedos; é preciso penetrar, além do círculo mágico que dela nos se-

para, em suas preocupações, suas paixões, é preciso viver o brinquedo.” (FER-

NANDES, 2004, p. 230).

É importante destacar que, todas as ações desenvolvidas com P.H., ao 

longo das intervenções, foram registradas, seja por meio de fotos ou desenhos 

realizados por P.H. Nesse direcionamento, esclarecemos que, mesmo P.H. 

tendo contato com aparelhos tecnológicos (celular e computador), o mesmo 

se recusou a desenvolver a intervenção de forma remota (virtual), no qual foi 

necessária uma intervenção presencial, tomando todos os cuidados possíveis, 

em decorrência da pandemia, e sob autorização do responsável pela criança. 

Feitos os esclarecimentos, iniciamos descrevendo que, no primeiro en-

contro, foi apresentado a obra literária Caçadas de Pedrinho, de Monteiro Lo-

bato (2003). Embora seja uma obra polêmica, por abordar questões como caça, 

armamento, entre outras, a obra, fala de uma aventura, vivenciada por Pedri-

nho, Narizinho, Emília, Rabicó e Visconde, no sítio do Pica-Pau Amarelo, ao 

caçarem uma onça. A escolha da obra, decorreu primeiramente, pelo fato da 

semelhança entre os nomes do personagem da obra com P.H., bem como, pelas 

atitudes do personagem principal, como: coragem, curiosidade, entre outros.

Ao contar essa obra, por meio da utilização de fantoches, foi enfatizado 

as atitudes de Pedrinho, com o intuito, de ouvir os anseios e as necessidades de 

P.H., que por sua vez, se demostrou triste pela situação de isolamento social, 

pois não tinha contato com seus colegas de sala. Além disso, uma de suas maio-
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res preocupações é por ser obeso, e estar cada dia mais “gordo”. Conforme, 

P.H.: estou preso em casa e só comendo e fazendo tarefas da escola. 

Mediante dessa situação, no segundo dia de intervenção, foi solicitado a 

P.H., que o mesmo desenhasse sua brincadeira preferida, no qual desenhou o 

mesmo brincado com jogos eletrônicos no celular. Após, o mesmo mostrar e 

descrever seu desenho, aos poucos foi sendo apresentado que, ele tem direitos 

a brincar a se expressar, mas de formas diferentes da que ele está acostumado. 

Nesse momento, foi apresentado ao mesmo, o ECA, em uma versão em tirinhas 

para crianças (ELÓI; MELO; CÈO, 2015). Após a leitura mediada do mesmo, 

foi enfatizado, o artigo 4º (quarto), que assegura que,

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à con-
vivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade 
compreende: a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer cir-
cunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de re-
levância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas 
sociais públicas; d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à infância e à juventude. (BRASIL, 2020, p. 
01).

O intuito, foi que P.H. aprendesse que ele tem direitos, bem como, tem 

deveres, e que os mesmos devem ser respeitados. Nesse momento, foi reforça-

do outros artigos, o 15º (décimo quinto) e o 16º (décimo sexto), que promulgam 

que,

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à 
dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 
sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e 
nas leis. Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: I - 
ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas 
as restrições legais; II - opinião e expressão; III - crença e culto religioso; 
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se; V - participar da vida fami-
liar e comunitária, sem discriminação; VI - participar da vida política, na 
forma da lei; VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. (BRASIL, 2020, p. 
04, grifo nosso).
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A partir do debate, foi enfatizado a importância dele se expressar; de res-

peitar o próximo; dar sua opinião sobre os fatos, os acontecimentos, bem como, 

a importância de brincar e ter saúde (levando em consideração que a problemá-

tica a ser trabalhada com ele é obesidade e brincadeira). Nesse momento, P.H. 

indagou: como brincar, se estou sozinho? Esse questionamento, deu subsídios 

para a próxima intervenção, no qual P.H. ganhou uma bola, e brincamos duran-

te esse encontro.

No quarto encontro, P.H. foi desafiado a fazer um circuito de brincadei-

ras, no qual o mesmo auxiliou na construção do circuito. O intuito, foi que o 

mesmo tivesse acesso a brincadeiras que ele pudesse realizar sozinho, já que, 

no seu cotidiano, ele não possui outras crianças para brincar. Além disso, o cir-

cuito, envolveu brincadeiras que exigiam a realização de exercícios aeróbicos.

Diante do desenvolvimento das intervenções, ocorreu o último encontro, 

no qual foi indagado para P.H.: qual seria a solução para que o mesmo brincasse, 

com brincadeiras que exigisse dele um esforço físico e ao mesmo tempo fosse 

prazeroso? Seu posicionamento, foi claro: que a escola passasse atividades do 

mesmo jeito. Conforme P.H.: tudo que a escola passa a mãe faz e se é direito 

meu, como estudar também é, porque a escola não passa essas brincadeiras? 

Perante tais posicionamentos e indagações, foi desenvolvido uma ação 

efetiva, tendo em vista solucionar esse empasse. Assim, entramos em contato 

com a direção da escola, explicando a situação, bem como, solicitando que, 

as atividades como: brincadeiras e jogos que exijam um esforço físico fossem 

desenvolvidos nas aulas de educação física de forma remota. Tais solicitações 

foram atendidas, sendo que, a partir de julho, as atividades remotas da discipli-

na de educação física, atenderam o proposto, no qual passaram a solicitar dos 

alunos, atividades físicas que possibilite a execução de atividades aeróbicas, 

mas de forma prazerosa e lúdica.
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A partir dos dados levantados, apontamos que, “[...] o espaço escolar 

pode e deve transformar-se em um espaço agradável, prazeroso [...]” (QUEI-

ROZ; MARTINS, 2002, p. 05), resgatando o interesse, prazer e entusiasmo do 

educando. Além de assegurar os direitos garantidos a criança em legislações. 

Encaminhamento esse, evidenciado por P.H. durante e após as intervenções.

Ressaltamos aqui, a necessidade de a criança ter noção de seus direitos, 

bem como, que os adultos entendam que vida da criança deve ser organizada 

levando em consideração seu ponto de vista. A esse respeito, Müller (2007, p. 

136) afirma que, “E o interessante mesmo é perceber que a melhor vida para a 

criança será aquela pensada e organizada não para ela, mas para todo, em que a 

opinião da criança seja levada em consideração.

É importante esclarecer que, “[...] as crianças privadas de direitos políticos 

directos tendem a ser, em consequência da sua ausência forçada da cena política 

representativa (governo, parlamento, câmaras municipais, etc.), invisibilizadas 

enquanto actores políticos concretos.” (SARMENTO; FERNANDES; TÓMAS, 

2007, p. 185). Essa invisibilidade deve ser combatida. Logo, as crianças tem 

que ser ouvidas, e a partir de seus anseios, propor ações concretas, que vise 

assegurar de fato o proposto na legislação, e consequentemente, proporcionando 

melhores condições de vida para as crianças.

Considerações Finais 

Diante do exposto ao longo do estudo, que apresentou a formação 

política da criança frente a pandemia, por mediação de uma linguagem lúdica 

e formativa, evidencia-se que a criança, como sujeito de direitos e deveres, 

necessita ser ouvida, ter uma visualidade social. O fato é que sua representação 

social não está condicionada ao adulto, pois elas são ativas. 
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Vale frisar que, nos últimos anos, temos no cenário brasileiro, a promul-

gação de políticas que garantem direitos da criança, como o ECA, entre outras. 

O fato é que as modificações na forma de visualizar a criança, não devem ser 

focalizadas apenas na esfera legal (com aprovação de legislações que assegu-

ram direitos), mas deve ser abrangente, se fazer presente nas relações sociais e 

culturais, proporcionando de fato visibilidade à criança na esfera social.

Partindo do estudo de caso, no qual se procedeu as intervenções (em um 

total de cinco encontros), com P.H., uma criança do sexo masculino, com 7 

(sete) anos de idade, que apresentava algumas problemáticas, sendo elas: brin-

car exclusivamente com recursos tecnológicos (celular e computador), obe-

sidade em alto nível e isolamento social. Em função disso, as intervenções 

foram direcionadas para desenvolver uma ação política com P.H., auxiliando o 

mesmo a ter um entendimento que ele possui direitos assegurados por lei, no 

qual foi enfatizado o exposto no ECA. Direitos esses como os referentes a vida, 

saúde, educação, lazer, esporte, alimentação, entre outros.

Apontamos que, a formação de valores políticos na criança se encontra 

imbricado com a realidade cotidiana da mesma. Para tanto, se faz necessário 

um planejamento, tendo em vista que, meu objeto é a criança, no qual como 

sujeito ativo, deve participar ativamente dessa formação. Dessa maneira, os 

valores políticos devem (como foram passados nas intervenções realizadas) 

partir da linguagem infantil, no qual o lúdico se destaca. Além disso, deve ocor-

rer posicionamento efetivo dessa ação, como no caso de P.H., em que a escola 

assumiu um posicionamento que atendeu os anseios indagados por P.H. O pon-

to é que não basta transmitir conhecimento, é necessária uma ação efetiva no 

cotidiano, para que a criança entenda de forma concreta a importância de uma 

ação política. 
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À guisa de conclusão é importante destacar que, este estudo não esgota 

todas as possibilidades de compreensão da ação política da criança. Para tanto, 

resgatamos nosso objetivo que é mostrar a possibilidade de formação política 

na criança, a partir da realização de intervenções, que nesse estudo, ocorreu em 

um período de pandemia, além disso, marcado por características específicas 

da realidade da criança. Assim sendo, abrem-se outras possibilidades e oportu-

nidades de novos estudos que contribuam para a compreensão da visualidade 

da criança enquanto sujeito social, que consequentemente é um sujeito de direi-

tos e deveres que possui uma representatividade nas relações sociais. 
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CAPÍTULO 13 

A FEMINIZAÇÃO DA 
DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL E AS 
PERCEPÇÕES DOCENTES

Patrícia Salles de Paula Franco
Marcela de Oliveira Nunes

Doi: 10.48209/978-65-5417-102-D 

Introdução

Historicamente, a responsabilidade em educar as crianças foi tarefa ex-

clusiva das famílias durante séculos. No convívio com os adultos e outras 

crianças é que elas participavam das tradições e apreendiam as normas, regras 

e a própria dinâmica daquela sociedade. Na passagem do Feudalismo para o 

Capitalismo e com a constituição - mesmo que elementar - das instituições es-

colares, a educação das crianças é absorvida pelas creches/escolas, no intento 

de cuidarem e protegerem enquanto as mães estavam no trabalho.

Desta maneira, sua origem e expansão como instituição de cuidados à criança 
estão associadas à transformação da família, de extensa para nuclear. Sua 
origem, na sociedade ocidental, de acordo com Didonet (2001), baseia-se no 
trinômio: mulher-trabalho-criança. As creches, escolas  maternais e jardins 
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de infância tiveram, somente no seu início, o objetivo assistencialista, 
cujo enfoque era a guarda, higiene, alimentação e os cuidados físicos das 
crianças (PASCHOAL, MACHADO, 2009, p.81).

Indubitavelmente, se iniciou uma espécie de “trabalho pedagógico” em 

algumas instituições da época, há registros de atividades como “identificar as  

letras do alfabeto, pronunciar bem as palavras e assimilar noções de moral e 

religião (PASCHOAL, MACHADO, 2009)”.

De todo modo, a etapa do que se compreende hoje como educação in-

fantil, permaneceu durante décadas vinculada à uma perspectiva educacional 

eminentemente assistencialista. Naquele momento, a escola era tida como um 

espaço para o qual as crianças eram levadas, enquanto seus tutores exerciam 

suas funções no trabalho. Em paralelo, consolida-se o pensamento de que as 

mulheres eram bem-sucedidas ou vocacionadas ao papel de professora, devido 

seu instinto maternal1 (SOUZA E MELO, 2018).

No Brasil, as tentativas iniciais de organização de instituições como cre-

ches, maternais e orfanatos, partiam de uma perspectiva assistencialista, bem 

como para “resolver” os dilemas e entraves morais das mulheres da alta socie-

dade, que se viam grávidas e sem estarem no matrimônio.

“[...] organização de creches, asilos e orfanatos surgiram com um caráter 
assistencialista, com o intuito  de  auxiliar  as  mulheres  que  trabalhavam  
fora  de  casa  e  as  viúvas  desamparadas. Outro  elemento  que  contribuiu  
para  o  surgimento  dessas  instituições  foram  as  iniciativas de  acolhimento  
aos  órfãos  abandonados  que,  apesar  do  apoio  da  alta  sociedade,  tinham 
como finalidade esconder a vergonha da mãe solteira [...] (PASCHOAL, 
MACHADO, 2009, p.81).

Ao final do século XX, após vários percalços e evoluções no campo das 

políticas educacionais e dos próprios sistemas de ensino, será rompido este 

1 Cientes da complexidade histórico-social que tornou e ainda torna à associação direta entre mu-
lher e cuidado como algo natural, destacamos que não será devidamente aprofundado esse ponto, 
em virtude do recorte analítico aqui apresentado.
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conceito de educação assistencialista com a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção (LDB 9394/96) a educação infantil passa a fazer parte da primeira etapa da 

educação básica, tendo por finalidade, o desenvolvimento integral da criança.

Dentre vários aspectos relevantes, a LDB (1996) também estabelece a 

importância de diploma de nível superior ou nível médio na modalidade nor-

mal, para exercer a docência na educação infantil. Entretanto, mesmo após as 

mudanças no sistema educacional, a feminização da docência está fortemente 

presente na composição do corpo docente, primordialmente na educação infan-

til e anos iniciais do ensino fundamental (ZIBETTI, 2007).

O fenômeno da feminização da docência é fruto de muitas variáveis, den-

tre elas o sistema binário, que determina o que é ser homem e mulher, e con-

sequentemente professor e professora (VIANNA, 2002). Compreendemos que 

este processo é fruto de uma construção sociocultural, que por sua vez carrega 

os vestígios de uma educação assistencialista para a primeira infância. Assim 

como a nossa construção sócio-histórica, que é fortemente influenciada por 

ideias machistas e sexistas (ZIBETTI, 2007).

Considerando os censos educacionais, o gênero da escola - principalmen-

te de educação básica - é o feminino. Os dados do primeiro Censo do Professor 

realizado em 1997, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-

nais (INEP) com 1.617.611 professores da educação básica de rede pública e 

privada, apontaram que 85,7% do percentual docente eram do sexo feminino 

(VIANNA, 2002). Após 24 anos, o cenário se apresenta inalterado, pois o Cen-

so Escolar de 2021 apontou que a educação infantil conta com 595 mil docen-

tes, sendo 96,3% são do sexo feminino (INEP, 2022).

 Logo, a presente pesquisa teve como objetivo investigar, analisar e 

refletir quais as percepções dos docentes acerca do processo de feminização da 

docência e do corpo masculino presente em instituições de ensino infantil. 
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Para a realização da pesquisa utilizamos métodos mistos, que consiste na 

utilização de métodos qualitativos e quantitativos. Deste modo, foi realizado 

uma pesquisa bibliográfica desenvolvida a partir de artigos, dissertações, teses 

e livros publicados entre os anos de 1986 a 2021, localizados em publicações 

disponíveis no Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), no Google Aca-

dêmico.

 Em paralelo a esse levantamento e sistematização da literatura, foi reali-

zada uma entrevista com professores participantes do grupo denominado “Pro-

fessores da Educação Infantil” na rede social Facebook. Trata-se de um gru-

po privado com 473.624 mil participantes e uma média de quinze postagens 

semanais. O caminho metodológico acima citado, nos permitiu uma melhor 

compreensão acerca das percepções ainda presentes no ambiente da educação 

infantil. 

As Percepções Sobre a Feminização da Docência 
na  Educação Infantil

No objetivo de coletar dados sobre as percepções docentes acerca do fe-

nômeno da feminização da docência e a negativa da Autarquia municipal de 

Apucarana em permitir o acesso a alguns dados e entrevistar os professores da 

rede, foi necessário utilizar outras formas de acesso aos profissionais da educa-

ção infantil. O caminho possível naquele momento foi o grupo virtual Profes-

sores da Educação Infantil, pois além de ser um grupo numeroso, nos permitia 

ter uma maior chance de entrevistar profissionais do sexo masculino. Sendo 

assim, anunciamos num post sobre os objetivos da pesquisa, seu formato, a ga-

rantia de anonimato dos entrevistados e o link para o questionário virtual.
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Elegemos a plataforma Google Forms para a elaboração de um questio-

nário, contendo questões fechadas2 de múltipla escolha e duas abertas de texto 

em resposta curta. O questionário aplicado foi dividido em duas seções, a pri-

meira com questionamentos pertinentes ao perfil dos respondentes e a segunda 

com perguntas relativas a feminização da docência. 

Dito isto, participaram da análise 73 participantes, dentre estes 71 do 

sexo feminino e apenas 2 do sexo masculino (rede pública), em sua maioria da 

região sul e com idades entre 19 a 53 anos. As ocupações profissionais foram as 

seguintes: 56 professores(as), 8 auxiliares de sala, 4 pedagogos(as), 3 diretores 

(as), 1 educador(a) social e 1 coordenador (a). Entre os respondentes 71,2% 

atuam na educação pública e 28,8% na privada.

Quanto ao sexo dos respondentes, a baixa participação de docentes 

homens na pesquisa, evidencia o que apresentamos anteriormente, eles são 

minoria no sistema educacional brasileiro, somando apenas 3,7% do total de 

professores na etapa da educação infantil (INEP, 2022).  

A presença do sexo masculino na educação infantil é vislumbrada como 

uma novidade de gênero de acordo com Ramos (2011), ele descreve que esta 

inserção está diretamente ligada as conquistas das políticas públicas para a in-

fância. O autor informa que: 

Em especial, ao reconhecimento da educação infantil como direito, con-
sagrado na Constituição de 1988 e ao fato de a legislação atribuir ao Po-
der Público Municipal a responsabilidade de ofertar vagas em creches e 
pré-escolas. Desde 1996, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN 9394/1996) inseriu a educação infantil como primeira 
etapa da educação básica, os sistemas municipais de ensino têm sido pres-
sionados a ampliar o atendimento às crianças pequenas. Em resposta, al-
guns municípios procederam à abertura de concursos públicos, instaurando 

2 Foi realizado um questionário piloto contendo dez questões fechadas e cinco abertas, com quatro 
professoras que se propuseram a participar. Por unanimidade, elas elencaram que preferiam ques-
tões fechadas, pois de acordo com elas, o público-alvo da pesquisa não possui tempo hábil para 
responderem questões abertas.
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processos de contratação de docentes, com formação específica para atuar 
nessa etapa da educação básica (RAMOS, 2011, p. 26)

A contratação de docentes por meio de concurso público ampliou a inser-

ção de homens nessa etapa de ensino, pois permite serem avaliados de acordo 

com os conhecimentos necessário para designarem tal função e não por seus 

gêneros. 

Em seu estudo Sayão (2005) apresenta um relato de uma entrevistada a 

respeito da perspectiva de contratação de um professor na rede privada de en-

sino.

“A gente gostou bastante de ti, acho que vai ser bom para o colégio ter uma 
experiência até porque tu és homem. Tu não tens cólica menstrual, tu não 
tens este problema de estar pegando a licença de gestação, não leva filho ao 
médico, ela falou para mim. Então para o colégio acho que vai ser produ-
tivo. E também porque tu és uma pessoa legal. A gente vai querer investir 
em ti “(SAYÃO, 2005, p. 88).

Este relato apresenta duas grandes problemáticas, primeiramente porque 

coloca as mulheres em uma posição de improdutivas para o mercado de traba-

lho, considerando seu fator biológico e reprodutivo (cólicas e gestação) num 

claro movimento de desumanização. A segunda questão é a respeito da paren-

talidade, pois o homem pode não gerar, mas também tem filhos e responsabi-

lidades, como a de levar ao médico, estar presente na escola etc. nesse sentido 

Baliscei e Saito (2021, p. 302) afirmam “esquecem-se, socialmente, que a pa-

ternidade é tão importante quanto à maternidade, e que homens podem desem-

penhar parentalidades tão elogiosas e eficientes quanto as mulheres”.

 Sayão (2005) apresenta o relato do entrevistado que foi contratado sob a 

justificativa de ser homem e não ter problemas de falta, tal como as mulheres. 

O respondente expos o seguinte: 

“[...] eu estou lá há oito anos e eu nunca faltei. A minha filha nasceu, eu 
casei e não peguei licença de nove dias de acompanhamento. Eu não peguei 
os oito dias de matrimônio. Eu nunca faltei no C.M., nunca. Eu sempre fui 
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trabalhar doente. Nunca tive uma doença séria, mas às vezes a gente fica 
resfriado e mesmo assim eu vou trabalhar” (SAYÃO, 2005, p. 89).

Na resposta do entrevistado fica evidente a desigualdade no exercício e 

na distribuição das responsabilidades parentais e como o próprio sistema capi-

talista se organiza e se beneficia dessa dinâmica. Há uma contradição no espaço 

escolar no que se refere a preferência de mulheres para atuarem na educação 

infantil sob a justificativa histórica de que é uma ação que se assemelha a ma-

ternidade, entretanto, quando esta profissional precisa de fato exercer seu papel 

de mãe, ela se torna improdutiva para o mercado de trabalho.

Dando sequência ao questionário, procuramos entender as vivências dos 

entrevistados, para isso questionamos quantos deles trabalham ou trabalharam 

com profissionais homens na educação infantil.

2. Gráfico – Profissionais homens na educação infantil. 

Fonte: Própria autora (2022).

É fato que a escolha profissional é marcada pelo modo como a sociedade 

determina o que é ser homem e mulher, e os respectivos status e privilégios 

das diferentes profissões, nesse sentido Baliscei e Saito (2021, p.299) indicam 

“[...] o desprestígio crescente da profissão docente somado a baixos salários e a 
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sobrecarga de atividades para além do âmbito de trabalho, não sendo, portanto, 

uma profissão atraente aos homens”. Podemos afirmar que, de um modo geral 

a atuação de professores homens na educação infantil é um processo que vem 

se consolidando aos poucos, mas que também é osbtacularizado pela própria 

precarização. De todo modo 53 (cinquenta e três) respondentes afirmaram que 

trabalha ou já trabalhou com professores homens na educação infantil.

No decorrer da história da educação infantil, se naturalizou a prática de 

sempre denominarem no feminino “as professoras” ou  ainda pior, “as tias”, 

mesmo com a presença  de profissionais homens (TAMANINI, 2008). No cur-

so de pedagogia, o qual majoritariamente é composto por alunas mulheres, 

vivenciei situações como a apresentada pela autora, mesmo com a presença de 

alunos homens, alguns docentes se referiam a nós como “futuras pedagogas”. 

É preciso se atentar as terminologias utilizadas, a desvalorização da do-

cência e os estereótipos impostos, que atingem de forma desproporcional pro-

fessores e professoras. Muitas das vezes é cobrado que assumam um papel 

maternal sobre seus discentes, resultando em casos na anulação da identidade 

profissional do docente (ZIBETTI, 2007), um exemplo é a nomenclatura ainda 

presente de “tia” e “tio”. Acerca dessa nomenclatura Freire (1997) afirma:

A professora pode ter sobrinhos e por isso é tia da mesma forma que qual-
quer tia pode ensinar, pode ser professora, por isso, trabalhar com alunos. 
Isto não significa, porém, que a tarefa de ensinar transforme a professo-
ra em tia de seus alunos da mesma forma como uma tia qualquer não se 
converte em professora de seus sobrinhos só por ser tia deles. Ensinar é 
profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade no 
seu cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. Ser 
professora implica assumir uma profissão enquanto não se é tia por profis-
são (FREIRE, 1997, p. 9).

Como posto, o ato de ser professor é constituído por resistência e militân-

cia, desta maneira complementamos com o fato de que a docência não requer 

gênero específico, mas sim profissionais comprometidos com o ato de ensinar. 



246 247

Ensaios em Pedagogia: Estudos e Escritas científicas

Dando prosseguimento aos dados, questionamos os entrevistados sobre quais 

cargos os homens atuantes na educação infantil exerciam.

3. Gráfico – Cargo dos profissionais homens na educação infantil.

Fonte: Própria autora (2022)

Em relação aos cargos em que docentes do sexo masculino ocupam ou 

ocupavam, ficaram distribuídos da seguinte maneira: 66% (38) professores, 

11,3 % (6) coordenadores, 5,7% (3) diretores, 5,7% (3) estagiários, 2% (1) cui-

dadores, 2% (1) auxiliares de sala, 2% (1) secretários. 

Como elencado anteriormente, existe um desprestígio sobre a profissão 

docente, neste sentido Ramos (2011) apresenta que em determinados casos, 

os homens escolhem a profissão docente almejando cargos administrativos. O 

autor relata que as professoras apontam a existência de um tratamento diferen-

ciado para com os docentes homens, no sentido de que estes possuem maior 

probabilidade de assumirem cargos de direção e coordenação. 

Dessa forma, há uma dualidade na presença do sexo masculino na edu-

cação infantil, de um lado em cargos de menor prestígio como de professores, 
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corpos masculinos são vistos como algo fora do lugar, contudo ao serem colo-

cados em cargos hierarquicamente elevado - como de direção e coordenação 

- há uma naturalização e aceitação (RAMOS, 2011). Isso ocorre, pois, cargos 

de direção e coordenação são associados a disciplina, superioridade e poder.

A questão seguinte buscou compreender se os entrevistados considera-

vam que socialmente havia a existência de um estereótipo docente na educação 

infantil, neste caso o sexo feminino.

4. Gráfico – Estereótipo docente da educação infantil.

 

Fonte: Própria autora (2022).

O número expressivo de entrevistados que responderam sim ao serem 

questionados sobre a existência de um estereótipo de docente na educação in-

fantil revela o que já elencamos anteriormente, há sim a naturalização da mu-

lher enquanto professora da primeira etapa da educação básica, e isto se deve 

ao processo de construção histórica, cultural e social. 

Concordamos com Baliscei e Saito (2021) no que diz respeito da ação 

docente:

Para atuar na educação infantil, é necessário formação teórico-prática, não 
havendo conexão entre essa atuação e o desempenho de uma identidade 
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de gênero específica – a feminina – que, socialmente, acreditam-se, ainda 
hoje, ser capaz de “garantir” a ação zelosa e maternal, marcada pelo cuida-
do físico (BALISCEI e SAITO, 2021, p. 302).

Para Vianna (2002, p. 90) “O sexo da docência se articula com a repro-

dução de preconceitos que perpetuam práticas sexistas”. Dessa forma, a exis-

tência de estereótipos na educação infantil é ainda um grande problema, pois 

desconsidera a formação teórico-prática dos sujeitos, além de serem oriundos 

de práticas sexistas, as quais determinam um padrão de profissional conside-

rando unicamente o fator biológico. 

Na questão seguinte, buscamos compreender qual a opinião dos entrevis-

tados sobre a presença de professores homens, atuantes na educação infantil. 

5. Gráfico – Opinião dos entrevistados sobre a presença de homens na educação 
infantil.

Fonte: Própria autora (2022).

Como já evidenciado, a presença de professores homens na educação in-
fantil, ainda causa uma estranheza dentre a comunidade e colegas de trabalho. 
Dos 73 entrevistados, 11 responderam não acharem importante a presença de 
homens na educação infantil e 6 não souberam opinar. 

É possível analisar tal realidade, pela ótica que Sayão (2005) apresenta 
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com base na teoria de Saffioti, a chamada Síndrome do pequeno poder3. Tal 
síndrome indica que no inconsciente de algumas docentes mulheres, cria-se a 
sensação de possuírem maior poder, por estarem neste espaço majoritariamente 
feminino, dessa forma a presença de homens pode ser vista como uma ameaça 
para elas, pois eles estariam adentrando em um dos poucos lugares em que as 
mulheres são reconhecidas e são protagonistas - mesmo que com muita preca-

rização laboral.

As recentes transformações ocorridas na sociedade em termos morais e 
legais, ainda não foram capazes de alterar completamente os papéis sociais atri-
buídos ao longo da história sobre o “que é típico” do masculino e do feminino 
(RAMOS, 2011). Em decorrência disso, ainda existe uma certa resistência a 
presença de homens na educação infantil.

Pesquisas relacionadas a Sociologia do Trabalho apresentam resultados 
positivos sobre a presença do sexo masculino na docência:

Há uma outra concepção sobre o trabalho docente masculino pautada na 
idéia de eqüidade social. Algumas pesquisadoras mais ligadas à Sociologia 
do Trabalho indicam que o envolvimento de um maior número homens na 
Educação Infantil aumentaria a opção de carreira para eles contribuindo 
para que se desfizesse a imagem de que a Educação Infantil seria um traba-
lho somente para as mulheres alterando, dessa forma, a imagem da profis-
são e, quem sabe, melhorando significativamente os salários e o status da 
carreira (SAYÃO, 2005, p.16).

Desta maneira, como apresentado no gráfico, a maioria dos respondentes 

indicaram ser importante a presença do sexo masculino na educação infantil, 

contudo não conseguimos escrutinar a fundo, o que elas compreendem por essa 

presença. Inclui-se nessa compreensão a participação dos professores em todas 

as atividades das crianças, como até mesmo o cuidado com as trocas de fraldas 

ou idas ao banheiro? Ou seria uma inclusão parcial? Infelizmente, esse é um 

ponto que só poderá ser analisado em outro trabalho.

3 É a vitimização daqueles/as que possuem menos poder ou estão numa posição hierárquica infe-
rior por aqueles/as que pensam estarem situados numa posição superior (SAYÃO, 2005, p. 233).
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Na questão seguinte, o intuito foi levantar entre os respondentes a exis-

tência da crença na propensão ou vocação das mulheres para atuarem com 

crianças.

6. Gráfico – Opinião dos entrevistados sobre a atuação de mulheres na educa-
ção infantil.

Fonte: Própria autora (2022).

O grande número de participantes que afirmaram que as mulheres estão 

mais propensas a trabalharem na educação infantil, confirma a tese de que his-

toricamente se consolidou no inconsciente coletivo, a associação da mulher 

com a figura da docência na primeira infância. A fim de compreender quais os 

fatores levaram os respondentes a realizarem tal afirmação, foi solicitado que 

elencassem motivos.
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7. Gráfico – Justificativas das opiniões dos entrevistados sobre a atuação da 
mulher na educação infantil.

Fonte: Própria autora (2022)

Ao analisar as respostas, foi possível comprovar alguns dos tópicos apre-

sentados e discutidos no decorrer do trabalho, entre eles a associação da mulher 

com a delicadeza e ao cuidado: “Acho que é mais por questão cultural, o cui-

dar sempre esteve relacionado a atividade feminina (RESPONDENTE 37)”. 

De fato, o cuidado na educação infantil é uma atividade a ser exercida 

pelo docente, contudo não deve se restringir a um único gênero (BALISCEI e 

SAITO, 2021). Ocorre que o cuidado com essa faixa etária é associado a ma-

ternidade, desta forma o docente homem não exerceria com maestria. Contra-

pondo esta argumentação, a autora Sayão com base na teoria de Badinter afirma 

que “a maternagem4  se aprende no fazer diário, o que a leva a crer que homens 

e mulheres são capazes de cuidar de crianças e isso depende de experiências 

provenientes de seu contexto sociocultural (2005, p. 167)”. 

4 Termo que ficou conhecido no Brasil, significa cuidados maternos dedicados às crianças (SAYÃO, 
2005, p.165).
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Dessa maneira, reiteramos a leitura de que o cuidado não tem gênero, o 

cuidar é construído com base nas relações. Portanto, cabe ao espaço escolar, 

propiciar situações nas quais o docente homem possa - caso não saiba - vir a 

aprender.  Outro apontamento elencado nas justificativas, foi que a feminização 

da docência ocorre devido as questões históricas e culturais, pelas quais a nossa 

sociedade se consolidou, e evidenciam a existência de uma sociedade machista.

“Imposição da sociedade machista” (RESPONDENTE 35); 

“A sociedade já vem com esse costume há muitas décadas” (RESPON-

DENTE 12); 

“Estereótipos machistas construído e reproduzidas pela sociedade” 

(RESPONDENTE 20). 

Tais justificativas mesmo que concisas, indicam a percepção de que femi-

nização da docência ainda está alicerçada em uma construção histórica e social, 

que tem como base visões machistas e patriarcais (BALISCEI e SAITO, 2021).

Expressivamente, os respondentes afirmaram que as mulheres passam 

maior confiança aos pais, portanto estão mais propensas a atuarem na educação 

infantil. Em seu estudo Sayão (2005), apresenta que esta relação de insegurança 

dos pais para com os docentes homens tem como fundamento principal o tabu 

relativo ao cuidado com o corpo, visto que, socialmente, a sexualidade pertence 

ao sexo masculino, dessa maneira as mulheres controlariam sua sexualidade, 

enquanto a presença do corpo masculino seria uma ameaça as crianças. A auto-

ra discorre a respeito das origens dessa representação. 

Essa representação presente no imaginário de muitas pessoas dentro e fora 
da creche de que os homens são perigosos, significando uma ameaça para 
as crianças, não é algo que existe por acaso, pois sabemos o quanto o poder 
masculino, muitas vezes, vitimiza mulheres e crianças. No entanto, com a 
incorporação irrefletida dessas crenças e preconceitos perdemos na vivên-
cia das relações (SAYÃO, 2005, p.187).
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De acordo com Ramos (2011), o docente somente deixa de ser visto 

como uma ameaça ou incapazes de cometer abusos, após o período denomi-

nado comprobatório, quando “comprovam” para a comunidade escolar que 

são capazes de exercerem com êxito o cuidar e educar de crianças pequenas.

 Destaca-se ainda, que a associação da mulher a maternidade, esteve 

presente em diversas respostas como apresentado no gráfico, sendo o segun-

do maior percentual de justificativas. 

 “Acredito na natureza feminina de cuidado e senso de proteção com crian-
ças. Facilidade natural em ser amável de maneira especial, e ser atenta a 
detalhes importantes no processo educacional dos pequenos (Respondente 
23)”.

 Esta associação da mulher com a maternidade evidencia uma visão his-

tórica e sacralizada, que considera unicamente o biológico, e desvincula a pro-

fissão docente com a formação profissional (diploma de nível superior ou nível 

médio na modalidade normal para exercer a docência na educação infantil LDB 

9.394/96). 

A respondente de número 23, nas questões anteriores se demonstrou con-

trária a presença de docentes homens na educação infantil, elencou a mater-

nidade como uma justificativa e complementou com a “facilidade natural” do 

sexo feminino. Neste sentido Sayão confirma que socialmente ainda há essa 

visão, “A visão essencializada da mulher calcada numa suposta capacidade na-

tural de cuidar das crianças, é bastante presente (2005, p.166)”. Portanto não é 

uma reposta isolada.  

 Tamanini, discorre a respeito desta visão, que nada é natural, mas sim 

uma construção histórica.

 [...] O modo como nos tornamos homens e mulheres no mundo e aprende-
mos a cuidar ou a ensinar é uma construção da cultura e das relações sociais 
e depende das escolhas que a sociedade vai fazendo, embora por escolha 
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nem sempre seja totalmente consciente. Por isso, nada do que fazemos, ou 
sabemos fazer, existe em nós como algo predeterminado ao nascer, mesmo 
que grande parte de nossa sociedade, na verdade a maior parte, pense que 
há uma essência no ser mulher que se traduz a maternidade (TAMANINI, 
2008, p. 15).

A tônica discursiva das justificativas, vão ao encontro do que a literatura 

da área indica, há de fato uma associação da professora da educação infantil 

com a maternidade, assim como são vistas como pessoas dóceis, delicadas, e 

possuem um “jeito” para o cuidado.  Mesmo com o processo de profissionali-

zação da carreira na educação infantil, a força do patriarcado e a forma como o 

machismo permanece nas estruturas sociais, inviabilizam uma mudança radical 

na percepção docente.

Considerações Finais

Foi possível compreender que o trabalho das mulheres na educação in-

fantil e a presença de profissionais do sexo masculino, ainda está marcada por 

estigmas e estereótipos socialmente construídos. Indubitavelmente, nesse pro-

cesso de desconstrução de estereótipos, as mulheres ainda sofrem muito com 

o ônus dessa feminização vulgar, pois além da sociedade ignorar a profissio-

nalização desse posto de trabalho, o desqualificam quando o associam à uma 

prática “maternal”.

Outro ponto evidenciado, foi a existência de contradições no que diz res-

peito a relação mulher, maternidade e mercado de trabalho, pois ao mesmo 

tempo em que são vistas como um perfil ideal, considerando o  suposto “instin-

to maternal”, quando esta docente se torna mãe e precisa exercer sua materni-

dade, isso se torna um “problema” para a instituição escolar.

Compreendemos que o processo de feminização da docência é resultan-
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te das relações sociais que se estabelecem na sociedade, principalmente em 

uma sociedade marcada pelo machismo com suas raízes em visões patriarcais 

e sexistas. A instituição escolar enquanto parte deste sistema, acaba reprodu-

zindo tais práticas. Contudo pudemos vislumbrar no horizonte um indicativo 

de mudança nos paradigmas, pois a maior parte dos respondentes concordam 

que é importante a presença de professores do sexo masculino na educação in-

fantil, o que eles compreendem por essa presença e as alterações nesse cenário, 

só serão possíveis  a partir de uma gama de atividades, dentre elas, ampliar e 

oportunizar a inclusão de docentes homens nesta etapa de ensino, promover 

maiores discussões acerca do machismo estrutural e suas formas de reprodução 

na estrutura de ensino, bem como realizar alterações significativas nas carreiras 

desses profissionais.
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CAPÍTULO 14 
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Introdução

A medicalização de crianças e adolescentes é uma prática estudada em 

diversos países da América do Sul e Europa (NUNES, 2016; TULESKI, 2020; 

FARAONI, 2010). Seu impacto é sentido em diversas instituições e organiza-

ções, o que justifica uma pesquisa de cunho psicológico. Muitos casos estão 

relacionados ao enfrentamento das dificuldades de aprendizagem dos alunos e, 

em muitas escolas, são casos tratados como um problema individual ou fami-

liar, facilitando a disseminação do discurso médico na explicação e na proposi-
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ção de tratamentos. Ou seja, quando há um problema de aprendizagem, muitas 

vezes o foco se dirige ao aluno, culpabilizando-o e desconsiderando todos os 

outros elementos que influenciam no processo ensino-aprendizagem e, con-

sequentemente, busca-se uma solução também individual e não institucional. 

Não é incomum este cenário levar a criança ou o adolescente às avaliações 

diagnósticas precipitadas, emissão de laudos para medicalizá-lo e, assim, jus-

tificar o fracasso escolar. 

O medicamento “Metilfenidato”, ou mais conhecido como “Ritalina”, é 

o estimulante mais consumido no mundo para tratar problemas de aprendiza-

gem que são detectados na escola, apesar dos efeitos adversos dessa substância 

controlada. Devido ao seu uso excessivo, muitas pesquisas têm se empenha-

do em compreender o desenvolvimento da atenção nas crianças e sua relação 

com a medicalização (TULESKI et al, 2015). Quanto à atenção, é importante 

salientar que a Psicologia Histórico-Cultural se contrapõe à ideia biologicista 

de desenvolvimento humano e considera o psiquismo como uma construção 

dialética em constante transformação, abordando as influências culturais e so-

ciais como determinantes no desenvolvimento das funções superiores que são 

internalizadas.

Diante do exposto, é importante levar em conta o apelo emocional para 

o processo de internalização. Assim, em base materialista, Vigotski estudou a 

existência de emoções por fatos que não dependem apenas dos perceptuais e 

postulou que a emoção é mediadora entre a realidade e a imaginação. Afinal, 

para esse autor, as emoções se relacionam com a imaginação e o pensamento 

de forma ativa e, portanto, não deve ser vista de maneira isolada ao psiquismo 

(MACHADO; FACCI; BARROCO, 2011).

Assim, o desenvolvimento emocional pode ser uma alternativa à exces-

siva medicalização de problemas escolares. Buscamos analisar neste capítulo, 
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a partir do referencial da Psicologia Histórico-Cultural, como as emoções e 

sentimentos podem ser desenvolvidos como funções psicológicas superiores 

no período compreendido como infância (07 a 10 anos). A discussão irá eviden-

ciar que existe um grande impacto da medicalização sobre o desenvolvimento 

emocional de crianças no contexto escolar, gerando consequências sociais do 

desenvolvimento parcial das emoções como função psicológica na infância.

 Trata-se de uma pesquisa qualitativa e de cunho teórico-bibliográfico, 

com base em livros, teses, artigos e demais materiais bibliográficos, utilizando 

fontes primárias e autores que se sustentam na abordagem da Psicologia His-

tórico-Cultural (ALVES, 2019). Para que o leitor compreenda o que está sendo 

exposto, o texto estará estruturado da seguinte forma: inicialmente, falaremos 

da emoção dentro da perspectiva da psicologia de Vigotski. Em seguida, nos 

aprofundaremos no desenvolvimento psicológico emocional, especificamente 

no período da infância. Esses assuntos serão a base para a discussão do último 

tópico deste capítulo, que se debruçará sobre a questão da medicalização e o 

controle das emoções no período escolar.

A Emoção na Psicologia de Vigotski

Pensar sobre a teoria da emoção na perspectiva de Vigotski é considerar 

o desenvolvimento ontogenético, a influência biológica, histórica e cultural e as 

funções psicológicas superiores, levando em conta que, assim como as outras 

funções psicológicas superiores, a emoção se desenvolve através de apropria-

ção. 

Vigotski fez uma análise crítica da teoria de William James (1842-1910) 

e Carl Lange (1834-1900) que, para ele, tinham uma visão biologicista da emo-

ção e ignoravam a dimensão social, ao reduzirem os sentimentos do sujeito ao 

comportamento reflexo. Ainda nesse sentido, autores como Baruch Espinosa 
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(1632-1677), se posicionava contra a separação entre corpo e mente, enquanto 

Freud estudou as emoções relacionadas à energia do psiquismo e também numa 

perspectiva de interação entre ideia e afeto, corpo e mente. Porém, não havia 

nestes autores uma compreensão materialista, histórica e dialética do psiquis-

mo como a que Vigotski defende (MAGIOLINO, 2010). Ademais, Vigotski, 

em “Teoria de las emociones”, expressa que esses autores possuíam uma visão 

dualista:

Es evidente que nuestros autores, de manera inconsciente o no, adoptan 
el punta de vista dualista, ai igual que la opinion corriente que combaten; 
a unica diferencia estriba en la intervencion de los efectos y las causas, 
respecto a lo cual los unos dicen que la emocion es una causa cuyas ma-
nifestaciones físicas son los efectos, mientras que los otros dicen que las 
manifestaciones físicas son la causa cuyo efecto es la emocion. Segun mi 
opinion, sería muy provechoso eliminar del asunto toda cuestion de causa y 
efecto, toda relacion de causalidad y substituir la posicion dualista por una 
concepcion unitaria o monfstica (VIGOTSKI, 2004, p. 244).

Uma questão crucial para Vigotski é essa superação do dualismo de René 

Descartes (1596-1650), da separação entre mente e corpo, buscando compreen-

der intelecto e afeto de forma conjunta. Assim como as funções psicológicas 

superiores, as emoções devem ser compreendidas em suas múltiplas determi-

nações, se transformam pela interação com outras funções psicológicas que só 

se desenvolvem por meio das interações sociais (COSTA; PASCUAL, 2012). 

Desse modo, a emoção passou a ser entendida para além da concepção biolo-

gicista, m as como uma função psicológica superior influenciada por fatores 

sociais que se refletem nas relações estabelecidas e, com isso, entendida em sua 

interdependência entre o desenvolvimento das emoções e dos demais aspectos 

que constituem a vida psíquica.

A emoção pode influenciar e modificar o comportamento humano e, para 

compreender como isso ocorre, precisa se considerar a interação entre indiví-

duo e o meio em que está inserido, pois assim como o meio é transformado, 
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a emoção também pode ser transformada. Assim como o meio é histórico, a 

emoção também faz parte da história do sujeito:

Sob o enfoque da Psicologia Histórico-Cultural é possível pressupor que a 
emoção, assim como os demais comportamentos humanos, constitui-se e 
se modifica a partir de um processo dialético, que ocorre na relação entre o 
indivíduo e a cultura em que ele está inserido. E que se constitui, também, 
como um aspecto histórico, estando em constante transformação na relação 
com a coletividade e no acesso e aquisição da produção humana, a qual é 
transformada e transmitida socialmente. Em outras palavras, tal teoria nos 
permite lançar a hipótese de que a emoção também é uma função superior 
(SILVA, 2011, p. 7).
 

As emoções se caracterizam sob influência da cultura em que o indivíduo 

está inserido e, de acordo com Vigotski, o desenvolvimento delas se dá a par-

tir, tanto de sua autoconsciência quanto das relações humanas, tendo uma base 

filogenética, mas sofrendo modificações pela crescente representação forneci-

da pela linguagem. Ainda, as emoções se relacionam com as demais funções 

psicológicas superiores, tais como a imaginação, o pensamento e a linguagem 

(ALVES, 2021). 

 Através das emoções são estabelecidas relações entre os sujeitos e com 

o ambiente físico e social, colaborando para a construção da identidade. Por-

tanto, não se pode falar em hereditariedade quando se trata de emoção, já que 

elas acompanham o conhecimento e também a vivência dos indivíduos e se 

transformam ao mesmo tempo em que sujeito passa por transformações.

Vigotski considerou que a emoção e o pensamento estão em união e se 

constituem dialeticamente, considerando a dimensão integral do psiquismo. 

Por ser um processo, a família e a escola têm um papel fundamental para esse 

desenvolvimento psicológico emocional (LEITE; SILVA; TULESKI, 2013). 

Por esse motivo, estudos sobre a relação emoção e pensamento no ambiente 

escolar têm sido mais recorrentes, bem como a análise crítica sobre a histórica 

característica da escola em priorizar as funções cognitivas em detrimento das 
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afetivas. A proposta de Vigotski sobre a dialética entre emoção e pensamento 

fez levantar discussões para que estes sejam integrados dentro da escola, visan-

do contribuir para diminuição do fracasso escolar e, consequentemente, o uso 

da medicalização. 

O Desenvolvimento Psicológico Emocional no                
Período  da  Infância 

Para tratarmos do desenvolvimento psicológico emocional no período da 

infância, primeiramente, precisamos pontuar que, à luz da Psicologia Históri-

co-Cultural, a aprendizagem deve ser coerente com o nível de desenvolvimento 

da criança, inclusive com o seu nível potencial, ou seja, o que a criança conse-

gue fazer com o auxílio de um adulto e, posteriormente, poderá fazer sozinha. 

Da mesma forma, a linguagem se desenvolve, já que inicialmente é um meio 

de comunicação entre a criança e o adulto e, quando internalizada, transforma-

-se em uma função mental que fornece os meios fundamentais ao pensamento 

da criança. Assim, a aprendizagem certa conduz a um bom desenvolvimento 

psicológico. Além disso, a aprendizagem é necessária para o desenvolvimento 

histórico da criança e o processo de desenvolvimento não é paralelo à aprendi-

zagem, ambos acontecem simultaneamente (VIGOTSKI, 2010). Relacionado à 

isso, Leontiev afirma que:

Conseqüentemente, podemos dizer que cada estágio do desenvolvimento 
psíquico caracteriza-se por um relação explícita entre a criança e a reali-
dade principal naquele estágio e por um tipo preciso e dominante de ati-
vidade. O critério de transição de um estágio para outro é precisamente a 
mudança do tipo principal de atividade na relação dominante da criança 
com a realidade (LEONTIEV, 2010, p. 64).

 Diante disso, fica claro que através da atividade é que ocorrem as mu-

danças e a criança passa a enxergar, conforme se desenvolve, que o lugar que 

ocupa nas relações humanas não diz respeito às suas próprias potencialidades e, 
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diante disso, se esforça para modificar. Quando ela faz isso, toda a sua atividade 

é reorganizada e possibilita a passagem para um novo estágio do desenvolvi-

mento da sua vida psíquica (LEONTIEV, 2010).

Baseado na Psicologia Histórico-Cultural, o psicólogo soviético Daniil 

B. Elkonin (1904-1984) desenvolveu uma teoria da periodização do desenvol-

vimento psíquico, estruturada das seguintes épocas: primeira infância, infância 

e adolescência. Partindo disso, a primeira infância se divide entre os períodos 

“primeiro ano de vida” e “primeira infância”; a infância entre o período “idade-

-pré-escolar” e “idade escolar” e, a adolescência, entre os períodos da “adoles-

cência inicial” e “adolescência” (PASQUALINI, 2013).

Quanto à época da infância, é importante ressaltar que, na idade pré-es-

colar, a atividade dominante é o “jogo de papéis”, sendo esta uma atividade 

contraditória, pela vontade da criança de fazer tudo o que o adulto faz e suas 

limitações operacionais que a impedem de realizar tais ações. Essa contradi-

ção é solucionada pelas crianças em forma de brincadeiras, através das quais 

a criança está se apropriando das atividades humanas e internalizando ações 

sociais. No contexto escolar, este é um período de apropriação cultural e de-

senvolvimento psíquico e é importante que o professor trabalhe com o “faz de 

conta”, enriquecendo a atividade lúdica (PASQUALINI, 2013).

Para Elkonin (1987), na “idade pré-escolar”, predomina a esfera afetiva/

emocional da personalidade, característica de todo o início de período. Esta 

prepara a passagem ao período seguinte, que estará centrado na esfera intelec-

tual-cognitiva, não havendo uma ruptura de um período para outro, mas uma 

complementação, com o objetivo da inserção no mundo do adulto. O período 

seguinte é marcado pela transição da criança para a “idade escolar”, que tem 

como atividade dominante a “atividade de estudo”. Importante ressaltar que a 

atividade de aprendizagem, que é oferecida pela escola, e a atividade de estudo 
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que caracteriza o período da “idade escolar”, possuem conceitos diferentes: a 

atividade de estudo é desenvolvida ao longo do tempo, por meio do que foi sen-

do apropriado pela criança durante os primeiros anos de vida. Porém, se na ati-

vidade do “jogo de papéis” não eram tão importantes os resultados, a “atividade 

de estudo” está orientada claramente a um resultado. No entanto, ao ser inse-

rida da escola durante a “idade pré-escolar”, a criança vai aprender brincando 

e, progressivamente, vai diferenciando as atividades que nascem como brinca-

deira das chamadas “atividades produtivas”, que visam algum resultado (PAS-

QUALINI, 2013). Entretanto, na idade escolar os motivos afetivos também são 

de grande importância, isso porque as crianças estão em estreita ligação com a 

figura do(a) professor(a), pois são esses que organizam a atividade de estudo, 

transformando os motivos afetivos em motivos cognitivos. Essa transformação 

ocorre através da mediação do professor, que orienta a criança à apropriação de 

forma sistemática a conceitos novos.

Contudo, estamos em um cenário que ocorre aceleradamente a patologi-

zação dos aspectos afetivos-emocionais na educação, devido às dificuldades de 

aprendizagem diagnosticadas do contexto escolar, tais como a dislexia, discal-

culia, disgrafia e o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH. 

Porém, ao contrário desta postura patologizante, a Psicologia Histórico-Cultu-

ral aponta outra função superior importante para o processo de desenvolvimen-

to e aprendizagem: a emoção. Assim como a cognição, a emoção se desenvolve 

a partir das mudanças qualitativas e quantitativas, com base nas relações entre 

os sujeitos e a cultura em que estão inseridos. Desse modo, na periodização do 

desenvolvimento, assim como as outras funções psíquicas superiores, a emo-

ção também sofre modificações.

No período da infância ocorrem mudanças que possibilitam o desenvol-

vimento de sentimentos diversos, diante das transformações no contexto edu-
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cacional. No momento em que se inicia o processo de escolarização, ao entrar 

em contato com conhecimento científico, a linguagem e a imaginação avançam 

e, neste momento, a criança consegue antecipar fatos e sonhar com o futuro. 

Assim como as demais funções superiores, as emoções se modificam, se trans-

formando inclusive na adolescência e na vida adulta. A ênfase no cognitivo em 

detrimento do emocional, bem como a dificuldade da escola e de educadores 

em compreender e mediar as emoções das crianças e adolescentes, pode co-

laborar com futuros diagnósticos apressados que podem levar ao uso de me-

dicamentos (LEITE; SILVA; TULESKI, 2013). Será sobre este aspecto que 

trataremos a seguir.

Medicalização e Controle das Emoções no                                 
Contexto   Escolar   Infantil

Quando pensamos sobre a medicalização e diagnósticos no passado, ob-

servamos a quase inexistência de intervenções medicamentosas na escola, mas 

isso não quer dizer que as crianças não possuíam problemas de aprendizagem, 

mas que havia pouco conhecimento sobre tais dificuldades e acesso a tratamen-

tos. É recente, porém recorrente a discussão acadêmica em torno dos efeitos 

da medicalização de crianças e adolescentes em função de queixas escolares 

(SILVA, 2011; LEITE & TULESKI, 2011; TULESKI et al, 2015; SANTOS; 

CAMARGO, 2021; SILVA, NAKAGAWA, 2022). A ampliação do conheci-

mento sobre o assunto teve como consequência o aumento de diagnósticos e 

tratamentos medicamentosos que, em muitos casos, limita-se a uma visão bio-

logicista sobre problemas que podem ser de origem históricas e sociais. Assim, 

problemas de aprendizagem ou qualquer comportamento infantil considerado 

inadequado, começaram a ser compreendidos como fenômenos orgânicos, ten-

do como consequência um aumento expressivo no uso de medicamentos (TA-

BUTI, 2018).
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Em 2015, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adoles-

cente lançou uma resolução que “[...] dispõe sobre o direito da criança e do 

adolescente de não serem submetidos à excessiva medicalização, em especial 

no que concerne às questões de aprendizagem, comportamento e disciplina” 

(CONANDA, Resolução n.º 177/2015, Art. 1º). Essa medida teve como obje-

tivo reduzir o uso indiscriminado de medicamentos que causam dependência 

física ou psíquica, principalmente em casos em que medicalização é utilizada 

para resolver questões de dificuldade de aprendizagem, comportamento e dis-

ciplina. Portanto, é direito, tanto da criança quanto do adolescente, de receber 

abordagens e tratamentos multiprofissionais, que trabalham aspectos culturais, 

emocionais, pedagógicos, éticos, envolvendo a família responsável no proces-

so.  Diante disso, com o objetivo de diminuir o uso excessivo de medicamentos 

pelas crianças e adolescentes em idade escolar, a resolução recomenda traba-

lhar com a prevenção, campanhas e debates entre psicólogos, médicos, profes-

sores, coordenadores, pais e toda a comunidade escolar, com a finalidade de 

conscientizar sobre os riscos do uso indiscriminado e excessivo (CONANDA, 

Resolução n.º 177/2015).

Segundo dados do CONANDA (Resolução n.º 177/2015), a utilização 

de medicalização no Brasil, especialmente o uso de Metilfenidato, teve um 

aumento de 775% entre 2003 e 2012, tornando-se assim o segundo maior con-

sumidor mundial desse medicamento utilizado para o tratamento de TDAH. No 

Brasil, a importação do Metilfenidato passou de 578 kg importados em 2012 

para 1820kg importados em 2013, um aumento de mais de 300%. O Metilfeni-

dato, cujo nome comercial mais conhecido é a Ritalina, é um dos psicotrópico 

mais consumidos no mundo e, segundo o último relatório da ONU sobre impor-

tação e consumo de psicotrópicos, sua produção mundial chegou ao recorde de 

72 toneladas em 2013 (ONU, 2015).
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Existem dificuldades de aprendizagens comumente diagnosticadas no 

contexto escolar, tais como a dislexia (dificuldade na leitura), discalculia (difi-

culdade em matemática) e disgrafia (dificuldade na escrita). As dificuldades de 

aprendizagem, no geral, podem provocar dificuldade na linguagem oral, seja 

na aquisição no uso da linguagem ou articulação de palavras, assim como na 

leitura, reconhecimento e compreensão de letras e palavras. Também pode afe-

tar a escrita, quando a dificuldade se encontra em soletrar (inclusive no ditado), 

ou também o raciocínio matemático e em cálculos básicos (SMITH; STRICK, 

2007).

Além do exposto acima, uma das principais patologias diagnosticadas 

em crianças e adolescentes é o TDAH, em muitos casos, tratado com uso de 

medicamentos a longo prazo. Nem sempre são analisadas as consequências 

da medicação, já que a preocupação gira em torno de resolver o problema de 

forma mais imediata, sem ser considerados os aspectos afetivos do processo de 

ensino-aprendizagem. O TDAH foi adicionado ao Manual Diagnóstico e Esta-

tístico de Transtornos Mentais – DSM – III apenas a partir de 1980 e só depois 

acrescentou ao diagnóstico a hiperatividade. A partir dessa década, milhares de 

crianças em todo o mundo passaram a ser diagnosticadas com esse transtorno e 

também tratadas com metilfenidato. Dessa forma, as crianças também acabam 

sendo medicadas com outros remédios para tratar os sintomas provocados pelo 

uso de medicamento controlado e, devido a isso, muitas crianças diagnostica-

das com TDAH, por exemplo, no decorrer do tratamento, apresentam progres-

são de sintomas maníacos depressivos e transtorno bipolar. 

O preocupante é que o número de diagnósticos tem crescido substancial-

mente, assim como a prescrição de medicamentos controlados para crianças e 

adolescentes, beneficiando os interesses tanto de grupos de pesquisadores mais 

ligados à psiquiatria quanto da indústria farmacêutica:
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Nessa direção, questiona-se o conceito de cérebros sadios da Psiquiatria, 
pois inicialmente o que se tem são crianças que apresentam comportamen-
tos considerados inadequados e problemas relacionados com a escolariza-
ção. Sendo que a estes, ao serem considerados problemas de origem bioló-
gica passaram a receber diagnósticos legitimados pela ciência psiquiátrica, 
que por sua vez utiliza para o tratamento medicamentos que estão levando 
a formação de cérebros menores, em relação as crianças que não possuem 
o diagnóstico, bem como, a criação de outras doenças que são consideradas 
comorbidades, fato que vem justificando o uso de associação farmacológi-
ca para o tratamento da doença inicial e das outras que foram desenvolvi-
das pelo uso do medicamento (TABUTI, 2018, p. 31).

É preciso colocar em discussão que, apesar de existirem diagnósticos que 

exigem a intervenção medicamentosa, o imediatismo e a medicalização ex-

cessiva é uma das características da sociedade capitalista que busca constante-

mente pela padronização e, quando o sujeito não corresponde às expectativas, 

medicar para alcançar este padrão de comportamentos acaba sendo uma alter-

nativa mais rápida e supostamente eficaz. 

 No contexto escolar, muitas crianças e adolescentes com dificuldade de 

aprendizagem acabam internalizando a ideia de que não são capazes de apren-

der sem o uso de medicamentos, mesmo que se esforcem. Em alguns casos, essa 

premissa é compartilhada tanto pelos professores, médicos, como pelos pró-

prios familiares, afetando os processos psicológicos básicos da aprendizagem 

e também da personalidade da criança ou adolescente. Estas podem apresentar 

atitudes emocionais descompensadas, inseguranças, necessidade de atenção e 

ansiedade, prejudicando também a habilidade na construção de relações in-

terpessoais. Por isso mesmo, é essencial no processo ensino-aprendizagem a 

construção de uma atmosfera afetiva e relacional saudável, um ambiente favo-

rável que promova o desenvolvimento cognitivo, mas também emocional do 

sujeito. O papel da escola nesse processo é de extrema importância, no sentido 

de favorecer o desenvolvimento saudável das funções psicológicas superiores 

– tais como a atenção e a memória voluntária e o controle consciente do com-
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portamento –, proporcionando possibilidades para o trabalho pedagógico com 

as crianças em suas diversas características. 

Para compreender melhor o desenvolvimento da atenção voluntária no 

ser humano, salientamos a manifestação mais elementar da atenção, que é cha-

mada de atenção involuntária, e é apontada como reflexo natural, ou seja, a 

atenção é atraída a estímulos fortes, novos ou interessantes, e isso ocorre no 

primeiro ano de vida da consciência do bebê. O que o fará avançar nessa fase 

é uma comunicação emocional direta com o adulto, que é dirigido por fatores 

socioculturais e isso ocorre porque a atenção involuntária não consegue orga-

nizar todo o comportamento do sujeito. Porém, quando a criança domina a lin-

guagem, a atenção voluntária passa a ter um caráter ativo (LEITE; TULESKI, 

2011). Portanto sobre o desenvolvimento da atenção:

Ainda que a criança não apresente atenção voluntária desenvolvida, deve-
mos lembrar que estamos apenas analisando o produto e não o processo. 
Todo sistema de funções psíquicas só se desenvolverá se houver atividades 
que requeiram esse desenvolvimento, então é na situação social de desen-
volvimento e nas condições de aprendizagens que se forjam o psiquismo 
humano (TABUTI, 2018, p. 85).

 Para Vigotski (1998) o desenvolvimento da aprendizagem não está de-

pendente da maturação biológica, mas ocorrem simultaneamente, através da 

mediação do adulto através do qual os conhecimentos construídos historica-

mente pela humanidade serão repassados às futuras gerações. Ao serem inter-

nalizados os comportamentos humanos, se possibilita o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores, e isso só é produzido de acordo com as con-

dições sociais e materiais de vida. Apesar disso, quando se trata de problemas 

de aprendizagem que envolvem baixa atenção e comportamentos considerados 

não adequados, muitos tratamentos se limitam ao uso de medicamentos, sem 

levar em conta, por exemplo, os problemas de ordem sociais, econômicas e 

históricas que fazem parte da realidade de vida da criança ou do adolescente 
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e que podem estar influenciando seu comportamento. Através da medicação, 

o sujeito torna-se controlado e adequado ao sistema, o que em muitos casos, 

mascara os reais problemas e impossibilita o cuidado adequado. Além disso, a 

medicação pode levar à dependência, já que tende a proporcionar um aparente 

e momentâneo bem-estar: 

No tratamento ofertado a estas pessoas, na maioria das vezes, não é feito o 
acompanhamento interdisciplinar, mas apenas a prescrição medicamentosa 
e o retorno do paciente a cada um ou dois meses, quando lhe será for-
necida nova receita para aquisição do remédio. Com a associação do uso 
de medicamentos à psicoterapia, por exemplo, pode-se contribuir para que 
a pessoa se compreenda como alguém inserido em um contexto, no qual 
pode promover algumas mudanças, por intermédio de suas ações (SILVA, 
2011, p. 3). 

Promover o desenvolvimento psíquico infantil é papel fundamental da 

escola, apresentando um ensino organizado, sistematizado e pautado em co-

nhecimentos científicos, a fim de desenvolver as funções psíquicas superiores, 

tais como a atenção voluntária e o domínio da própria leitura. Neste ponto 

reside o papel indispensável do professor, como mediador entre o aluno e o 

conhecimento, responsável pelo desenvolvimento de um ensino crítico. Neste 

sentido, Sforni (2008) afirma que a mediação acontece na relação indivíduo-co-

nhecimento-indivíduo, sendo essa uma condição necessária para o desenvolvi-

mento humano. Ao contrário do uso de medicamentos, a mediação adequada 

proporciona ao aluno se apropriar do patrimônio cultural através da internali-

zação e, consequentemente, promove o desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores na criança, como a atenção e a auto conduta (TABUTI, 2018).

Considerando tudo o que foi exposto, é imprescindível a importância da 

Lei n.º 13.935 de 11 de dezembro de 2019, e o seu impacto positivo nesse ce-

nário de medicalização excessiva em crianças, pois nela consta que “As redes 

públicas de educação básica contarão com serviços de psicologia e de serviço 

social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de 
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educação, por meio de equipes multiprofissionais” (BRASIL, 2019). Através 

do trabalho destes profissionais nas redes públicas de Educação Básica, soma-

dos aos esforços já empreendidos pelos educadores, existe maior possibilidade 

do desenvolvimento de um trabalho mais adequado aos alunos que apresentam 

dificuldade de aprendizagem, antes de se recorrer à medicalização. Não há dú-

vida de que a presença de profissionais qualificados agrega a equipe escolar, 

diante do objetivo comum da escola que é promover a aprendizagem para o 

aluno, através da mediação do professor e com o apoio de uma equipe multi-

disciplinar, diversificando recursos e materiais.

Considerações Finais

 Ao fim dessa pesquisa foi possível compreender a relação entre emoção 

na perspectiva da psicologia de Vigotski e como ocorre o desenvolvimento 

psicológico emocional, especificamente no período da infância. Buscamos de-

monstrar os fatores que levam ao uso excessivo de medicação, visando o con-

trole das emoções no período escolar e, por fim, quais as alternativas possíveis 

para se trabalhar com as crianças sem medicamentos, baseado na perspectiva 

da Psicologia Histórico-Cultural.

 As emoções estão em constante transformação, assim como as demais 

funções superiores. Portanto, enfatizamos que as emoções não são puramen-

te biológicas, pois se formam e se desenvolvem de acordo com a inserção do 

sujeito em determinado contexto social, em suas relações com o outro, de for-

ma dialética: na medida em que desenvolve e vive suas emoções, impacta nas 

emoções do outro. Para um desenvolvimento emocional saudável é de extrema 

importância a mediação da família, da escola e dos professores, afinal, uma 

proposta que visa enfrentar o fracasso escolar é justamente a relação dialética 
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entre afeto e intelecto, ou seja, as apropriações ocorrem por meio da unidade 

afeto-cognição e ambas são importantes no contexto escolar. Por isso, trabalhar 

as dimensões afetivas na escola e nas demais relações, têm como objetivo di-

minuir os problemas de aprendizagem e também o uso de medicamentos pelas 

crianças e adolescentes.

Na idade escolar os motivos afetivos são de grande importância, e eles 

se desenvolvem a partir das mudanças qualitativas e quantitativas, de acordo 

com o lugar onde o sujeito está inserido. Na periodização do desenvolvimento, 

as emoções, assim como as demais funções superiores, passam por alterações, 

por meio do processo de socialização. É um direito da criança e do adolescente 

contarem com outras intervenções e tratamentos antes de serem medicalizados, 

pois as funções psicológicas superiores, tais como a atenção voluntária, a lin-

guagem, pensamento, fala, memória, percepção, entre outras, estão em proces-

so de desenvolvimento até a vida adulta.

Em países como o Brasil, não são raros os casos em que, quando o aluno 

não corresponde ao currículo ou planejamento no momento considerado ade-

quado, acaba sendo medicalizado precipitadamente. Um problema que pode 

ser de ordem institucional vem sendo frequentemente tratado apenas como um 

problema individual. Nesse sentido, o que temos presente é um sistema falho 

que se reflete na escola, mas que, apesar disso, o que é apresentado à socieda-

de diante do fracasso escolar é uma culpabilização do aluno. Portanto, defen-

demos que a escola precisa oferecer mediações suficientes para que o aluno 

consiga aprender e se desenvolver, em detrimento da visão biologicista, e que 

o trabalho da unidade afetivo-cognitivo é de extrema importância no processo 

ensino-aprendizagem no contexto escolar e na vida das crianças.
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