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“Prestem atenção no que eu digo, pois eu não falo por mal:
os adultos que me perdoem, mas ser criança é legal!

Vocês já esqueceram, eu sei!
Por isso eu vou lhes lembrar:

Pra que ver em cima do muro, se é mais gostoso escalar?
Pra que perder tempo engordando, se é mais gostoso brincar?

Pra que fazer cara tão séria, se é mais gostoso sonhar?
Se vocês olham pra gente, é chão que veem por trás.

Pra nós, atrás de vocês, há o céu, há muito, muito mais!
Quando julgarem o que eu faço, olhem seus próprios narizes:

lá no seu tempo de infância, será que não foram felizes?
Mas se tudo que fizeram, já fugiu de sua lembrança,

fiquem sabendo o que eu quero:
MAIS RESPEITO, EU SOU CRIANÇA”.

Pedro Bandeira



APRESENTAÇÃO 

 Este livro nasce do encontro de três pessoas encantadas pela Educa-

ção Infantil, pelas infâncias e, principalmente, pelas crianças. Nosso encontro 

proporcionou que pudéssemos estudar mais sobre as infâncias, crescer como 

pesquisadores e ampliar nosso campo de visão sobre as maneiras pelas quais 

podemos ousar compreender este universo com nosso olhar adulto. Por meio 

da organização desse livro, pudemos também estabelecer diálogos com outras 

pesquisadoras e pesquisadores dos quais não teríamos chance de conhecer as 

concepções, as pesquisas e os entendimentos sobre as infâncias. Dessa forma, 

agradecemos a todas e todos que contribuíram para esta obra, que temos o or-

gulho de apresentar1. 

O campo das infâncias vem se constituindo como um espaço transdisci-

plinar que busca entender as complexidades das crianças e das múltiplas infân-

cias. Esta obra reúne pesquisas que abordam diferentes perspectivas, olhares, 

percepções sobre temas relacionados à Educação Infantil, criança(s) e infân-

cia(s) e suas interrelações com outras áreas do conhecimento. Este olhar in-

terdisciplinar em torno da infância designa uma multiplicidade de dimensões, 

como o campo demográfico que envolve os contextos, a cultura, as políticas 

e a ordem econômica, a dimensão conceitual da própria criança, que entra no 

campo psicológico, antropológico e sócio-antropológico. A criança é sujeito de 

direito, é partícipe do processo pelo qual ela se descobre e descobre o mundo, 

imagina, interpreta, intencionaliza, cria e transforma a natureza, sendo a edu-

cação infantil o espaço que contribui com a formação humana emancipadora. 

Apesar de a criança sempre ter existido e feito parte da sociedade, isso 

não quer dizer que a infância esteve presente como é concebida nos dias atuais. 

1 O conteúdo dos capítulos publicados, expressam o posicionamento de uma temática e são de 
inteira responsabilidade dos respectivos autores.



O reconhecimento de que ser criança é sujeito de direito e partícipe da vida e 

do mundo, que relaciona-se com o outro, o mundo e consigo mesma, que se di-

ferencia do adulto, foi historicamente construído. Assim, a infância atualmente 

é noção plural e social que envolve as diversas condições: características biop-

sicossociais, biopsíquicas da idade, classe socioeconômica, o gênero, a etnia, a 

cultura, as inovações tecnológicas, implicam em compreender a sua singulari-

dade e diferenças, em espaços e tempos. 

A história da criança e da infância tem sido sempre a história da margina-

lização (econômica, cultural, social e educativa), sendo que as crianças precisa-

ram viver em um mundo que não era o seu, que não estava feito à sua medida, 

precisavam se integrar no mundo adulto. O que foi dado à infância sempre foi 

“dado” como fruto derivado de maior ou menor sensibilidade adulta, não como 

algo que lhe fosse de direito. Atualmente a criança vem lutando e conquistando 

espaço, e exige seus direitos de ser cuidada e educada em condições que ga-

rantam alcançar seu pleno desenvolvimento pessoal e o maior direito de “ser 

criança”.

A criança é vista como sujeito ativo na vida social, que vivencia a infân-

cia como categoria social, implicando na constituição do olhar interdisciplinar 

para os traços peculiares em que as crianças são produtoras de sua própria cul-

tura. A criança sujeito social significa o mundo, seu diálogo com os elementos 

culturais, construindo e apropriando-se da lógica infantil e desenvolvendo-se 

biopsicossocial.

A sociedade está despertando para o fato de que “a infância é para sem-

pre”, isto é, o sujeito carrega consigo pela experiência de vida humana os traços 

desenvolvidos na infância constituindo seu “EU”. É na infância que ocorrem os 

processos de formação da atenção, da memória, da percepção, da imaginação 



e da criatividade, os signos, o pensamento e a linguagem, o comportamento, 

que se desenvolvem no processo de interação social, em que a criança busca 

compreender e fazer parte do mundo.

Este é o nosso convite para conhecer diferentes olhares, perspectivas, 

percepções e análises a respeito da criança e da infância.

O livro se divide em três eixos – formação, práticas e políticas – em que 

se encontram organizados estruturalmente os nove capítulos. No eixo de for-

mação estão incluídos textos em que as autoras e os autores debruçam-se sobre 

a formação docente inicial e a continuada, apontando para reflexões a respeito 

do desenvolvimento infantil, do conceito múltiplo de infâncias, da inclusão e 

da manualística. Já no segundo eixo, que aborda as práticas, são apresentados 

os capítulos que têm sua origem em pesquisas que impactam no cotidiano das 

professoras e dos professores na Educação Infantil. Por fim, o terceiro eixo trata 

das políticas, especialmente a Base Nacional Comum Curricular e as questões 

vinculadas ao abandono parental. 

O capítulo que inicia as discussões sobre o eixo de formação é denomi-

nado “O ensino da arte e o desenvolvimento infantil” de autoria de Andréia 

Bulaty, vinculada à Universidade Estadual do Paraná, que tem como objetivo 

apresentar o processo do ensino da Arte como uma contribuição para a forma-

ção da criança na Educação Infantil, e não ao contrário, de pensar a Arte como 

um passatempo, do brincar pelo simples brincar. O texto fundamenta que a Arte 

é um campo do conhecimento, que desperta e é canal de expressão da criança, 

dos sentimentos, dos sentidos, da imaginação criativa, da oralidade, da com-

preensão dos signos, da poiésis e da poética, da relação consigo mesma, com o 

outro e com o mundo, do desenvolvimento do próprio modo de ver, estar e dar 

sentido ao mundo, desenvolver estratégias para resolver problemas, permitindo 

o avanço na autonomia, no respeito e cuidado a si e ao outro, na emancipação 



humana, enfim, no desenvolvimento das funções psicológicas superiores infan-

til. A pesquisa contribui com a obra para pensar a arte no processo de formação 

e no desenvolvimento infantil. 

No texto intitulado “As crianças, a Educação Infantil e as práticas pe-

dagógicas: uma abordagem de formação de professores”, as autoras Daiana 

Camargo, Stephany Alves Collares e Marilúcia Antônia de Resende Peroza, 

todas ligadas à Universidade Estadual de Ponta Grossa, discutem as relações 

entre educar e cuidar na prática pedagógica diária da escola de Educação In-

fantil, abordando o tema da formação inicial de professores no curso de Pe-

dagogia. As autoras compartilham reflexões sobre uma proposta de extensão 

universitária voltada a escutas e olhares na exibição de materiais audiovisuais, 

em experiências de construção de materiais, em vivências práticas e discussões 

teóricas, procurando examinar as diferentes infâncias que se evidenciam a par-

tir destas investigações.

No capítulo “Implicações pedagógicas para uma educação inclusiva 

na educação Infantil”, o autor Marcelo Oliveira da Silva, da Universidade 

Federal de Pelotas, busca, a partir de perguntas, desvelar algumas implicações 

práticas para que a Educação Infantil seja um espaço ainda mais inclusivo. O 

texto fundamenta-se na concepção de que as crianças não se comportam de 

forma excludente, mas que esse traço é apreendido socialmente. Nesse sentido, 

conviver, brincar e ter amigos com deficiência é imperioso para uma formação 

de sujeitos mais abertos às diferenças e, portanto, uma sociedade mais justa, 

igualitária e equitativa. Cada vez mais é importante discutirmos a formação 

docente com vias a uma educação inclusiva.

Finalizando o primeiro eixo, os autores Ana Caroline Barbosa Mas-

sambani Karam e Guilherme Gabriel Ballande Romanelli, ambos vincu-

lados à Universidade Federal do Paraná, discutem dados obtidos a partir de 

uma pesquisa de campo com professoras que atuam com Educação Infantil 



na rede pública de ensino. No capítulo intitulado “Música, livros didáticos 

e formação docente: uma percepção de professoras da educação infan-

til da rede pública de ensino”, abordam o tema dos materiais didáticos li-

gados ao ensino de música frente ao Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), apresentando a visão e a expectativa de tais professoras em relação 

aos livros didáticos com atividades musicais para esta etapa da educação bási-

ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ainda no terreno da música na infância, a segunda parte do livro apresen-
ta o eixo de práticas. Os autores Tiago Madalozzo (Universidade Estadual do 
Paraná), Vivian Dell’ Agnolo Barbosa Madalozzo (Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Paraná), Andrezza Helaine Soares Prodóssimo (Universidade Fede-
ral do Paraná) e Carlos Wyllin Souza Fernandes Freitas (Universidade Federal 
de Minas Gerais) apresentam o capítulo “Culturas da infância na educação 
musical: o jogo corporal-musical e a aprendizagem”. Neste texto, registram 
seus olhares e escutas sobre os modos como se constrói a expressão musical 
de crianças ligadas a dois contextos narrados por eles: uma escola de educação 
básica e uma escola especializada em música, nas cidades de Belo Horizonte e 
Curitiba, envolvendo a audição musical ativa e a prática de música corporal. Ao 
final, os autores refletem sobre o conceito de culturas da infância na educação 
musical, a partir do cruzamento entre teorias da Educação Musical e dos Estu-
dos Sociais da Infância.

No capítulo “Reflexões docentes por práticas pedagógicas que visibili-
zem a diversidade nas escolas de educação infantil” as autoras Jarlisse Nina 
Beserra da Silva, Ana Paula Almeida Ferreira, Maritânia dos Santos Padilha 
e o autor Jackson Ronie Sá-Silva, todos vinculados ao Programa de Mestrado 
Profissional em Educação Inclusiva em rede (PROFEI) pela Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA), propõem uma revisão bibliográfica sobre as 
práticas pedagógicas desconstrucionistas alinhadas a diversidade na Educação 
Infantil. É interessante ressaltar que o texto é fruto das discussões e estudos 



realizados no Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva 
em Rede da Universidade Estadual do Maranhão. No texto percebemos o 
movimento de estudo e pesquisa que a disciplina Escola Pública, Inclusão e 
Diversidade demandou dos autores. Esse movimento nos atinge por meio do 
escrito e faz com que pensemos na nossa própria posição como professoras e 
professores da infância. 

Os autores Marcelo Oliveira da Silva, professor da área de Educação In-
fantil da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas, e Carlos 
Eduardo de Mello Lopes, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Psi-
cologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, propõem uma revisão 
de literatura intitulada “Feminismo, gênero e teoria queer: alguns reflexos na 
educação infantil” com o intuito de entender essas três grandes áreas teóricas e 
seus pontos de contato com as práticas pedagógicas das professoras e dos pro-
fessores da infância. Conhecer mais sobre feminismo, gênero e teoria queer é 
necessário para que possamos dar conta do mundo diverso no qual vivemos, da 
diversidade de arranjos familiares e de possibilidades de ser e estar no mundo. 

O livro segue para o terceiro eixo: de políticas. Como primeiro texto 
desta parte, a partir do estudo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a 
autora Débora Magalhães de Souza França, no capítulo “O brincar do quin-
tal e do terreiro: possibilidades da BNCC na educação para as relações 
étnico-raciais na educação infantil”, traz possibilidades para a efetivação dos 
campos de experiências no que se refere às questões étnico-raciais. A BNCC 
tem sofrido duras críticas por não abordar questões relacionadas à diversidade 
étnico-racial. Nesse sentido, este capítulo é relevante para apontar boas práti-
cas para professoras e professores que desejem participar ativamente de uma 
educação antirracista. 

E por fim, em parceria, Os autores João Francisco de Carvalho Choé, da 
Universidade Púnguè de Moçambique, Rogério Filipe Mário, da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie - Brasil, e Maria de Fátima Arnaldo, da Universidade 



Púnguè – Moçambique, apresentam no capítulo “Crianças privadas de afeto 

parental durante a infância: implicações comportamentais - caso de estu-

do da casa família”2 uma discussão que tem como objetivo refletir sobre as 

implicações comportamentais da privação do afeto parental na infância. Para 

tal, o estudo tem como questão norteadora de investigação entender quais são 

as implicações comportamentais das crianças privadas de afeto parental duran-

te a infância. Para responder esta pergunta, os autores levantaram as hipóteses 

segundo as quais crianças privadas de afeto parental durante a infância podem 

ou não manifestar comportamentos como agressividade e isolamento. A pes-

quisa baseou-se na participação de 10 pessoas entrevistadas e um roteiro de 

observação. Esse capítulo é relevante para a obra por apresentar uma discussão 

sobre a importância do afeto parental para a infância e a relação existente entre 

a privação de tal afeto e o isolamento social.

Que este livro possa somar-se ao pensamento e ao diálogo com tantos ou-

tros pesquisadores, estudantes, em território nacional e internacional, preocu-

pados com a criança e a infância em diferentes contextos e proposições, campo 

profícuo e desafiador, em constante construção.

Que esta obra possa fazer emergir e ecoar novos diálogos e interrogações 

em torno da criança, respeitando os espaços, os tempos, as singularidades, as 

diferenças, as linguagens, as práticas, as políticas, a inclusão, a formação, e, 

assim, tornar-se solo fértil para novos estudos, ensaios, pesquisas e obras.

Andréia Bulaty, Marcelo Oliveira da Silva e Tiago Madalozzo

União da Vitória (PR), Pelotas (RS), Curitiba (PR), junho de 2022.

2 Trata-se de uma pesquisa realizada em outro país, com um posicionamento epistemológico e um 
percurso metodológico específico, respeitando a temática da obra, que contribui com esse e-book 
apresentando outros olhares, perspectivas e realidades vivenciadas pela criança.
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“Para viver no tempo de Pindorama era preciso muito conhecimento
e sabedoria, que aprendia de pai pra filho, todo dia. O saber era- e

ainda é - de todos da tribo, mesmo com as tarefas divididas entre os
homens, as mulheres, os velhos e as crianças. [...] Pindorama reinava

com sol ou chuva nas brincadeiras dos curumins, nos banhos de rio, 
nas danças e no descanso do fim do dia”.

Marilda Castanha - Pindorama
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CAPÍTULO 1 

O ENSINO DA ARTE E O 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Andréia Bulaty

Doi: 10.48209/978-65-5417-019-1

A criança é feita de cem.

A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar,
de jogar e de falar.

Cem, sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar,
Cem alegrias para cantar e compreender.

Cem mundos para descobrir. Cem mundos para inventar.
Cem mundos para sonhar.

A criança tem cem linguagens (e depois, cem, cem, cem),
mas roubaram-lhe noventa e nove.

A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo.
Dizem-lhe: de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar,

De compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal.

Dizem-lhe: de descobrir o mundo que já existe e, de cem,
roubaram-lhe noventa e nove.

Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação,
O céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas.

Dizem-lhe: que as cem não existem.

A criança diz: ao contrário, as cem existem.

Loris Malaguzzi
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INTRODUÇÃO 

Como anunciado na epígrafe, a criança é feita de cem linguagens, ser 

social e de direito que vive a infância elaborada para e pelas crianças. A infân-

cia é uma construção social, contextualizada em relação ao tempo, ao lugar e 

à cultura, modificando de acordo com a classe, o gênero e outras condições 

socioeconômicas. 

As crianças como sujeitos culturais, históricos e de direitos, aprendem e 

se desenvolver a partir das interações das quais participam. Suas identidades, 

portanto, são construídas nas diversas redes de relações estabelecidas nos con-

textos em que participam.

A infância tem sido alvo de vários questionamentos e estudos nas últimas 

décadas. Todavia, é evidente que a mesma entrelaça olhares, estudos e contex-

tos, que propicia um repertório de pesquisas em torno da mesma. A Arte que 

vem resistindo ao sistema capitalista e se mantendo nos currículos escolares, é 

um campo que contribui com a formação cultural e emancipadora humana da 

criança. 

Assim, o objetivo do capítulo é apresentar o processo do ensino da Arte 

como uma contribuição para a formação da criança na educação infantil, e não 

ao contrário, de pensar a Arte como um passatempo, do brincar pelo simples 

brincar.

A tese defendida nesse estudo é que a Arte é um campo do conhecimento, 

que desperta e é canal de expressão da criança, dos sentimentos, dos sentidos, 

da imaginação criativa, da oralidade, da compreensão dos signos, da poiésis e 

da poética, da relação consigo mesma, com o outro e com o mundo, do desen-

volvimento do próprio modo de ver, estar e dar sentido ao mundo, desenvolver 
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estratégias para resolver problemas, permitindo o avanço na autonomia, no res-

peito e cuidado a si e ao outro, na emancipação humana, enfim, no desenvolvi-

mento das funções psicológicas superiores infantil.

Por muito tempo acreditou-se que Arte na educação infantil nada mais era 

que simples desenhos sem sentidos e assim, a mesma era utilizada para prender 

a atenção das crianças e em datas comemorativas para realizar apresentações 

e entrega de materiais aos familiares. Porém, estudos nos mostram que, 

mais que prender a atenção das crianças, a Arte em si ou como experiência 

educativa, têm o poder de propiciar avanços no desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores do ser humano, por meio dos princípios da imaginação, 

da criatividade, da percepção e emoção que compõem as funções psicológicas 

superiores. 

A imaginação e a fantasia ajudam a realidade a se constituir, pois quanto 

mais experiência a criança possui para assimilá-las, mais elementos disponíveis 

tem para imaginar e criar novas realidades. Assim, a percepção não é só uma 

questão biológica de simples contato com a Arte e captar o seu externo, mas 

é no processo de percepção que os sentidos sejam humanizados e dessa forma 

permite que a criança se aproprie dos sentidos e significados existentes no 

mundo e no seu contexto histórico. 

Quando a criança interioriza o objeto percebido no campo da Arte, 

provoca nela uma emoção frente à realidade objetivada naquele objeto, e assim, 

o objeto percebido, atua subjetivamente provocando estados de sentimentos 

e de emoções. Esta internalização da essência do objeto pela criança provoca 

uma reação, um estranhamento psíquico que afeta o seu psiquismo, provocando 

transformações no pensamento, atitudes e nos sentimentos, contribuindo no 

processo de aprendizagem.  
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Portanto, a Arte tem ampliado os repertórios de conhecimentos e saberes 

da criança, que envolve aspectos do desenvolvimento, em que a cultura e as 

relações sociais têm papel essencial no desenvolvimento do psiquismo infantil. 

Explorar as múltiplas linguagens artísticas nos ateliês e cantos escolares, é 

fazer do espaço educativo um campo de possibilidades, criações e recriações, 

expressões que ocorre num processo dialético de apropriações e transformações 

constantes e de desenvolvimento do eu. A imaginação e a fantasia ajudam a 

realidade a se constituir, pois quanto mais experiência acumulada a criança 

possui para assimilá-las, mais elementos disponíveis tem para imaginar e criar 

novas realidades. 

A CRIANÇA… A ARTE… E A EDUCAÇÃO INFANTIL… 

Nunca se deu tanta atenção à infância e às crianças como na sociedade 

contemporânea, fruto das determinações sociais e econômicas. Dessa forma, 

entendemos o conceito de criança como um ser historicamente construído, que 

pensa, age e cria e não é uma folha em branco na qual se pretende inscrever.

Nessa perspectiva, Oliveira (2002, p.45), traz a concepção de criança 

como “[...] aquelas ‘figurinhas’ curiosas e ativas, com direitos e necessidades, 

que precisam de um espaço diferente tanto do ambiente familiar, onde são ob-

jetos do afeto do adulto, quanto do ambiente.” 

A criança nasce com condições para a interação seja com sujeitos da mes-

ma idade ou com pares mais experientes – seus pais, familiares, os professores, 

outras crianças mais velhas - que vão mostrar novas formas de se relacionar 

com o mundo. Nessa interação com os sujeitos, as crianças aprendem coisas 

que lhes são significativas, se apropriando de saberes e formando seu próprio 

arcabouço de conhecimento, ou seja, o desenvolvimento tem ligação com às 

práticas cotidianas, pois é no conjunto das atividades realizadas pelas crianças, 
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nas ações possibilitadas pelo material disponível para a realização das ativi-

dades, nos papéis que elas assumem nas interações, faz com que estabeleçam 

relações entre si, com o outro e com o mundo, se dando nesse processo o de-

senvolvimento infantil. Portanto as escolas de educação infantil são essenciais 

para promover experiências vividas, criando possibilidades para as crianças 

construírem significados, estabelecendo relações sobre o que ocorre à sua volta 

e consigo mesma, levando ao desenvolvimento de formas de sentir, pensar e 

solucionar problemas.

Com base nos relacionamentos que a criança estabelece não só com os 

adultos, mas com as outras crianças, que por exemplo o bebê aprende a reco-

nhecer pessoas, objetos e situações, e as crianças maiores passam a nomear 

elementos, imitar as pessoas e situações vivenciadas pelos adultos, em aspectos 

que observaram, representando em desenhos, formulando perguntas, questio-

nando e elaborando respostas. É nesse processo que as crianças significam o 

mundo a sua volta, influenciando-o e sendo influenciada por ele, ao se apropria-

rem de diferentes linguagens passam a (re)criar culturas infantis, se apropriam 

do patrimônio cultural de seu grupo social e têm acesso à produção histórica e 

cultural da humanidade, por isso que a educação infantil é de extrema necessi-

dade a toda criança.

O conceito de infância que surge na civilização muito lentamente, sendo 

o mesmo temporal, sofre alterações constantemente neste processo histórico, 

não perdendo de vista, que a infância está em um processo de transformação, 

se alterando não só com o tempo, mas com a classe social, a cultura e o local no 

qual a criança está inserida.

A infância não pode ser pensada como apenas uma peça do cenário educa-

cional, político e econômico, mas, um elemento essencial da história da produ-
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ção e reprodução da vida em sociedade. Com as transformações nos conceitos 

de criança – que sai  da condição de espectador para ser protagonista, sujeito de 

conhecimento, de animalzinho de estimação, adulto em miniatura para crianças 

de direitos – se apresenta uma preocupação com a formação, os conhecimentos 

que vão ser trabalhados nessa etapa da formação humana. 

Passa a ser pensado os espaços escolares, as políticas de atendimento a 

infância, acentuando traços de assistencialismo e improviso, e assumindo res-

paldados na Lei nº. 9394/96 (BRASIL, 1996) quando a educação infantil se 

torna a primeira etapa da educação básica brasileira, sendo ofertada nos centros 

municipais de educação infantil, atendendo desde 0 até 5 anos de idade, se con-

cretizando como um direito de todas as crianças a educação infantil, amparada 

na tríade brincar-cuidar e educar, com definições de saberes e conhecimentos a 

serem ministrado nos locais de ensino. 

Assim, o espaço da Educação Infantil é concebido como um contexto para 

a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças, bem como para a garantia 

de seus direitos como cidadãos desde o nascimento. A importância da educação 

infantil ganha destaque como um preditor do desenvolvimento infantil e pes-

soal da criança (OLIVEIRA; FERREIRA; BARROS, 2011). Portanto, a função 

da educação de modo geral é a ampliação das capacidades das crianças pensar 

e tomar decisões, denotando ir além das formas reprodutivistas do pensamen-

to e conhecimento (ADORNO, 1995), ou seja, que na educação infantil seja 

trabalhado não com a semiformação cultural1 da criança mas com a formação 

cultural oferecendo condições para o desenvolvimento infantil integral. 

1 O entendido e experimentado medianamente – semientendido ou semi- experimentado – não 
constitui o grau elementar da formação, e sim o seu inimigo mortal [...] procura subjetivamente a 
possibilidade da formação cultural, ao mesmo tempo, em que, objetivamente, se coloca todo contra 
ela. A experiência – a continuidade da consequência em que perdura o ainda não existente e em 
que o exercício e a associação fundamentam uma tradição no indivíduo – fica ainda substituída por 
um estado informativo pontual, desconectado, intercambiável e efêmero, e que se sabe que ficará 
borrado no próximo instante por outras informações (ADORNO, 2010, p.29 - 33).
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A criança que é feita de inúmeras linguagens dentre as diversas lingua-

gens infantis destacamos o campo da Arte. A Arte contribui para a formação 

cultural2 humana da criança, possibilitando a construção da identidade, desper-

tando as experiências estéticas e a imaginação criativa para o desenvolvimento 

e aprendizagem, ou seja, “Quando se trabalha com a primeira infância, arte não 

é algo que ocorra isoladamente. Ela engloba: controle corporal, coordenação, 

equilíbrio, motricidade, sentir, ver, ouvir, pensar, falar, ter segurança” (HOLM, 

2007, p. 12). 

 O ensino da Arte pode ser trabalhado de diversas maneiras a depender da 

intencionalidade do professor. Segundo Barbosa (2001) uma maneira de traba-

lho com a Arte que tem contribuído com a criança é o trabalho interdisciplinar, 

que envolve as diferentes linguagens artísticas, outros campos do conhecimen-

to, e assim, abrindo espaço a imaginação e percepção cultural, desenvolvendo 

a criticidade, a compreensão da realidade por meio das relações.

A arte contemporânea é caracterizada pelo rompimento de barreiras entre o 
visual, o gestual e o sonoro. O happening, a performance, a bodyart, a arte 
sociológica e ambiental, o conceitualismo e a própria vídeo art são algu-
mas das manifestações artísticas que comprovam uma tendência atual para 
o inter-relacionamento de diversas linguagens representativas e expressi-
vas. (BARBOSA, 2002, p. 68, grifos da autora).

O conteúdo que é articulado no ensino de Arte corrobora, no âmbito da 

educação da infância, com o que está posto no âmbito mais geral da vida, sen-

do a arte totalidade, envolve múltiplos aspectos, perpassa variadas dimensões 

do humano, não se reduz ao produto de um fazer criativo (OSTETTO; SILVA, 

2018). Nela reconhecemos elementos que reafirmam as crianças como produ-

toras de cultura, que vivem, apreendem e expressam o mundo com todos os 

sentidos, e assim, são sujeitos que, nas interações estabelecidas com o ambiente 

2 A ideia de formação cultural necessariamente se postula a situação de uma humanidade sem sta-
tus e sem exploração, uma sociedade autônoma: quanto mais lúcido o singular, mais lúcido o todo 
(ADORNO, 1996).
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sócio-histórico-cultural, na relação com os objetos que experimentam, em mo-

vimentos curiosos e intensos de ouvir, falar, ver, mexer/remexer, juntar/separar, 

fazer/desfazer, montar/desmontar, entre realidade e imaginação, entre limites e 

possibilidades, vão sendo afetados, vão conhecendo e aprendendo a expressar 

o mundo de diferentes maneiras (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 1998) 

(LOWENFELD; BRITTAIN 1970). Nesse processo criador, a criança envolve-

-se de corpo inteiro, sentindo e pensando.

Concordamos com Lowenfeld e Brittain (1970, p. 79): “[...] um dos maio-

res feitos da cultura humana, a criação artística, começa, assim, profundamente 

enraizada nas atividades exploratórias das crianças em idade de creche e de 

jardim de infância”, ou seja, é desde a idade da infância que a criança realiza os 

processos poéticos, a auto expressão e a auto identificação. 

O processo criador da criança envolve a incorporação do eu na atividade, 

envolvendo o modo de exprimir do próprio nível de desenvolvimento. Quando 

a criança realiza uma obra de arte baseada na imitação de uma cena, de um 

objeto não tem relação com a auto expressão, que é o meio mais autêntico de 

expressão imaginada. Mesmo as crianças pequenas que ainda não sabem manu-

sear técnicas de segurar um lápis direito, já conseguem exprimir suas necessi-

dades e desejos, sendo encorajada a expressão do próprio pensamento por meio 

da utilização da linguagem da dança, da fala,  da música, sendo enfim, a Arte a 

mais elevada forma de expressão humana, pois envolve o desenvolvimento do 

conceito do eu (LOWENFELD; BRITTAIN, 1970).

As linguagens expressivas, como linguagens poéticas, “[...] são formas 

de expressão marcadamente caracterizadas pelos aspectos expressivo ou esté-

tico, como a música, o canto, a dança ou a fotografia” (VECCHI, 2013, p. 63). 

Integra- las na educação infantil é organizar tempos e espaços, que oportuni-

zem às crianças:
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[...] interrogar e indagar o mundo, construindo pontos e relações entre ex-
periências e linguagens diversas, para tomar em estreita relação os proces-
sos cognitivos e aqueles expressivos, em contínuo diálogo com uma peda-
gogia que procura trabalhar sobre as conexões e não sobre as separações 
dos saberes (VECCHI, 2013, p. 138-139). 

Nesse sentido, o ensino da Arte não se resume a exercitar técnicas artís-

ticas de pintura, escultura, desenho, fotografia, teatro, música, mas é ensinar 

e aprender sobre o mundo, reorganizando o trabalho e criando coletivamente 

obras contextualizadas, uma Arte como prática social (ICLE, 2012).

O processo de crescimento mental tende a ser uma função abstrata, ao 

passo que os símbolos adquirem significados diferentes, não sendo o conheci-

mento desses símbolos que vai promover o crescimento mental, mas o que eles 

representam, isto é, estar capacitado para organizar as letras e formar a palavra 

coelho, não constitui uma compreensão do que seja um coelho, para conhecer 

realmente o coelho a criança precisa toca- lo, sentir a pele, observar como ele se 

mexe, o focinho, alimenta- lo, sendo essa interação dos símbolos do eu com o 

meio que favorece os elementos para os processos intelectuais abstratos, sendo 

que o crescimento mental depende das relações ricas e variadas entre a criança 

e o seu meio para a experiência da criação artística (LOWENFELD; BRIT-

TAIN 1970) e permite o desenvolvimento das funções psicológicas superiores.

Portanto a criança aprende por meio da capacidade de ver, tocar, ouvir, 

provar e cheirar, são meios pelos quais a criança interage com o meio, sendo 

que o desenvolvimento da sensibilidade e percepção contribuem para a maior 

consciência e aprendizagem por parte da criança. 

Nessa perspectiva, para a criança a Arte é um meio de expressão, conhe-

cimento do mundo e comunicação do pensamento. Nos estudos de Lowenfeld e 

Brittain (1970) já apontavam que a arte auxilia no desenvolvimento da criança 
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– desenvolvimento emocional, intelectual, físico, da percepção, do social, do 

estético e do criador, como já nos dizia Martins, Picosque e Guerra (1998, p. 

14):

A comunicação entre as pessoas e as leituras de mundo não se dão apenas 
por meio da palavra. Muito do que sabemos sobre o pensamento e o senti-
mento das mais diversas pessoas, povos, países, épocas são conhecimentos 
que obtivemos única e exclusivamente por meio de suas músicas, teatro, 
pintura, dança, cinema, etc.

A Arte no mundo é uma forma de organização, transforma a experiên-

cia vivida em objetos de conhecimento, mostrando sentimentos e a relação do 

meio em que vive.

É com o desenvolvimento da expressão artística que a criança constrói 

suas experiências sensoriais, corporais e perceptivas do que está a seu redor e 

no mundo, e assim a criança no processo de recriar e reconstruir os sentidos das 

experiências para si, interliga experiências, cria outros sentidos, usa a criativi-

dade e imaginação, cria seus próprios significados do que observa.

A PRÁTICA DOCENTE DE ARTE NA INFÂNCIA

O desenvolvimento psíquico ocorre inicialmente na esfera social, no pro-

cesso da internalização, entendida como a transformação de uma atividade ex-

terna em interna, por parte da criança. Assim, tem um incremento das possibi-

lidades de humanização no processo de interação das crianças com a Arte e o 

mundo cultural. 

Assim, é importante pensar em práticas envolvendo a Arte na educação 

infantil, e apresentamos os pilares da proposição da Pedagogia Freinetiana da 

livre expressão, autonomia, cooperação e trabalho, como um processo para o 

desenvolvimento infantil, pois toda criança tem necessidade de exprimir seus 
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sentimentos e ideias, comunicar-se, criar, agir e conhecer (FREINET, 1975). 

Com base nesses pilares Freinetianos que a proposição da organização pedagó-

gica da sala de aula para a infância seja em ateliês.

A técnica do ateliê escolar emerge como alternativa à organização tra-

dicional, no qual as crianças desempenham o trabalho concomitantemente em 

coletividade ou individual, no mesmo local, em situações de autonomia, coope-

ração e tateamento experimental (FREINET, 1975), ligados a produção poética 

artística infantil, com intencionalidade e planejamento por parte do docente. 

O ateliê é o espaço na educação infantil que possibilita a criação dos sen-

tidos por meio das experiências estéticas e sensíveis, ou seja, ele constitui- se 

em um espaço aberto, dinâmico e de criação, que estimula o desenvolvimento 

da fantasia e imaginação criativa, da atenção e memória, das diversas lingua-

gens infantis, do próprio EU criança.

É importante pensar em proposições de ateliês envolvendo a Arte na for-

mação infantil. Ter ateliês que se realizem com unidades temáticas separadas 

ou unificadas, pensando uma unidade de sequência didática, levando- a se per-

ceber e perceber o mundo.

Por exemplo é possível trabalhar com o “conhecimento de si” como uma 

temática, e desenvolver nos ateliês o autorretrato da criança. Este autorretrato 

podendo ser desenvolvido após o conhecimento da história da arte de algumas 

pinturas como o autorretrato de Da Vinci, Van Gogh, Picasso e Frida Kahlo, das 

esculturas de Alberto Giacometti representando o corpo humano, para depois 

poder realizar o autorretrato nos ateliês de pintura, de recorte e colagem, ou em 

escultura, em fotografia, na composição de uma música, ou na dança. 

As artes visuais, além das representações tradicionais (pintura, escultura, 

desenho, gravura, arquitetura), incluem outras modalidades que resultam dos 
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avanços tecnológicos e transformações estéticas a partir da modernidade (foto-

grafia, cinema, televisão, vídeo). Com as artes visuais a criança amplia sensibi-

lidades, percepção, atenção, criatividade, imaginação, poética e conhecimento 

para lidar com formas, cores, imagens, gestos, sons e demais expressões (SEL-

BACH, 2010).

Podemos organizar ateliês que se interligam entre si. É considerável ter o 

ateliê do desenho, no qual a criança vai expressar semióticamente as suas expe-

riências passadas ou poéticas criativas do imaginário e fantasia, envolvendo os 

traços e linhas. Atrelado podemos desenvolver o ateliê da pintura, que consiste 

no trabalho com as cores, pintando sobre o papel, a tela, a parede, os objetos. 

Por isso as artes visuais são importantes a educação infantil por proporcionar o 

desenvolvimento motor, afetivo e social da criança, além de interpretar e criar 

obras, imagens, entre outros, é nela que se mostra o mundo em diferentes for-

mas, texturas e cores (DONDIS, 2007).

Outra sugestão para ateliê em artes visuais é o trabalho com o recorte e 

colagem, cortar ou rasgar pedaços de papéis, papelões ou tecidos com múlti-

plas cores, texturas, formas e espessuras variadas, grãos de cereais, com papéis 

lisos, rugosos, brilhantes, grossos, finos (COLL; TEBEROSKY, 2004). 

Nos ateliês de artes visuais podemos utilizar das obras de artes de pinto-

res clássicos, atuais, regionais, nacionais e internacionais para realizar com as 

crianças releituras, composições, autorretratos, mosaicos, entre outros. 

As atividades de recorte, colagem e aplicação, propiciam as crianças da 

educação infantil desenvolverem a coordenação motora, criatividade, desen-

volvimento da sensibilidade, noções de espaços e superfície (COLL; TEBE-

ROSKY, 2004) (DONDIS, 2007). 
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No ateliê de escultura pode ser aproveitado para visita ao museu, para 

elaboração de esculturas com diversos materiais, argila, massinha, barro, en-

tre outros. Frequentar a museus é canal para o desenvolvimento da educação 

estética, da educação do olhar, da ampliação de referências para percepções e 

sensibilidades. O contato com as obras no museu, permitem “[...] melhor visi-

bilidade às cores, formas e técnicas utilizadas, interferindo também na relação 

do espectador com as dimensões das pinturas, dos desenhos ou fotografias e, no 

caso das obras tridimensionais, com o volume e seu entorno” (GANZER, 2005, 

p. 86), além de que a criança observa e passa a realizar a leitura de mundo.

Outra linguagem importante da Arte é a música. A presença da música 

na vida dos seres humanos é incontestável. Ela tem acompanhado a história da 

humanidade, ao longo dos tempos, exercendo as mais diferentes funções, ou 

seja, a música é uma linguagem universal, que ultrapassa as barreiras do tempo 

e do espaço.

 A aprendizagem da música tem contribuído para o desenvolvimento da 

criança, na formação de hábitos de atitude, ritmos e sons musicais, gestos so-

noros como bater palmas e pés. 

A expressão musical das crianças é caracterizada pela intuição e afetivida-
de, pela exploração (sensório-motora) dos materiais sonoros. As crianças 
integram a música as demais brincadeiras e jogos, cantam enquanto brin-
cam, acompanham com sons os movimentos de seus carrinhos, dançam e 
dramatizam situações sonoras diversas, criando “personalidade” e signi-
ficados simbólicos aos objetos sonoros ou instrumentos musicais (MOR-
REIRA; BRITO, 2015, p. 4).

Percebemos que a linguagem musical contempla a linguagem oral, a me-

mória, a atenção, os movimentos e dança, improvisação, sonorização de histó-

rias, escuta sonora e musical, produzindo com as crianças um acervo musical e 

de conhecimentos que as letras das músicas passam, sendo importante trabalhar 

com a diversidade cultural. 
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Podemos organizar os ateliês em quatro espaços: primeiro ateliê da escu-

ta musical, consiste na disponibilização de aparelhos para a escuta de discos, 

rádio e TV. No Segundo ateliê da gravação, é espaço projetado a experimen-

tações sonoras com microfone, fone de ouvido, gravador e posterior escuta.                  

O terceiro ateliê para construção de instrumentos, aliando o trabalho manual 

e intelectual criativo de cada criança, incentivando a criação de instrumentos 

além de modelos conhecidos e no quarto ateliê a prática instrumental, onde a 

criança pode improvisar e compor melodias e músicas, realizando sempre por 

meio da metodologia do brincar/ cuidar e educar.

 Outra linguagem trabalhada com as crianças na educação infantil é a dan-

ça. A dança não é apenas expressão e celebração da continuidade orgânica entre 

homem e natureza, mas a realização da comunidade viva dos homens, ou seja, 

a dança é a expressão representante de uma cultura e costumes. 

A dança auxilia a criança na formação de conceito sobre si própria, seu 

povo e cultura. De modo geral a dança é a liberação do corpo e do movimento, 

desconstruindo e transformando realidades, sendo levado pela dança mensa-

gens, valores, projetos de vida e momentos históricos (SELBACH, 2010). É 

importante oportunizar as crianças o contato com a diversidade de danças, seus 

contextos e contribuir com o movimento da criança. 

De maneira geral, pensar a sala de aula de Arte na educação infantil é 

pensar um espaço com diversidade de materiais, como papéis de tamanhos e 

tipos variados, grandes, pequenos, grossos, finos, opacos, transparentes, que 

são restos/retalhos, que podem até ter impressão de um lado, revistas, jornais, 

panfletos de propagandas, servem bem para recortar, desenhar, fazer colagem, 

pintar, usar a imaginação e criatividade. Os papéis especiais, como cartolina, 

papel de aquarela, papel cenário, contribuem para a diversidade de projetos a 

que as crianças poderão se envolver. Papéis que em suas formas, dispostos em 
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quadrados, círculos, retângulos, grandes ou pequeninos, já provocam a imagi-

nação, convidam à criação (MELO, 2019, p. 4).

A relação com os materiais disponíveis no cotidiano, o contato íntimo 

com as diversas materialidades e suas propriedades, entre aromas, texturas, 

formas, cores, sons, engendra processos de apropriação e desenvolvimento de 

diferentes linguagens expressivas, pelos quais/com os quais as crianças vão 

constituindo redes de significados, esboçando narrativas pessoais, em compo-

sições próprias – autorais (OSTETTO; SILVA, 2018).

Portanto, o espaço físico é um elemento que atua na constituição do pen-

samento, da imaginação, da poiésis e poética da criança. A forma como o es-

paço é organizado pode potencializar ou restringir interações das crianças, ele-

mento central de desenvolvimento e aprendizagem. 

CONCLUSÃO 

A formação estética, passa pela ampliação de repertórios artísticos, poten-

cialização e refinamento das linguagens expressivas na infância “[...] ninguém 

cria do nada. Toda criação é fruto da reorganização de elementos já existentes 

em seu repertório, porém de maneira inaugural, nova. Quanto maior o acervo, 

mais elementos de base para a criação. Todo processo de criação é, em última 

análise, um movimento de (re)criação. (LEITE, 2008, p. 70). 

No emaranhado de relações constituídas nos ambientes escolares da in-

fância, as crianças constroem, reconstroem, expressam pela Arte maneiras ex-

clusivas de pensar e sentir, de constituir suas infâncias. 

Foi perceptível que a Arte contribui para ampliação dos repertórios que 

envolvem conhecimentos, saberes, imaginação, criatividade, percepção, emo-
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ção, criação da criança. Explorar as múltiplas linguagens artísticas nos ateliês 

é fazer do espaço educativo um campo de possibilidades, criações, expressão, 

invenção, fabulações e desenvolvimento do eu.

A aprendizagem da Arte não é a criança reproduzir, pintar um desenho 

pronto ou copiar algo, mas compreender o contexto histórico e social de que 

faz parte e o processo por meio do qual a obra/objeto se tornou a objetivação da 

imaginação e do ato criativo de quem a criou, refletindo assim a sua percepção 

do mundo e expondo as suas emoções.

Por isso que a Arte é importante desde a tenra idade da criança, cujo 

objetivo é propiciar o máximo de experiências que permitam às crianças um 

conhecimento mais amplo das manifestações presente nas várias formas de lin-

guagem da Arte. Assim, a Arte ganha função de humanização da criança e neste 

processo está implicado o desenvolvimento das funções psíquicas superiores.
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CAPÍTULO 2 

AS CRIANÇAS, A EDUCAÇÃO 
INFANTIL E AS PRÁTICAS 
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Doi: 10.48209/978-65-5417-019-0

INTRODUÇÃO

“Os seres humanos aprendem mais - e mais rápido - da gestação aos três 
anos do que em todo o resto de suas vidas.” Andrew Meltzoff, Pesquisador 
e PhD da Universidade de Washington 
(O começo da vida) 

Entender a criança e a complexidade da educação da infância é um desafio 

que se configura ao longo do tempo. Ariès (1980) resgata o nascimento do sen-

timento em relação à criança desde a visão da criança negligenciada ou uma 
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reprodução do adulto em tamanho menor, até às concepções de uma criança an-

gelical que ecoa na paparicação desse ser. Na modernidade, com a Revolução 

Industrial, surge a necessidade de todos os membros de uma família adentrar 

ao mercado de trabalho. E o que fazer com as crianças? Neste cenário a escola 

surge como uma solução para o problema. Firmada em um olhar assistencialis-

ta, nasce visando o cuidar. 

Com o passar dos anos, a partir da pressão social em busca de qualidade 

na educação e de processos educativos que considerassem o desenvolvimento 

da criança, uma nova concepção de Educação Infantil emerge das lutas que 

ecoam na legislação educativa. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-

nal (LDBEN nº 9.394/96) reconhece a Educação Infantil como primeira etapa 

da Educação Básica e a articulação entre educar e cuidar passa a embasar as 

propostas educativas para creches e pré-escolas. 

Como essa relação entre educar e cuidar impacta a prática pedagógica no 

cotidiano da escola de Educação Infantil? Qual o papel do professor na educa-

ção de uma criança, como ação complementar à da família? Como compreen-

der a criança como sujeito de direitos, detentora de conhecimentos, necessida-

des e vontades? Quais especificidades caracterizam a formação de professores 

para atuar na Educação Infantil? São muitos os questionamentos referentes ao 

debate sobre a função da escola, bem como, sobre a maneira de proporcionar 

uma educação de qualidade para as crianças. 

A formação inicial de professores no âmbito do curso de Pedagogia, está 

fundamentada na formação do pedagogo como um educador que planeja, or-

ganiza e desenvolve atividades e materiais voltados para a Educação Básica. 

São muitas as disciplinas que contribuem para uma visão geral sobre a relação 

entre educação e sociedade e o papel da escola para a transformação social. No 

entanto, são poucos os momentos em que os acadêmicos têm a possibilidade 

de aprofundar um olhar específico para a criança, sendo que o contato direto 
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só ocorre no Estágio Curricular Supervisionado em Docência na Educação In-

fantil. Estuda-se a infância, propõem-se elementos para pensar a criança, mas a 

relação se estabelece em um curto período e espaço no âmbito do curso. 

Desta forma, é possível encontrar nos projetos de extensão universitária, 

uma oportunidade de ampliar e aprofundar conhecimentos referentes à forma-

ção inicial que não podem ser contemplados ao longo do curso de graduação. 

Ao mesmo tempo, possibilita-se uma articulação da universidade com as de-

mandas da comunidade. Ou seja, estabelece-se um diálogo entre os saberes 

produzidos tanto na universidade como nas práticas sociais desenvolvidas co-

tidianamente pelos sujeitos nos seus fazeres diários.  Com essa compreensão, 

a extensão universitária se constitui um espaço profícuo de trocas de experiên-

cias e de sistematização de conhecimentos que agregam qualidade à formação 

inicial e continuada de professores.

O presente texto tem por objetivo, portanto, compartilhar os resultados 

de um projeto de extensão que teve como público-alvo acadêmicos do curso de 

Pedagogia da UEPG e professores da Educação Básica. O projeto em questão 

discute em sua proposta formativa, a especificidade da Educação Infantil e das 

práticas pedagógicas desenvolvidas com as crianças em creches e pré-escolas. 

Partimos da compreensão de que a extensão se constitui como um espaço 

de ampliação e aprofundamento dos temas relacionados à educação da primeira 

infância que não são abordados de forma específica no curso de graduação em 

Pedagogia, assim como, é abordado, em determinados temas, de forma frágil, 

a formação continuada desenvolvida pelas redes pública e particular de ensino. 

Na execução do projeto, como metodologia, são propostas a exibição 

e discussão de filmes e documentários, oficinas de construção de materiais e 

vivências de práticas, bem como exposições teóricas para aprofundamentos e 

rodas de conversa para reflexões e trocas de experiências. 
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Entendemos a importância desse projeto a partir das avaliações positivas 

que vimos recebendo por parte de estudantes e professores envolvidos, resul-

tando na reedição contínua dessa proposta de extensão.

A PARTIR DOS OLHARES PARA A FORMAÇÃO,                   
DELINEAMOS OS OBJETIVOS

Ao abordar a extensão universitária como espaço importante na formação 

de professores, apresentam-se objetivos de âmbito organizacional, vinculados à 

proposta do projeto extensionista “As Crianças, a Educação Infantil e as Prá-

ticas Pedagógicas”: possibilitar espaço de formação para acadêmicos do curso 

de Pedagogia no tocante à reflexão e construção de conhecimentos sobre a pri-

meira infância e as práticas pedagógicas; reconhecer a primeira infância como 

um período importante na vida da criança; valorizar as múltiplas linguagens de 

expressão e comunicação da criança no âmbito da Educação Infantil; aprimorar 

os conhecimentos relacionados aos cuidados e práticas pedagógicas na creche; 

refletir sobre as possibilidades pedagógicas que envolvem as crianças na pré-

-escola; e visitar espaços que apresentem experiências exitosas com as crianças 

da Educação Infantil.

Tais objetivos se cruzam e se completam: o olhar que emerge do espaço 

acadêmico em diálogo com a realidade vivida nas instituições educativas; da 

experiência das coordenadoras do projeto com o Estágio Curricular Supervi-

sionado em Docência na Educação Infantil e as diferentes demandas e expec-

tativas de acadêmicos e professores, tendo em vista os desafios do cotidiano na 

Educação Infantil. São enlaçadas as necessidades formativas e os desejos de 

forma-se, a fim de tecer novas possibilidades para o trabalho pedagógico com 

crianças.
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DAS ESCOLHAS, PROPOSTA E IMPRESSÕES DAS 
PROFESSORAS EXTENSIONISTAS

“Talvez a palavra ‘criança’ venha da ideia de criação, de expressão de algo 
mais profundo de si mesmo” Gandhy Piorski (Em entrevista – Brincadiquê)

Quanto à seleção dos documentários/filmes sobre crianças e infâncias 

como metodologia para o desenvolvimento do curso, justificamos as escolhas 

apresentadas mediante a recente produção nacional e internacional de filmes 

que trazem à tona importantes aspectos da infância (das infâncias) cujas te-

máticas consideramos pertinentes para a formação de professores, tais como o 

consumismo, o brincar, as culturas infantis, a diversidade e as práticas pedagó-

gicas com crianças. 

Quanto a utilização dos termos crianças e infâncias, recorremos às con-

tribuições da Sociologia da Infância a fim de ampliarmos as possibilidades de 

compreensão destas crianças em seus diferentes contextos, nos seus tempos e 

realidades diversas, pois como destacam Dornelles e Marques (2015 p. 297), 

“é urgente investir ‘forças’ no sentido de interromper o discurso moderno sobre 

infância no curso de Pedagogia e instigar as estudantes a produzirem ‘outros’ 

modos de olhar, de pensar e lidar com as múltiplas infâncias que estão por aí”.

Portanto, ao tratarmos de crianças e infâncias, no plural, reconhecemos 

a singularidade de cada sujeito e as multiplicidades de modos de ser criança, a 

partir dos diferentes contextos que a realidade impõe a elas. Esta compreensão 

exigirá do professor um conhecimento sobre o universo infantil e um olhar 

sensível às particularidades e multiplicidades que o envolve. Neste sentido, 

concordamos com Sarmento (2002, p. 268), quando afirma que:

Conhecer as crianças impõe, por suposto, conhecer a infância. Isto vale por 
dizer que os itinerários individuais, privados e singulares de cada criança 
só fazem completo sentido se perspectivados à luz das condições estrutu-
rais que constrangem e condicionam cada existência humana.
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Portanto, ao delinearmos as estratégias metodológicas a serem utilizadas 

no projeto, optamos por utilizar documentários e vídeos que apresentassem 

essa multiplicidade de modos de ser criança. 

Ao tratar da importância do uso de documentários nos processos forma-

tivos, Albuquerque (2012) destaca que uma característica do documentário é a 

intencionalidade do autor de retratar a realidade como é percebida, mesmo que 

não haja impedimentos para que estas imagens sejam tratadas e apresentadas de 

forma criativa com alterações na linha temporal ou fazendo uso de atores para 

contar uma história real ou outras técnicas e linguagens que são específicas da 

produção cinematográfica. Assim, entendemos, como Rodrigues (2015, p. 51), 

que “nada mais instigante na formação de professores do que o contato com um 

campo simbólico tão fértil como o cinema e tão potente quanto o documentário. 

Potente no sentido de formação e de diversidade” (RODRIGUES, 2015 p. 51).

 Sobre os impactos da linguagem fílmica, destacamos os estudos de Paula 

Rivele Gomes Sousa Mendes referentes ao filme “O começo da vida” no cam-

po da saúde materno-infantil e a pesquisadora destaca:

O contato com um filme traz toda uma profusão de impressões, emoções 
e intuições. Esses sentimentos nascem da relação que o espectador esta-
belece com o filme, sendo que a origem de algum deles pode dizer mais 
do espectador do que do próprio filme, pois o espectador tenta projetar no 
filme as próprias preocupações (MENDES, 2018 p. 34).

Nessa perspectiva, acreditamos que a partir da leitura de imagens, le-

vando em conta objetivos bem definidos e o contexto onde estão inseridos os 

sujeitos, possibilitamos um meio no qual o processo de aprendizagem se dá de 

forma mais significativa para esses indivíduos, indo ao encontro do principal 

objetivo desse trabalho que é formar para a realidade pedagógica que praticam 

(BOLSAN, 2006). 
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Respeitando a criança e com uso de práticas pedagógicas voltadas para 

cada fase de desenvolvimento, que potencialize as aptidões de cada pequeno, 

assegura-se a construção de uma autoestima positiva, bem como a construção 

de um cidadão crítico, responsável e atuante que tanto se fala no curso de Pe-

dagogia. Autonomia e liberdade estão altamente ligadas. Para se escolher algo, 

é necessário abertura e espaço para conhecimento (liberdade) e, partir daí, a 

escolha é feita.  

Com base nessas perspectivas, selecionamos dois documentários para 

fomentar a discussão sobre as possibilidades pedagógicas desenvolvidas na 

Educação Infantil. Seguindo-se à exibição dos documentários, foram propostas 

rodas de conversa e trocas de experiências a partir das provocações que as coor-

denadoras fizeram aos grupos. No quadro a seguir, apresentamos as sinopses 

referentes ao vídeo e ao documentário, utilizados no curso de extensão.

Quadro 1: Sinopse dos documentários exibidos no curso de extensão

Título Sinopse

Semente do 
nosso quintal 

Um documentário sobre uma escola bem diferente, a Te-Arte, 
que ensina as crianças de forma lúdica, com brincadeiras, sem 
separação de idades, e em contato com a natureza e com os 
animais. Sua idealizadora é Thereza Soares Pagani, que vive a 
escola como seu maior objetivo de vida, e ensina a valorização 
da infância. Na escola as crianças aprendem com arte, literatu-
ra, música e cultura popular brasileira. 

O Começo
 da Vida

Um dos maiores avanços da neurociência é ter descoberto que 
os bebês são muito mais do que uma carga genética. O desen-
volvimento de todos os seres humanos encontra-se na combi-
nação da genética com a qualidade das relações que desenvol-
vemos e do ambiente em que estamos inseridos. O Começo da 
Vida convida todo mundo a refletir como parte da sociedade: 
estamos cuidando bem dos primeiros anos de vida, que defi-
nem tanto o presente quanto o futuro da humanidade?
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Brincadiquê*

A série “Brincadiquê? Pelo Direito ao Brincar” revela a impor-
tância do brincar para o desenvolvimento integral das infâncias 
e a necessidade dessa experiência lúdica para uma educação de 
qualidade. A partir de entrevistas com pesquisadores (as), edu-
cadores (as) e gestores (as) educacionais, ilustradas pelos re-
gistros de práticas pedagógicas desenvolvidas em instituições 
de educação infantil e primeiro ano do ensino fundamental, a 
série traz reflexões acerca do Direito ao Brincar e de possibili-
dades para a oferta de uma educação de qualidade, consideran-
do a ludicidade nos espaços internos e externos das escolas, a 
cultura local e o envolvimento da comunidade educativa.

Fonte: Sinopses disponíveis no site Videocamp - https://www.videocamp.com/pt

Identificamos, portanto, nos documentários, uma gama de possibilidades 

para discussões referentes às práticas educativas desenvolvidas na creche e na 

pré-escola, de modo a favorecer reflexões que pudessem gerar mudanças no 

cotidiano profissional e no aprofundamento teórico das participantes. Em rela-

ção ao conteúdo dos materiais, no documentário Sementes do ‘Nosso Quintal’1, 

cujo cartaz de divulgação destacamos na figura 1, observamos uma escola dife-

rente das tradicionais, tanto no espaço físico como na sua concepção. A escola 

se parece com uma casa, onde a criança tem o aconchego da ‘casa de vó’, tem 

a liberdade para desbravar os espaços e o conhecimento se dá naturalmente e 

de forma espontânea. Ressalta-se que não se pode confundir espontânea com 

espontaneísta. A proposta apresentada compreende que o aprendizado é cons-

truído de forma natural porque a assimilação com a realidade é mais fácil.

1 Sobre o uso das imagens de capa dos filmes neste texto, justificamos a importância destas en-
quanto um recurso de mobilização estética, de educação do olhar, recorrendo aos escritos de Varani 
e Chaluh (2008) e Dussel (2006). Tal como foram importantes para mobilizar a participação, aqui 
assume, também, a tarefa de sensibilizar e aguçar o desejo de conhecer.

https://www.videocamp.com/pt
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Figura 1: Cartaz de divulgação do documentário

Fonte: Foto de divulgação/ Videocamp.com, 2018

Na imagem seguinte, figura 2, disponibilizamos uma fotografia realiza-

da no auditório da UEPG, momento em que era exibido o documentário “Se-

mentes do nosso quintal”. Destaca-se que as participantes trouxeram relatos 

de que não sabiam da existência desses materiais tão ricos e como ajudam a 

ter ideias sobre como o ambiente da educação infantil pode ser organizado de 

maneira que as crianças possam sentir a natureza, interagir com o ambiente e 

desenvolver a sua autonomia.
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Figura 2: Fotografia da exibição do documentário no curso de extensão

Fonte: arquivo das autoras, 2019

No que se refere à instituição da qual trata o documentário “Sementes do 

nosso quintal”, a escola Te-Arte foi fundada em 1975 e seu pioneirismo é tama-

nho, que já inspirou outras obras, como os livros “Quintal Mágico” e “De Volta 

ao Quintal Mágico”, da jornalista Dulcília Shroeder Buitoni. Nesta instituição, 

Thereza Soares Pagani (“Therezita”) é educadora e diretora. Em sua propos-

ta, revela a intenção de ser um espaço para o livre desenvolvimento da criança, 

para ela viver seu corpo através da experimentação concreta de todos os sen-

tidos – um método nomeado por Therezita como “corpo vivido”. O quintal, o 

jardim e o pomar se tornam as salas de aula e a escola se torna o lugar aonde 

a criança vai para brincar sem horários rígidos ou rotina programada. Moraes 

(2006) ao escrever sobre a obra “De volta ao quintal mágico”, ressalta:

Esse ambiente natural, cercado de plantas e animais, é, segundo Therezita, 
essencial para o desenvolvimento da noção corporal da criança. “Criança 
tem que ser criança e esse período é importante para que ela desfrute e 
viva a infância. Se a criança brincar com água, com areia, com terra, se ela 
desenvolver a motricidade fina, ela não vai precisar ficar escrevendo numa 
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folha, sentada. Ela vai pegar no lápis com a maior facilidade quando tiver 
5, 6 anos, quando o corpo estiver maduro” (MORAES, 2006 s.p.).

 Outro fator determinante é a participação da família, que é convidada a 

fazer parte da educação do seu filho. Educação essa, que não é vista somente 

como ler e escrever, mas como formação de pessoa. No espaço apresentado, a 

brincadeira é fator habitual na escola. Segundo Vigotsky (2007), o brincar cria 

essa zona de desenvolvimento, pois, brincando, a criança se expressa para além 

de seu comportamento habitual.

 O documentário “O começo da vida”, lançado no ano de 2016, apresenta 

relatos e reflexões de especialistas em desenvolvimento infantil de 9 países, 

além de falas de pais e mães, a fim de “discutir as relações que se estabelecem 

durante os primeiros anos de vida do bebê e a influência delas no desenvolvi-

mento físico, emocional e social dessas crianças2”. 

 Ressalta-se um olhar atento e respeitoso para os bebês e crianças bem 

pequenas, as quais são apresentadas nas perspectivas de diferentes estudiosos, 

enlaçando saberes para além da pedagogia e trazendo para o professor em for-

mação conceitos oriundos da medicina, da filosofia, da antropologia e outros 

campos de conhecimento, permitindo pensar os pequenos em sua inteireza.

Sobre as abordagens pedagógicas apresentadas nos documentários, estas 

práticas nos levam à reflexão sobre quem é a criança, quais são as suas neces-

sidades e capacidades, bem como sobre a autonomia infantil, tema este que 

perpassa a compreensão da prática pedagógica. A própria criança apresenta po-

tencial para construir o que é certo e errado. Em “O começo da Vida”, somos 

convidados a olhar para os bebês e as crianças pequenas, nos alertando para a 

necessidade de estudo e reflexão sobre o tema, cujo espaço ainda é limitado na 

formação em Pedagogia.

2 Fundação Maria Cecília Souto Vidigal  https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/impacto/o-comeco-da-
-vida/

https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/impacto/o-comeco-da-vida/
https://www.fmcsv.org.br/pt-BR/impacto/o-comeco-da-vida/
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Reitera-se um novo olhar para os bebês e para as crianças bem pequenas, 

que são percebidas em suas interações, provocações e capacidades para parti-

cipar e construir aprendizagens a partir das mediações com os outros e com os 

ambientes. As práticas de Terezinha Pagani nos instigam a pensar que, embora 

a criança tenha liberdade e autonomia para suas escolhas são necessários limi-

tes, que se dão a partir do erro, mas sempre ressignificados pelo adulto e por 

seus pares, no sentido de superá-los e compreendê-los como parte de um pro-

cesso de desenvolvimento. 

Com base na perspectiva piagetiana, o conhecimento é fruto das trocas 

entre o organismo e o meio. Essas trocas são responsáveis pela construção da 

própria capacidade de conhecer. No entanto, dentro do contexto educativo da 

escola o que se percebe é uma preocupação excessiva com a alfabetização, 

como se ela fosse o único resultado possível dentro daquele ambiente. Essa 

análise apareceu fortemente nas falas das participantes do projeto, uma vez que 

essa expectativa das famílias e das gestões, seja pública ou privada, acabam por 

limitar e direcionar o planejamento das profissionais. 

Entendemos que a criança inicia sua vida na instituição educativa, obri-

gatoriamente, segundo a Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96), aos quatro 

anos de idade. Essa obrigatoriedade tem sido entendida como uma etapa cujo 

objetivo é que ela aprenda a ler e escrever, enquanto há um universo imenso a 

ser explorado e conquistado a partir de suas especificidades, dando espaço às 

brincadeiras.

Realizamos, também, a exibição de episódios da série “Brincadiquê?”3, 

cujo conteúdo apresenta relatos de experiência que retratam as diferentes pos-

3 A série composta de cinco vídeos foi produzida pela Rede Marista de Solidariedade com o re-
gistro de práticas da Educação Infantil e do primeiro ano do Ensino Fundamental, dos municípios 
contemplados pelo projeto de mesmo nome (2014 e 2015), cujo objetivo foi promover o brincar 
como linguagem essencial da infância. Disponível em:    http://www.brincadique.com.br/  Fonte: 
https://grupomarista.org.br/noticias/projeto-brincadique-lanca-serie-de-videos-sobre-o-direito-ao-
-brincar/ 

http://www.brincadique.com.br/
https://grupomarista.org.br/noticias/projeto-brincadique-lanca-serie-de-videos-sobre-o-direito-ao-brincar/
https://grupomarista.org.br/noticias/projeto-brincadique-lanca-serie-de-videos-sobre-o-direito-ao-brincar/
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sibilidades e contextos do brincar discutidos por renomados pesquisadores das 

temáticas brincar, criança e infância, como Gandy Piorsqui, Nélio Sprea, Ga-

briel Junqueira Filho e Beatriz Goulart4. Na figura 3, apresentamos o cartaz de 

divulgação deste documentário.

Figura 3: Cartaz de divulgação do documentário Brincadiquê

Fonte: Site Brincadiquê, 2019

 Consideramos como acertada a escolha deste material para a discussão 

no projeto de extensão, tendo em vista a articulação com os temas já abordados 

nas edições anteriores com as práticas de professoras e acadêmicos. Nos epi-

sódios da série, são abordados temas importantes, desde conceitos de criança, 

infância, direitos humanos, protagonismo e territórios, como são ressaltados na 

apresentação da série em diferentes plataformas digitais: 

4   Informações contidas no site http://www.brincadique.com.br/ 

http://www.brincadique.com.br/
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A série “Brincadiquê? Pelo Direito ao Brincar” revela a importância do 
brincar para o desenvolvimento integral das infâncias e a necessidade dessa 
experiência lúdica para uma educação de qualidade. A partir de entrevistas 
com pesquisadores (as), educadores (as) e gestores (as) educacionais, ilus-
tradas pelos registros de práticas pedagógicas desenvolvidas em institui-
ções de educação infantil e primeiro ano do ensino fundamental, a série traz 
reflexões acerca do Direito ao Brincar e de possibilidades para a oferta de 
uma educação de qualidade, considerando a ludicidade nos espaços inter-
nos e externos das escolas, a cultura local e o envolvimento da comunidade 
educativa. (VIDEOCAMP, on-line, 2019).

 No decorrer do desenvolvimento do projeto de extensão, temos visto o 

quanto é importante possibilitar às profissionais e aos acadêmicos, experiências 

que possam ampliar o repertório cultural e teórico. Apresentar o cinema, as 

diferentes expressões da arte, trazer novos referenciais teóricos e dialogar com 

especialistas de outras áreas de conhecimento favorecem um olhar mais amplo 

sobre o processo educativo. Neste processo de olhar longe, para fora, com-

preendemos que o movimento se dá, também, na constituição da subjetividade 

de cada profissional e de cada acadêmico, revelando nuances da identidade 

docente para atuar com a infância.

TECENDO REFLEXÕES ACERCA DAS                                              
APRENDIZAGENS:  AVALIAÇÃO  EM  PROCESSO

Eu queria uma (instituição) onde a criança não tivesse que saltar as alegrias 
da infância, apressando-se em fatos e pensamentos rumo à idade adulta, 
mas pudesse apreciar em sua especificidade os diferentes momentos de 
suas idades.  (SNYDERS, 1993, p. 29)

 Sonhar com uma escola que garanta que a criança seja criança, é o que 

mais queremos ver, e dessa mudança, queremos fazer parte. Participar do proje-

to tem proporcionado uma visão maior sobre a infância e sobre a especificidade 

da criança. Foi possível compreender que a primeira infância é um momento 

muito importante na vida das crianças e, como profissionais, precisamos saber 
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explorar essa potencialidade, de modo a propiciar vivências significativas no 

processo educativo.

 Além dos documentários “Sementes do nosso quintal” e “O começo da 

vida”, as palestras e as oficinas vêm contribuindo como ferramentas para am-

pliação de conhecimentos sobre novas propostas que auxiliarão na transforma-

ção das práticas pedagógicas com as crianças, além da constituição da iden-

tidade docente. A concepção de infância condiciona, sobremaneira, a prática 

pedagógica, por isso se faz tão importante compreender todo esse processo 

formativo. Aprender novas práticas e ouvir relatos de quem está atuando, per-

mite avaliar o projeto no próprio caminho percorrido coletivamente. Assim, 

apresentamos os registros de falas e fotografias que foram selecionadas a partir 

dos diferentes momentos de avaliação propiciados ao longo do processo forma-

tivo, conforme as figuras 4 e 5:

Figura 4: Fotografia de um momento de palestra do curso de extensão

Fonte: Arquivos das autoras, 2019
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Figura 5: Oficina de recursos pedagógicos para bebês

Fonte: Arquivos das autoras, 2019

 O cuidado com a preparação do ambiente, os detalhes propostos nos mo-

mentos de partilha do lanche e as possibilidades de participar em oficinas com 

temáticas pensadas a partir das abordagens discutidas, estiveram presentes em 

algumas falas. Soma-se a isso que, a necessidade de transformação das próprias 

práticas e os desafios do cotidiano, foram questões trazidas pelas participantes. 

Neste sentido, concordamos com Freire (1996), quando afirma que é pensan-

do criticamente a prática de hoje e de ontem que podemos melhorar a prática 

futura. Essa perspectiva se expressa em algumas avaliações realizadas pelas 

participantes, no trecho que segue:

Estamos em processo de formação. São quatro anos estudando uma criança 
que só teremos contato a partir terceiro ano, antes disso a idealizamos e não 
temos como saber o que virá pela frente. A participação no projeto a partir 
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do primeiro ano da graduação, percebendo a paixão das professoras em 
falar de crianças, objeto de estudo pelos próximos anos, é o que incentiva 
muitos dos acadêmicos a fazer parte do projeto. Não existe uma receita 
pronta de como ser professora, ou de como agir diante das crianças. Este 
projeto nos auxilia por nos aproximar da realidade que, por hora, ainda está 
distante. (Participante 1)

Ao nos debruçarmos sobre os registros avaliativos dos participantes do 

projeto de extensão, encontramos importantes considerações, também, sobre os 

impactos de um dos documentários, o “Brincadiquê”, para professoras e acadê-

micos. Dentre as falas destacamos: 

Durante todo o curso aprendemos a importância da brincadeira com as 
crianças. Mas não apenas soltá-las e deixá-las livres, - contando que isso 
também é importante - mas observar a brincadeira dos pequenos, mostrar e 
ensinar como se brinca, tornar significativa e intencional! (Participante 3)

A série me trouxe uma reflexão muito importante na questão de gêneros na 
brincadeira. Brincadeiras de menino e de menina, desde criança estamos 
habituados e normatizados com essa regra, mas que na nossa formação, que 
aprendemos tanto, precisamos mudar. A criança precisa brincar com aquilo 
que faz ela se sentir feliz, porque naquele momento, a brincadeira pra ela é 
um momento sério. Nós adultos não podemos ensinar a discriminação des-
de cedo para elas, o que é diferente de imposição de gênero. (Participante 
6)

Depois de assistir algumas séries pudemos perceber o fortalecimento do 
direito de brincar. Pois brincar é uma atividade peculiar da criança, forma 
privilegiada de expressão importante para o desenvolvimento integral e de 
valores culturais, bem como para a socialização e convívio familiar, além 
de expressão da cultura infantil e transmissão cultural entre gerações. (Par-
ticipante 23)

A criança aprende a partir das experiências que vive e o ambiente escola 
precisa se adequar às necessidades dessa criança criando um espaço que 
favoreça estas experiências. Em minha reflexão percebi que a forma como 
olhamos as crianças no automático da rotina de cumprir com os afazeres 
nos afastam da real necessidade desta criança eu entendi que é necessário 
priorizar o seu direito de ser criança e de brincar e que cabe a nós profes-
sores proporcionar e garantir que este direito não lhe seja negado (Partici-
pante 14).



A(s) infância(s): olhares e escutas sobre formação, práticas e políticas

52Eixo De Formação

As vozes de professoras e acadêmicos extensionistas que apresentamos 

como “participantes”, nos indicam o impacto positivo das discussões apresen-

tadas naquele documentário para a formação, indicando novos olhares para a 

prática cotidiana na educação infantil, um deslocamento nas formas de com-

preensão do brincar. 

Destacam, também, a importância da apropriação e reflexão quanto às 

orientações contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação In-

fantil – DCNEI (BRASIL, 2010) para a constituição de um fazer pedagógico 

com sentido e significado. O referido documento, de caráter mandatório, enfa-

tiza a compreensão da criança enquanto sujeito histórico e de direitos, que ao 

relacionar-se e viver o cotidiano, vai construindo a sua identidade, ou seja, um 

sujeito que brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 

narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura.

Quanto à construção de identidade, o (a) participante 6 faz uma reflexão 

sobre a diversidade, as discussões de gênero sob a ótica do brincar, tema de 

grande relevância e que, por vezes, é negligenciado na instituição educativa. 

Ressalta a necessidade de deixar a criança criar, como contraponto à lógica da 

reprodução mecânica de modelos, práticas e comportamentos, que são frequen-

temente identificadas nas delimitações de cores e brinquedos, como “isso é de 

menina e isso é de menina”, como destaca Felipe (2000) em seus estudos.

Ressalta-se, aqui, um registro de um(a) extensionista, quando destaca o 

processo formativo vivido no âmbito da graduação em Pedagogia, a partir da 

relação entre o ensino e a extensão e as novas construções teóricas constituídas 

a partir da participação no projeto: 

Desde o primeiro ano no curso, principalmente com a disciplina de Ludici-
dade, corporeidade e arte, compreendi que o brincar é de suma importância 
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na escola, uma vez que é um comportamento inerente a criança e que ela 
vivencia a fase do brincar de forma conjunta com seu desenvolvimento 
cognitivo e motor. Em alguns casos, é possível ver que o brincar na escola 
existe somente naqueles momentos “livres”, onde as atividades pedagógi-
cas “não entram” e isso é um engano, porque mesmo dentro do brincar livre 
a criança aprende, principalmente com mediação e deixar o brincar somen-
te como um momento em que “não se tem nada para fazer”, tornam as ativi-
dades pedagógicas obrigatórias e muitas vezes sem motivação. Após assis-
tir a série, tive a certeza de que o brincar é mais que importante na escola, 
ele é necessário, mas sempre de uma maneira prazerosa e fazendo com que 
a criança vivencie está fase do seu melhor jeito possível. (Participante 9).

Neste sentido, destacamos a relevância das ações extensionistas e nos 

amparamos nos escritos de Garcia (1999) quando o autor nos provoca a pensar 

sobre o processo de formação de professores e a superação das práticas disci-

plinadoras ou limitadoras que trazemos de nossa história enquanto alunos, do 

tempo vivido na escola. Acreditamos, assim, que a extensão universitária pode 

se constituir, cada vez mais, como uma grande aliada aos processos de forma-

ção inicial e continuada.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES...

 O presente trabalho apresenta alguns resultados referentes a um curso de 

extensão desenvolvido por professoras do Curso de Pedagogia cujo objetivo é 

discutir e oferecer subsídios no que se refere às especificidades da Educação 

Infantil e das práticas pedagógicas desenvolvidas com as crianças em creches e 

pré-escolas. O curso, que envolve como participantes acadêmicos da graduação 

e professoras das redes pública e particular de ensino, tem promovido, de forma 

sistemática, ações que articulam a teoria e a prática, ao passo que aproxima a 

Universidade da escola de Educação Básica.

 No âmbito dos recursos metodológicos, a exibição e discussão de filmes 

e documentários tem sido avaliada positivamente pelos participantes, por pro-
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mover uma sensibilização e apontar caminhos para a reflexão sobre temas rela-

cionados ao cotidiano das crianças e das instituições educativas que as acom-

panham. 

 Como contribuições, o curso tem possibilitado aos acadêmicos a rica tro-

ca de experiências com professores que já atuam na escola de Educação Infan-

til, ao passo que as reflexões teóricas trazem elementos para pautar reflexões 

que possibilitam a transformação da prática pedagógica.

 As práticas extensionistas ainda nos apresentam inúmeros desafios rela-

cionados à formação inicial e continuada comprometida com as crianças e na 

possibilidade de viverem de forma significativa a infância nas instituições edu-

cativas. Esses desafios nos mobilizam a continuar o projeto e divulgá-lo como 

forma de fortalece-lo.
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CAPÍTULO 3 

IMPLICAÇÕES 
PEDAGÓGICAS PARA UMA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
 NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Marcelo Oliveira da Silva

Doi: 10.48209/978-65-5417-019-3

UMA ESCOLA MAIS INCLUSIVA OU MENOS                                   
EXCLUDENTE

Desde os anos 1990, a separação entre escolas regulares e escolas es-

peciais vem sendo questionada — em grande parte, graças à ação dos movi-

mentos de direitos humanos, que defendem a escola regular como espaço para 

todas as crianças. Nesse sentido, aconteceram mudanças tanto teóricas quanto 

práticas nas concepções de integração, inclusão, exclusão, que têm reflexos no 

desenvolvimento de leis e políticas públicas, que visam fazer com que as esco-

las sejam espaços mais inclusivos (SEBBA; AINSCOW, 1996) e mais eficien-

tes (MEC, 1994). A partir destes contrapontos, podemos nos perguntar: O que 
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é educação inclusiva? Seguramente, para este tipo de pergunta não há apenas 

uma resposta. Para uma temática de tal porte, toda tentativa de dar respostas 

rápidas e protocolares seria um movimento demasiadamente redutor. Entre-

tanto, se pode pensar em alguns elementos que indiquem possibilidades para a 

construção de uma Educação mais inclusiva. 

Para Sebba e Ainscow (1996, p.3), “uma escola inclusiva trabalha a par-

tir do princípio de que todos os estudantes da comunidade devem aprender 

juntos”1. Os mesmos autores ressaltam que esse tipo de definição pode ser ex-

cessivamente estática, pois sugere que uma escola poderia chegar a um nível 

absoluto de inclusão. Entretanto, a inclusão é um processo. Sebba e Ainscow 

(1996) indicam que o termo “Escola Inclusiva” não descreve uma realidade — 

o que há é um processo de inclusão que não conhece limites e que, portanto, 

não pode ser medido objetivamente. Há sempre a possibilidade de a escola ser 

mais inclusiva ou menos excludente. 

No processo de promover a inclusão, na segunda metade dos anos 1990, o 

Reino Unido desenvolveu o Índex para a Inclusão, que é um documento orien-

tador para as escolas se tornarem inclusivas (BOOTH; AINSCOW, 2002). Nos 

anos de 1997 e 1998, o Reino Unido testou a primeira versão do documento em 

seis escolas, para depois testar em 17 escolas uma nova versão, durante os anos 

de 1998 e 1999 (CARVALHO, 2014). A versão final escrita e revisada por Boo-

th e Ainscow (2002) foi publicada em 2000 e traduzida em Portugal em 2002. 

Para Carvalho (2014, p. 139), o Índex “é um conjunto de materiais elaborados 

para apoiar o desenvolvimento de escolas de orientação inclusiva [...]. Ele ani-

ma a equipe docente a compartilhar e a construir novas propostas inclusivas a 

1  Minha tradução. An inclusive school works from the principle that all students in the community 
should learn together. 
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partir da análise do que dificulta ou facilita a aprendizagem e a participação dos 

alunos”. O documento não apresenta uma série de tarefas para as escolas, mas 

aponta um processo de comprometimento das escolas com a mudança no senti-

do de promover a inclusão. “O Índex não constitui uma iniciativa adicional ao 

funcionamento das escolas, mas um meio de as aperfeiçoar, de acordo com os 

valores inclusivos” (BOOTH; AINSCOW, 2002, p. 5).

O Índex britânico está alicerçado em três dimensões — criar culturas 

inclusivas, elaborar políticas inclusivas, desenvolver práticas inclusivas — que 

também são divididas em duas outras seções. Criar Culturas Inclusivas está 

organizado nas seções: Construir uma Comunidade Inclusiva e Estabelecer Va-

lores Inclusivos. A dimensão Elaborar Políticas Inclusivas está subdividida em: 

Desenvolver uma Escola para Todos e Organizar Estratégias de Apoio para 

Atender à Diversidade. Por último, Desenvolver Práticas Inclusivas foi dividida 

em: Orquestrar o Processo de Aprendizagem e Mobilizar Recursos. (BOOTH; 

AINSCOW, 2002; CARVALHO, 2014). Ainda que as três dimensões sejam 

fundamentais para o desenvolvimento de uma escola inclusiva, o Índex desta-

ca a criação de uma cultura inclusiva como a base para o aperfeiçoamento das 

escolas inclusivas: é “através de culturas escolares inclusivas que as mudanças 

nas políticas e nas práticas podem ser mantidas pelos novos alunos e novos 

membros do pessoal” (BOOTH; AINSCOW, 2002, p. 13). O Índex entende 

que “uma escola inclusiva é aquela que está em movimento” (BOOTH; AINS-

COW, 2002, p. 7) para reduzir as pressões da exclusão. “A inclusão consiste na 

minimização de todas as barreiras à educação de todos os alunos” (p. 8). Tais 

concepções reforçam a ideia de que tanto a inclusão como a Educação Inclusi-

va são processos diários de transformação de concepções, de paradigmas e de 

lugares comuns. 
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Neste escrito apresento uma proposta de educação inclusiva, que foi 

construída a partir de dois anos de observações sistemáticas e entrevistas rea-

lizadas no Centro Integrado de Desenvolvimento (CID).  O CID é uma escola 

da rede privada da cidade de Porto Alegre e é referência em inclusão, tanto pela 

sua metodologia e gestão, quanto pelos profissionais que lá trabalham. O CID 

nasceu em 1990 já pensado para ser um espaço inclusivo em que todos – crian-

ças com e sem deficiência – pudessem estudar juntos. O que justifica a escolha 

desse espaço para realizar a pesquisa de doutoramento que permitiu a elabora-

ção da seguinte proposta de educação inclusiva.

Nesse sentido, o que se pretende é expor questões que me parecem chave 

para a discussão desta área e que podem inspirar outras experiências de Edu-

cação Inclusiva. O artigo está organizado em nove implicações pedagógicas, 

seguidas de perguntas, que, por sua vez, se desdobram em considerações teó-

rico-práticas sobre os entendimentos que se foram constituindo durante o pe-

ríodo do estudo. Destaca-se que, nesta investigação, entendo por implicações 

pedagógicas todos os elementos que deveriam estar presentes numa proposta 

de educação inclusiva. Vários outros pontos poderiam aqui constar; entretanto, 

estes 9 sintetizam as recorrências e experiências vividas pelo pesquisador. As 

implicações pedagógicas aparecem ilustradas por registros do meu Diário de 

Aula, na perspectiva de Zabalza (2004a).

Na minha pesquisa de doutorado, busquei entender de forma mais apro-

fundada um recorte – educação inclusiva e educação infantil – na realidade do 

Centro Integrado de Desenvolvimento. O modo como se promove a inclusão 

em diferentes escolas é distinto, já que a totalidade de um sistema escolar é 

sempre algo original e pleno de peculiaridades. As nove implicações pedagógi-
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cas apresentadas são proposições para todos os que se interessam pela temática 

da educação e, neste escrito, em específico, pela educação inclusiva. Claro está 

que, quando se fala em implicações, está-se prevendo que elas podem ser en-

tendidas, adaptadas e reformuladas a partir de outros pontos de vista e ajustadas 

a outras realidades. Em nenhum momento foi minha intenção criar uma receita 

ou protocolo que deva ser seguido à risca, mas sim apresentar uma forma de in-

clusão que tem dado certo e gerado frutos, sendo inspiradora e potencialmente 

útil como referência para outras realidades. 

O capítulo apresenta nove implicações pedagógicas para uma educação 

inclusiva, que são fruto de uma pesquisa de doutoramento no Centro Integrado 

de Desenvolvimento – escola da rede privada da cidade de Porto Alegre, RS. 

A partir da reflexão sobre a teoria e sobre os dados empíricos, busco sistema-

tizar um conjunto de proposições com vistas a enriquecer o debate sobre o 

lugar da educação inclusiva e a apontar pistas para os possíveis processos de 

inclusão. Embora, a pesquisa tenha se dado na Educação Infantil, acredita-se 

que as implicações pedagógicas possam ter relações positivas em outros con-

textos e níveis educacionais. Os resultados apresentados apontam pistas para 

uma educação mais aberta e que valorize os sujeitos. O texto traz exemplos 

registrados no meu diário de aula. Nesse sentido, abordo o papel pedagógico 

da educação inclusiva, o entendimento de criança e da diferença, os espaços e 

tempos do coletivo e do individual, a solidariedade e a solidão em uma educa-

ção inclusiva. Trato também da formação de professores, da responsabilidade 

sobre a educação inclusiva e o papel da família nas suas relações com a escola. 

Encerro o presente texto abordando o papel social da educação inclusiva para a 

constituição de uma sociedade mais aberta para as diferenças.
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PAPEL PEDAGÓGICO: QUAL O PAPEL                                                         
PEDAGÓGICO  DA  EDUCAÇÃO  INCLUSIVA?

A primeira implicação pedagógica se intitula Papel Pedagógico. Convém 

considerar que, em uma educação inclusiva, o sujeito merece respeito, tem um 

nome, é detentor de direitos e deveres, e deve ter o seu lugar garantido na co-

munidade escolar e na sociedade. A educação inclusiva tem o papel de enunciar 

o sujeito, conferindo-lhe o seu espaço na escola para aprender, desenvolver-se, 

vivenciar experiências, fazer amizades, conviver e ser. Nesse sentido, a Edu-

cação Inclusiva tem o papel pedagógico de desenvolver a criança (qualquer 

criança) em sua totalidade. Para o Índex, a inclusão “implica tornar as escolas 

lugares acolhedores e estimulantes, tanto para o pessoal, como para os estu-

dantes. Trata-se de construir comunidades que encorajam e celebram os seus 

sucessos” (BOOTH; AINSCOW, 2002, p. 9). A cultura inclusiva é um ponto 

crucial nessa acolhida à criança e às famílias.

Ana, uma das crianças que não faziam parte dos grupos que eu observei 

na Escola, apresenta uma série de comprometimentos motores. Ela caminha 

com bastante dificuldade.2 Muitas vezes, prefere não caminhar sozinha, pede 

para ir no colo ou para utilizar um suporte, neste caso, um andador. Frente à 

insegurança de Ana, a professora propôs primeiro que elas andassem de mãos 

dadas, e não no colo. Depois, a professora passou a oferecer só o dedo mínimo. 

Em alguns momentos, propunha caminhadas curtas e livres. Por fim, fez uma 

alça no laço do seu avental para que Ana pudesse segurar e se apoiar, o que lhe 

garantia a segurança de que, se desse algum passo em falso, poderia se valer 

do laço para garantir o equilíbrio. Fiquei pensando que tais propostas são ex-

tremamente favorecidas pela observação da professora e pelo desenvolvimento 

de uma inter-relação muito satisfatória. Pude observar a evolução de Ana nos 

momentos em que eu estava no refeitório acompanhando o lanche ou a janta, 

2 Todas as crianças e as professoras têm um pseudônimo para garantir o anonimato. 
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bem como pelos comentários da professora em momentos de conversas na es-

cola em pausas da rotina. 

Ana vem se constituindo como sujeito, deixando de ocupar o lugar-bebê 

para ocupar o lugar-criança. Cada conquista de Ana e das demais crianças é 

celebrada pela Escola e pela comunidade escolar como algo importante para 

todos. Uma educação inclusiva “implica o reconhecimento, a aceitação e a va-

lorização de si próprio” (BOOTH; AINSCOW, 2002, p. 7). É nesse movimento 

de reconhecer, aceitar e valorizar as crianças e os profissionais que a Escola 

vem atuando nos seus 26 anos de funcionamento. Na comunidade escolar, to-

dos são chamados pelo nome, o que faz parte da prática defendida pela Escola, 

que prioriza a enunciação do sujeito.

CONCEPÇÃO DE CRIANÇA: QUEM É A CRIANÇA 
NUM CONTEXTO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA?

A segunda implicação pedagógica foca o olhar sobre a concepção de 

criança para a educação inclusiva. O entendimento é de que uma criança se 

define, primeiramente, por ser criança. Pode acontecer desta criança apresen-

tar uma deficiência, que demandará cuidados e atendimento específicos. Quer 

dizer, não se caracteriza por sua limitação, mas por suas possibilidades. Toda 

criança é um ser complexo e multifacetado. Assim, na Educação Inclusiva, o 

conceito de homogeneidade da turma pela faixa etária deve ser tratado como o 

que ele realmente é: uma espécie de ficção político-pedagógica3. Mesmo com 

3 A expressão “ficção político-pedagógica” foi inspirada pelo mecanismo jurídico que cria certas 
ficções que são tomadas como absolutas para aplicação de uma lei — como, por exemplo, a ficção 
político-penal da maioridade aos 18 anos, que se fundamenta na presunção biológica de que o cé-
rebro humano se desenvolveria até os 18 anos, e, portanto, seria imaturo para entender certas ques-
tões até a meia-noite da véspera do dia em que o sujeito completa essa idade. A turma homogênea é 
uma ficção criada para que se possam propor políticas e estratégias pedagógicas a uma coletividade 
e, ainda que essa seja uma ferramenta conceptual necessária para o bom funcionamento de sistemas 
públicos, não deve ser vista como absoluta em todos os contextos.
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características e interesses em comum, as crianças têm diferenças relevantes 

que devem ser reconhecidas no ambiente escolar. Nesse sentido, na Educação 

Inclusiva a criança deve ser acolhida nas suas diferenças, nas suas singularida-

des e nos momentos e etapas de sua vida, independentemente de deficiência ou 

de diagnóstico. 

Sarmento e Gouvea (2009) entendem que a sociologia da infância tem 

duplo objeto de estudo: a criança como ator social e a infância como catego-

ria geracional (vinculada à geração em que está inscrita). A criança é entendia 

como ator social, fazendo parte da sociedade e construindo e modificando tan-

to a sociedade quanto a própria infância. Nesse sentido, Sarmento e Gouvea 

(2009) ressaltam que as crianças devem ser percebidas como construtoras das 

suas próprias vidas e não apenas como sujeitos passivos de estruturas sociais 

pré-existentes e determinadas pelos adultos. Um episódio que pude presenciar 

envolvendo Miguel, uma das crianças que pude acompanhar nos anos de 2014 

e 2015 e que não tem deficiência, e a professora Débora, serve de exemplo 

sobre a construção desse espaço social da criança. No último ano da Educação 

Infantil, acontece o rito de passagem para o Ensino Fundamental. O momento 

do rito de passagem é bastante esperado pela maioria das crianças, por ser uma 

celebração do encerramento de uma etapa e suas primeiras apresentações no 

palco. Nesse evento, a Escola segue, em geral, os seguintes passos: as crian-

ças têm uma oficina sobre música com um compositor e cantor. Nessa oficina, 

compõem a letra para uma música, que será apresentada no rito de passagem 

(formatura). Depois, junto com a professora, desenvolvem a coreografia e en-

saiam para a apresentação4. Em 2015, pude acompanhar um ensaio e fiz o se-

guinte registro no Diário de Aula: 

4 Esta é a primeira vez que as crianças se apresentam no palco, pois a Escola entende que é somente 
a partir dessa idade que as crianças desfrutarão da apresentação no palco. Entretanto, a rotina de 
ensaios é bem leve e há sempre a possibilidade de alguém desistir de se apresentar e auxiliar nos 
bastidores ou simplesmente não participar. 
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Na sala: Ensaio da música do rito de passagem. Primeira vez, estamos em 
roda no chão. Segunda vez, em pé (era para ir pensando na coreografia). 
Miguel não quer. Pede para sentar no meu colo – ele e eu somos a plateia. 
Enquanto as crianças pensam na coreografia, Débora senta com a gente, 
me conta que Miguel chorou bastante ontem e diz: “Quando a gente tem 
uma coisa que incomoda a gente, um problema, a gente tem que falar, con-
versar, quando a gente é adulto fica mais difícil falar.” Miguel consegue 
dizer: “Tenho medo de subir no palco e errar tudo”. Chorou mais. Débora 
confortou dizendo que ele não precisaria subir no palco e que tudo ficaria 
bem. (Diário de Aula, 26 nov. 2015). 

No dia da formatura, Miguel participou da apresentação. Entretanto, não 

parecia muito à vontade, permanecendo ao lado da professora a maior parte do 

tempo. Essa passagem registrada no Diário ilustra a possibilidade da criança 

se constituir independentemente do que é esperado pela sociedade, escola ou 

família. Miguel teve a garantia de não ser obrigado a fazer nada que não dese-

jasse. Estava seguro de que participar do rito de passagem de encerramento da 

Educação Infantil deveria ser uma experiência gratificante e não uma obrigação 

que gerasse angústia e sofrimento. Observei que a Escola possui no seu discur-

so e na sua prática a ideia de preservação do tempo da infância pela não sub-

missão das crianças à rotina de ensaios e apresentações no palco. A concepção 

de Educação Infantil e de infância que está presente na Escola está muito afas-

tada de uma visão mercantilista, na qual a criança deve entregar determinados 

produtos em tempos pré-determinados com escolas aproveitando para promo-

ver seu nome. Até porque o cenário da pesquisa se caracteriza muito mais pelo 

processo do que pelo produto.

DIFERENÇAS: O QUE SE ENTENDE POR                                                
DIFERENÇA   NA   EDUCAÇÃO   INCLUSIVA? 

A terceira implicação pedagógica para a educação inclusiva trata da di-

ferença, que tem íntima ligação com a implicação de número 2, na medida 

em que devemos reconhecer que as crianças não são adultos em miniatura ou 
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aprendizes de adulto — elas são marcadas por diferenças (físicas, de pensamen-

to, culturais, sociais, comportamentais, dentre outras tantas). A diferença é en-

tendida como a possibilidade de ser diferente daquilo que é considerado como 

“normal”, “regular” ou esperado fisicamente, psiquicamente ou socialmente; 

portanto, é fundamentada nas diferenças. Mesmo nesse espectro da “norma-

lidade”, em oposição à deficiência, há que se considerar as outras diferenças. 

“Para incluir qualquer criança ou jovem, temos que estar preocupados com 

toda a pessoa, na sua globalidade. Isso pode ser esquecido quando a inclusão 

foca unicamente um aspecto do aluno, tal como uma deficiência ou necessida-

de” (BOOTH; AINSCOW, 2002, p.  8). No momento em que o professor está 

consciente de que pode educar na diferença, estará também assumindo outras 

possibilidades de conceber a criança, a infância, o aprendizado, os saberes, os 

interesses, as configurações de família, fazendo com que seus estudantes vivam 

a diferença. Assim, viver a diferença desde pequeno é fundamental para tornar-

-se um adulto mais aberto e mais tolerante. 

O próprio exemplo de Miguel estar sofrendo antes de subir ao palco re-

presenta também a possibilidade de educar na diferença. Enquanto os colegas 

estão animados para a formatura, Miguel se sente pressionado a fazer tudo de 

forma correta e tem medo de falhar. A Escola está aberta a ouvir, entender, 

acolher e aceitar Miguel. Assim, se todos somos diferentes, é necessário que a 

escola busque a compreensão das diferenças e sua harmonização no espaço es-

colar. “Precisamos, portanto, ir além de uma atitude apenas tolerante para com 

a diferença [...] As sociedades também estão em um fluxo contínuo, produzindo 

a cada geração novas ideias, novos estilos, novas identidades, novos valores e 

novas práticas sociais” (CARRARA, 2009, p. 15). Nesse sentido, a escola in-

clusiva contribui para uma sociedade mais respeitosa, em que as pessoas sejam 

mais aceitas. Na educação inclusiva, o sujeito é considerado como singular; 
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dessa forma, ela aceita, acolhe, entende, respeita e vive as diferenças. O Índex 

propõe que a inclusão “inicia-se com o reconhecimento das diferenças entre os 

alunos e o desenvolvimento das abordagens inclusivas do ensino e da aprendi-

zagem que têm como ponto de partida estas diferenças” (BOOTH; AINSCOW, 

2002, p. 8). Tais concepções reforçam a importância da atuação do professor 

como mediador na sala de aula. Da mesma forma, a formação de professores, 

tanto na sua forma inicial quanto na continuada, deve auxiliar o professor no 

reconhecimento e aceitação da diferença, bem como a aplicar estes princípios 

na prática cotidiana.

ESPAÇOS E TEMPOS: QUAIS OS TEMPOS E OS                     
ESPAÇOS DO INDIVIDUAL E DO COLETIVO? 

A implicação pedagógica de número 4 é introduzida pela pergunta “Quais 

os tempos e espaços do individual e do coletivo na Educação Inclusiva?”. Pro-

põe-se que a Educação Inclusiva deve entender e viver plenamente as diferen-

ças, sem deixar de lado uma proposta inclusiva que seja para todos e que vise o 

bem-estar do grupo (localmente) e do coletivo (no contexto da sociedade como 

um todo). Dessa forma, viver a diferença requer respeito ao grupo e à comuni-

dade na qual se está inserido. Há que se pensar no bem comum e na harmonia 

social. Isso não significa esconder o deficiente ou mascarar uma diferença para 

que ele seja mais socialmente aceito. Para viver a diferença é preciso chegar 

a consensos, que sejam bons para todos. Equalizar as diferenças e vontades 

no nível microssocial (na sala de aula, por exemplo) tem reflexos positivos no 

nível local (a comunidade) e no macrossocial (a sociedade). A educação inclu-

siva, no entendimento de Sebba e Ainscow (1996), permite que todos (ou quase 

todos) os sujeitos possam estudar nas turmas regulares, e isso se dá pela reorga-

nização da escola e com inovações na forma de ensinar. A mudança processual 
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do espaço escolar para se tornar cada vez mais inclusivo está fundamentada no 

reconhecimento das diferenças para acolher os estudantes. 

Nesse sentido, a educação inclusiva propõe a harmonização das diferen-

ças (singularidades) no grupo, tratando a todos de forma isonômica5. Assim, 

por exemplo, muitas vezes, em especial em casos de deficiências físicas, o pro-

fessor ou monitor tem que ser o corpo da criança com deficiência, e esse é um 

momento em que o princípio da isonomia se manifesta. Se todos os colegas es-

tão brincando de pega-pega no pátio, o professor ou monitor terá que empurrar 

a cadeira de rodas para fazer com que o cadeirante participe da brincadeira. Na 

igualdade formal, o professor deixaria essa criança sem assistência, pois os ou-

tros não dispõem do auxílio do professor. Já na igualdade material (isonomia), 

o professor terá que proporcionar, dentro dos limites das capacidades e dos 

contextos, aquelas ações complementares que forem necessárias para diminuir 

as diferenças entre as crianças, harmonizando o tempo e dedicação a cada uma 

delas. Como exemplo, aponto uma passagem envolvendo Ivan, a professora 

Lígia e a mim, que foi registrada no meu Diário de Aula6:

Na outra ponta da mesa, estava o Ivan brincando com 3 biscoitos. 

Lígia: Ivan, tu não vais comer mais?

Ele fez que não com a cabeça. 

Lígia: Põe no lixo, então. 

5 A isonomia não é sinônimo de igualdade formal. Na igualdade formal, todos são tratados exata-
mente da mesma forma, independentemente de suas diferenças. Na isonomia (igualdade material), 
por outro lado, os sujeitos são tratados de formas distintas segundo as suas diferenças, permitindo 
que se alcance maior equidade. O princípio da igualdade está presente na nossa Constituição Fe-
deral (BRASIL, 1988) e diz respeito à “valorização dos economicamente menos dotados (hipossu-
ficientes), das minorias étnicas e sociais [...] com a finalidade de que o maior número possível de 
cidadãos possa participar da criação das políticas públicas do Estado e da sociedade” (ALMEIDA 
MELO, 2008, p. 321). O princípio da igualdade busca equilibrar as relações sociais e jurídicas no 
sentido de proporcionar igualdade por meio de um tratamento isonômico. 
6  Ivan tem diagnóstico de autismo. Ele verbaliza. Cabe registrar que este foi um dos meus primei-
ros contatos com Ivan. Com a nossa convivência, ele conseguiu conversar comigo bem à vontade.
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Ivan vai até a lixeira do lixo orgânico e fica parado na frente e tem as duas 
mãos ocupadas com os biscoitos. 

Eu: Queres que eu te ajude?

Ivan assente com a cabeça, mas não responde verbalmente.

Eu: Ah, eu vou te ajudar, então. (Levantei a tampa da lixeira)

Lígia: Ivan, diz assim: Marcelo, obrigado! 

Ivan sorri para mim, mas não diz. (Diário de Aula, 23 mar. 2015)

Tal passagem ilustra a ideia de igualdade e de respeito defendida nesta 

tese e o tempo dedicado ao individual que complementa o tempo do coletivo. 

Talvez os colegas de Ivan tivessem se dado conta de que poderiam agarrar os 

biscoitos todos com uma mão para liberar a outra para levantar a tampa da li-

xeira ou de que podiam pedir ajuda. Ivan se viu frente a um desafio e não sabia 

como agir, e por isso me ofereci para ajudar nessa tarefa, com a intenção de 

valorizar a autonomia de Ivan. O pedido da professora para que Ivan colocasse 

os biscoitos no lixo teve que ser explícito. Os colegas já sabem que a comida 

que não desejam mais deve ir para a lixeira do não reciclável. Nesse sentido, 

os colegas de Ivan não precisavam mais dessa orientação. A professora Lígia 

poderia ter juntado os biscoitos e levado até a lixeira; entretanto, busca traba-

lhar a autonomia, a responsabilidade e a participação no contexto escolar. Outra 

possibilidade seria o professor reclamar sobre um comportamento como o do 

Ivan. A solicitação da professora Lígia para que Ivan me agradecesse teria sido 

feita para qualquer criança no mesmo contexto.

Outra situação que ilustra bastante o tempo do individual e do coletivo é 

a seguinte, ocorrida também no refeitório. Cláudia quase sempre senta na cabe-

ceira da mesa e na outra senta Ivan. Ivan sempre lancha comida trazida de casa, 

pois segue uma dieta específica e restritiva. Nesse dia, fiz o seguinte registro:
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Cláudia estava longe da bacia de pipoca e não conseguia alcançar. 3x puxei 
a bacia para perto dela.7 Algumas vezes ela me olhou como se dissesse: Faz 
alguma coisa e em outras ela movia a mão tentando alcançar. As professo-
ras estão sempre atentas, mas alguns detalhes escapam. (Diário de Aula, 02 
jul. 2015)

A cena de Cláudia tentando pegar mais pipoca passou despercebida pela 

professora, embora ela normalmente esteja sempre muito atenta a questões 

como essa. Cláudia é bastante tímida e envergonhada. Como Mariana, colega 

de Cláudia, uma vez me disse: “A Cláudia tem vergonha de pedir com licença” 

(Diário de Aula, 02 jul. 2015). Por essas características, muitas outras vezes 

presenciei cenas em que a professora interveio para incluir, dar a possibilidade 

de ela falar, se posicionar ou participar. Paulo Freire (1996, p. 42) entende que 

um gesto simples do professor pode ser transformador e servir como “força 

formadora” do estudante. 

Há uma fluidez entre o tempo dedicado a uma criança e à turma, determi-

nada pela própria situação presenciada e pelo olhar do adulto. Para o Índex, o 

apoio individual constitui parte da tentativa de aumentar a participação do estu-

dante (BOOTH; AINSCOW, 2002). O apoio também deve aparecer no momen-

to de planejamento das aulas. Quanto mais o professor souber sobre o que o 

estudante necessita, como aprende, quais suas limitações e capacidades, menor 

será a necessidade de atendimento individualizado. Zabalza (1998, p. 53) en-

tende que não é possível dar atenção individual permanentemente a cada crian-

ça, mas “é preciso manter, mesmo que parcialmente ou de tempos em tempos, 

contatos individuais com cada criança”. Zabalza (1998, p. 53) segue afirmando 

que a “atenção individualizada está na base da cultura da diversidade. É justa-

mente com um estilo de trabalho que atenda individualmente às crianças que 

poderão ser realizadas experiências de integração [inclusão]”. Na Escola, os 

tempos do individual e coletivo oscilam constantemente. Há muitos momentos 

7  Cláudia tem Síndrome de Down.
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em que as professoras dedicam tempo à turma e outros tantos em que têm a sua 

atenção voltada para uma criança que tem mais dificuldade para realizar uma 

atividade (como Ivan), expressar sua vontade (como Cláudia), ou respeitar uma 

combinação. Tal oscilação entre o individual e o coletivo é fundamental para 

a inclusão e para o desenvolvimento das crianças, porque mantém o equilíbrio 

no grupo, incentivando e readequando aqueles que necessitam de atendimento 

tanto geral quanto específico.

SOLIDARIEDADE: COMO SE CONSTRÓI UMA                    
EDUCAÇÃO INCLUSIVA MAIS SOLIDÁRIA E MENOS 
SOLITÁRIA?

A implicação pedagógica de número 5 aborda a Solidariedade e propõe 

o seguinte questionamento: “Como se constrói uma Educação Inclusiva mais 

solidária e menos solitária?”.  Em um convívio mais próximo, é preciso conhe-

cer e entender o Outro. Para um convívio mais harmônico, é preciso aceitar a 

possibilidade de existência do Outro, o que não significa aceitar tudo do Outro. 

Ser exposto à deficiência e à diferença é fundamental para que haja um pro-

cesso de naturalização, ou seja, que aquilo que chama atenção pelo inusitado, 

estranho e diferente faça parte do quotidiano. Quando o Índex trata do apoio 

como parte fundamental à inclusão, trata do apoio individualizado ao estudante 

que tem dificuldade em realizar a tarefa, do apoio ao professor para planejar 

as suas aulas e atividades (BOOTH; ANISCOW, 2002). O que pude perceber 

na Escola é que o apoio vai além do que propõe o Índex, pois ali encontra-se 

também apoio para a execução das atividades. Encontrei igualmente o apoio 

ao professor para lidar com as questões que emergem da convivência com as 

crianças. Além disso, há o apoio constante às famílias. Percebi que existe uma 

rede de apoio que envolve crianças, professores, coordenação, direção, equipe, 

famílias e terapeutas. A ideia defendida aqui é de uma rede de acolhimento que 



A(s) infância(s): olhares e escutas sobre formação, práticas e políticas

72Eixo De Formação

permita que a família esteja mais serena, que seja propício para que a criança 

aprenda e socialize e que aconteça uma real colaboração entre os envolvidos. 

O professor, também, precisa de apoio para lidar com as cenas do quotidiano 

que o afetam.

Ainda buscando uma convivência mais solidária, a escuta atenta ao Outro 

nos faz conhecê-lo melhor e, assim, aceitá-lo melhor também. Nesse sentido, 

uma Educação Inclusiva deve escutar a criança, o professor, o colega, a família, 

sempre tentando não julgar, nem rotular. Em uma Educação Inclusiva, o profes-

sor tem a liberdade e o direito de dizer que não consegue lidar com uma deter-

minada situação ou tem dificuldade com determinado comportamento. Em uma 

Educação Inclusiva, os colegas de uma pessoa com deficiência têm a liberdade 

e o direito de dizer que o colega está incomodando. Em uma Educação Inclu-

siva, a equipe diretiva pode sugerir condutas, atividades, formas de trabalhar 

com a realidade, sem que o professor se sinta invadido ou obrigado a fazer 

de determinado modo. Em uma educação inclusiva, a criança com deficiência 

pode e deve expressar suas vontades, e precisa ser ouvida. 

Na educação inclusiva, o diálogo é necessário para buscar mais entendi-

mento sobre as limitações da deficiência, para desabafar, para receber apoio, 

para propor desafios, para entender o outro. Nesse sentido, a educação inclu-

siva tem como princípio o trabalho partilhado entre professores e equipe, ne-

cessitando uma atitude solidária dos envolvidos no processo, não apenas um 

discurso solidário. Sobre uma das vertentes do diálogo, Carvalho (2014, p. 138) 

entende que a educação inclusiva tem mais resultados quando “os professores 

podem discutir sobre as barreiras que os alunos enfrentam para aprender e para 

participar”. O diálogo proposto vai além de falar sobre as dificuldades dos su-

jeitos, mas é também falar sobre as dificuldades dos professores, sobre os êxi-

tos dos estudantes e do professor, sobre dúvidas, angústias e sobre o quotidiano 

escolar.
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FORMAÇÃO: A FUNÇÃO DA EDUCAÇÃO                                                
INCLUSIVA   É   CAPACITAR   OU   FORMAR?

Já a sexta implicação pedagógica aponta para o questionamento sobre a 

função da educação inclusiva: formar ou capacitar.  A primeira consideração é 

no sentido de que em uma educação inclusiva todos podem aprender, se desen-

volver e se capacitar. Capacitação é entendida aqui com uma forma de treina-

mento para questões do quotidiano, como, por exemplo, atividades relacionadas 

à higiene pessoal (escovar os dentes, vestir-se ou despir-se, tomar banho, assoar 

o nariz); questões ligadas ao desenvolvimento físico (falar, caminhar, sentar, 

sustentar o tronco, engolir a saliva); ou mesmo o aprendizado relacionado à 

modulação da entonação da voz e da força física. Tais processos de capacitação 

são vivenciados por todas as crianças, independentemente da deficiência. Entre-

tanto, algumas deficiências trazem maiores dificuldades. Algumas pessoas com 

deficiência jamais poderão tirar as fraldas, outras demorarão um pouco mais; 

no entanto, com o incentivo dos adultos e o exemplo dos colegas, se esforçam 

para o desfralde. Para Zabalza (2004b, p. 194), a aprendizagem é um “processo 

mediado pela interação com o meio e com as pessoas que fazem parte dele, 

especialmente professores e colegas”. De modo que as interações na Educação 

Infantil são relevantes para a formação e desenvolvimento das crianças. Katz e 

Mirenda (2002) complementam afirmando que educar significa desenvolver a 

criança por inteiro, assim como os conhecimentos, as habilidades e as atitudes 

necessárias para a integração na sociedade. A criança com deficiência que vê 

seus colegas caminhando também tem vontade de caminhar sem ajuda, mesmo 

que isso demore mais tempo. 

Zabalza (2004b, p. 195) entende que, para haver aprendizagem, há a ne-

cessidade de se criar “espaços e tempos em que a interação e a troca de ideias e 

experiências dos aprendizes sejam possíveis”. Nesse sentido, a escola inclusiva 
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é o espaço formal em que todos podem atuar; todos podem ser protagonistas; 

podem realizar, o que pode levar à formação integral do estudante. A Educação 

Inclusiva propõe que saia o foco daquilo que a criança não consegue fazer e 

que o destaque seja dado ao que ela consegue fazer e como conseguiria fazer 

melhor. Nesse fazer melhor é que aparece a ideia de capacitar para uma vida 

mais autônoma, desenvolver habilidades e competências. A fala que mais ouvi 

no CID durante esse tempo e que resume muito bem a discussão sobre a capa-

citação e formação é: “Vai, que tu consegue!”. Essa fala das professoras ou da 

equipe deposita na criança a certeza de que ela pode dar conta da situação, que 

vai desde pintar uma figura ou seguir a ordem de uma atividade até trocar de 

roupa, tomar banho, caminhar de forma autônoma ou expressar um sentimento. 

Sobre o incentivo das professoras, escolhi o seguinte trecho do meu diário:

Hoje eles tinham que desenhar a moldura da camiseta para o dia da crian-
ça (o meio é um quadro negro que dá pra escrever com giz). Eduardo não 
quis participar. Bianca desenhou algumas bolinhas8. Débora reforçou as 
combinações com Bianca (não cortar tudo com a tesoura), incentivando a 
desenhar mais e a ocupar o espaço destinado à moldura. Ela fez e pareceu 
ficar feliz com o resultado. (Diário de Aula, 8 out. 2015). 

Esse é um exemplo dos muitos momentos de incentivo que pude presen-

ciar na Escola. Esse é um trabalho constante e que requer muita atenção das 

professoras do CID. Para Katz e Mirenda (2002), o papel da escola em desen-

volver conhecimentos, habilidades e atitudes para que a criança se insira com 

sucesso na vida social fica mais presente para as crianças com deficiência, em 

função das dificuldades de desenvolvimento nas áreas sociais, emocionais, de 

comunicação, motoras e de comportamento. O exemplo que utilizei anterior-

mente do desenvolvimento do caminhar mais autônomo de Ana aponta para 

uma educação inclusiva ao mesmo tempo capacitadora (andar) e formadora 

(encarar o desafio proposto). A formação do sujeito é entendida como o proces-

8 Bianca tem Síndrome de Down.
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so de desenvolvimento que a pessoa “percorre até atingir um estado de ‘pleni-

tude’ pessoal’” (GARCIA, 1999, p. 19). A inclusão não pode ser limitadora, e 

sim emancipadora, promotora da autonomia e da realização. Assim, uma edu-

cação inclusiva fundamenta-se em não resumir a pessoa à sua deficiência, às 

suas incapacidades ou às suas limitações. Pelo contrário, visa as possibilidades 

de cada um, valorizando a riqueza da diferença. A Educação Inclusiva entende 

que podemos ser como somos, mas também podemos ser melhores, podemos 

ter mais autonomia, podemos pensar de forma mais independente, crítica e ori-

ginal. Isso serve para todos, inclusive para as crianças com deficiência. Nesse 

sentido, a educação inclusiva enfatiza a possibilidade, promove a autonomia, o 

aprendizado e o desenvolvimento integral da criança.

RESPONSABILIDADE: DE QUEM É A                                                           
RESPONSABILIDADE POR UMA EDUCAÇÃO                            
INCLUSIVA?

A sétima implicação pedagógica busca identificar a responsabilidade por 

uma educação inclusiva. Em uma proposta inclusiva, a aceitação do Outro e as 

ações inclusivas devem estar presentes de maneira explícita nas ações de todas 

as pessoas que convivem com as crianças – quem recepciona as famílias e as 

crianças, os professores, os gestores, a coordenação pedagógica, a direção de 

ensino, a encarregada dos serviços gerais, a merendeira, as famílias — enfim, de 

toda a comunidade que compõe o ambiente educativo. A responsabilidade por 

uma educação inclusiva é de todos os envolvidos no ambiente escolar. Sebba 

e Ainscow (1996) defendem que as escolas devem buscar, em suas políticas, 

perceber o pessoal de apoio como fundamental para o aprendizado. Assim, os 

profissionais que atuam na escola se sentem responsáveis por todas as crianças 

e pelo seu aprendizado. A responsabilidade, para os autores, não é somente da 
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coordenação ou do professor, mas de todos, pois todos planejam e executam a 

inclusão juntos.

Nesse sentido, o Índex propõe que haja formação para os professores e 

auxiliares que atuam na escola que seja compatível com a diferença de estu-

dantes (BOOTH; AINSCOW, 2002). Cabe pensar também nos outros profis-

sionais que atuam nesse contexto, assim como todas as pessoas que interagem 

com uma escola. Nesse sentido, Damiani (2008) entende que o trabalho deve 

ser colaborativo entre professores e estudantes. A autora acredita que o traba-

lho colaborativo, além de trazer maior satisfação, aporta maior solidariedade, 

afastando a competitividade e o individualismo. Uma escola inclusiva acaba 

por atrair pessoas com um pensamento mais agregador, com mais aceitação das 

diferenças e do Outro. O conjunto desses saberes é que torna o espaço inclu-

sivo propício para o desenvolvimento de todos, não apenas das crianças com 

deficiência. Da soma de todos esses acolhimentos, olhares e práticas é que se 

constrói um espaço escolar realmente inclusivo. 

FAMÍLIA E ESCOLA: QUAL O PAPEL DA FAMÍLIA 
NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA?

Na oitava implicação pedagógica, proponho que se inicie uma discussão 

sobre as relações entre Família e Escola. A escola tem o estudante, a família 

tem o filho: trata-se da mesma criança. As propostas inclusivas surtem mais 

efeito se encontram respaldo na família. A criança é um agente transformador 

da família e da sociedade, ao tomar atitudes mais inclusivas ou ao ter mais 

consciência ambiental, por exemplo. Em uma via de mão dupla, a família, mui-

tas vezes, também precisa ser incluída e acolhida pela escola. Ao escolher uma 

escola com proposta inclusiva, a família também está apostando em uma edu-

cação voltada para a promoção da diferença. Nesse sentido, a parceria entre 
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escola e família deve ser construída diariamente para que a educação inclusiva 

aconteça. A escola precisa do olhar da família sobre a criança e a família ne-

cessita conhecer a escola, suas práticas e as vivências e experiências da criança 

nesse espaço.

Zabalza (1998) defende que a família é um aspecto-chave para uma Edu-

cação Infantil de qualidade. Para o autor, a participação da família na escola 

“enriquece o trabalho educativo que é desenvolvido na escola [...], enriquece os 

próprios pais e mães [...] e enriquece a própria ação educativa que as famílias 

desenvolvem depois em suas casas”. Também os professores “aprendem muito 

com a presença dos pais e das mães”, pois podem conhecer as peculiaridades 

de cada família e como elas influenciam o comportamento da criança na sala 

de aula (ZABALZA, 1998, p. 55). Um exemplo se encontra no seguinte trecho 

do Diário de Aula:

No pátio. Está fazendo calor. Marcos está suando muito e está de casaco9.

Débora: Marcos, não estás com calor? 

Marcos: Sim!

Débora: Então, tira o casaco.

Marcos não consegue, demora bastante. Pede ajuda. 

Depois, Débora me conta que os pais fazem tudo por ele. Até dão comida 
na boca. Lígia me disse que ele fica horas tentando vestir um casaco ou tirar 
um blusão sem sucesso. (Diário de Aula, 23 out. 2015)

O trecho demonstra que as relações familiares implicam diretamente nas 

atividades escolares. Enquanto os colegas de Marcos conseguem administrar o 

vestir, ele tem muitas dificuldades. No sentido de dar mais autonomia à crian-

ça, as professoras incentivam e direcionam. Há outros exemplos positivos da 

influência da família no ambiente escolar, principalmente, quando as famílias 

trazem questões que as afligem para discutir com a escola. No caso das crianças 

9  Marcos não tem deficiência. 
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menores aparecem muitas dúvidas da família sobre os processos das crianças 

em que a Escola pode participar, tais como o desfralde, a alimentação, a rotina 

e a retirada do bico, por exemplo. Já nas crianças que acompanhei, as ques-

tões trazidas pelas famílias estão bastante relacionadas ao comportamento da 

criança estar alterado por alguma situação que ela está vivendo fora da Escola. 

Relembro a alteração de comportamento de Eduardo pela mudança de casa e 

o nascimento da irmã10. Outra passagem que pude acompanhar tem ligação 

com o tratamento dado pela família ao falecimento da avó de Cíntia11. Os pais 

tardaram mais de um mês para contar para Cíntia e o irmão menor sobre o fa-

lecimento da avó. Depois de contarem, Cíntia ainda levou algumas semanas 

para se sentir à vontade para contar para a professora Débora sobre o ocorrido. 

Nesse processo, a mãe de Cíntia mantinha a professora informada. A Escola e a 

professora Débora acompanharam e apoiaram a dinâmica da família sem julgar 

ou interferir na decisão de adiar a notícia. A Escola está aberta para aconselhar 

a família se for solicitada.

O CID estabelece relações bastante próximas com as famílias. Nesse mo-

vimento da Escola estar aberta a estabelecer o diálogo com as famílias, acaba 

também por conhecer mais as crianças e suas culturas, hábitos e diferentes es-

truturas familiares. O diálogo constante com as famílias permite que a escola 

possa ser mais efetiva na sua atuação para a inclusão e desenvolvimento das 

crianças. O Índex estabelece que, para ampliar o processo de inclusão, a família 

deve conhecer as atividades da criança na escola, seus amigos e seu quotidia-

no. Da mesma forma, o Índex sugere que a escola aproxime as famílias em 

seminários para tratar de assuntos que possam auxiliar no apoio necessário às 

crianças, como hábitos de leitura, sexualidade, gênero e bullying, dentre outras 

possibilidades (BOOTH; AINSCOW, 2002). O CID tem um projeto que reúne 

10  Eduardo tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.
11  Cíntia não tem deficiência. 
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as famílias para discutir temas relevantes para a educação, criação e desenvol-

vimento das crianças. Além da família, o CID estabelece um diálogo constante 

com os profissionais que atendem às crianças. A Escola e a clínica têm visões 

distintas e complementares sobre a mesma criança e suas necessidades.

PAPEL SOCIAL: QUAL O PAPEL SOCIAL DA                               
EDUCAÇÃO INCLUSIVA?

A nona implicação volta a pensar no papel da Educação Inclusiva agora 

com o viés social. Toda mudança social requer um ponto de partida, que pode 

ser o contexto escolar. Nesse sentido, a implicação 9 propõe uma síntese sobre 

a Educação Inclusiva e o seu propósito, que é incluir as pessoas com deficiência 

(e as sem deficiência também). Katz e Mirenda (2002) apontam que as estraté-

gias utilizadas pelos professores com o intuito de incluir crianças com deficiên-

cia são benéficas também para as crianças sem deficiência. Na medida em que 

o professor lança mão de uma série de formas de ensino e de aprendizagem, 

ele aumenta o sucesso acadêmico e social de todos os estudantes. Participar de 

uma sala de aula inclusiva traz uma série de experiências para as crianças que 

os contextos segregados jamais serão capazes de proporcionar. De um lado, 

para a criança com deficiência, há a oportunidade de conviver e se espelhar em 

crianças sem deficiência. E de outro lado, para as crianças sem deficiência, há o 

convívio com as diferenças acentuadas e não mascaradas pela homogeneidade.

Henninger e Gupta (2014) defendem que um dos desafios mais importan-

tes para a inclusão é que ela ocorra desde a Educação Infantil. Para os autores, a 

Educação Infantil não é apenas uma etapa preparatória em que se desenvolvem 

as habilidades necessárias para a vida escolar e em sociedade. Outros eventos 

sociais e emocionais importantes são alcançados durante a pré-escola, os auto-

res destacam as interações estruturadas e intencionais em ambientes apropria-
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dos. Nesse sentido, Henninger e Gupta (2014) afirmam que, especificamente 

para as crianças com deficiência, a Educação Infantil deve promover oportuni-

dades de desenvolver habilidades sociais e emocionais positivas (competência 

social), adquirir conhecimentos e habilidades, em especial quanto ao letramen-

to e uso da linguagem, bem como ter comportamentos apropriados para suprir 

suas próprias necessidades (autonomia).

“Crianças com deficiência que estão incluídas em salas de aula de alta 

qualidade com seus pares que têm desenvolvimento típico têm uma possibili-

dade muito maior de ter o seu desenvolvimento beneficiado em todos os aspec-

tos” (HENNINGER; GUPTA, 2014, p. 38)12. Assim, crianças que frequentam 

turmas regulares inclusivas tendem a ter comportamentos sociais e emocionais 

mais positivos do que aquelas que frequentam espaços exclusivos para crianças 

com deficiência. Isso acontece pelo convívio com crianças com um espectro 

maior de habilidades sociais e emocionais, que servem de modelo (imitação) 

para o comportamento das crianças com deficiência. A longo prazo, na visão 

de Hennimger e Gupta (2014), as crianças com deficiência que frequentam es-

colas regulares inclusivas conseguem maiores conquistas, alcançam mais con-

fiança em si mesmas e maior independência. Da mesma forma, essas crianças 

demonstram entender quais são os comportamentos socialmente aceitos, au-

mentam as interações sociais com pessoas com e sem deficiência e sentem-se 

menos estigmatizadas, e atingem melhor desempenho acadêmico. 

Para as crianças sem deficiência, Hennimger e Gupta (2014) também iden-

tificam benefícios, como o desenvolvimento da atitude de iniciar a interação, 

habilidade para negociar e compartilhar e desenvolvimento da compreensão 

do Outro por meio de atitudes mais positivas. Além dessas, os autores listam 

a melhoria da autoestima, da confiança, da autonomia e da liderança como as-

12  Minha tradução. Children with disabilities who are included in high-quality classrooms with 
their typically developing peers stand to reap positive gains across developmental domains. 
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pectos positivos desenvolvidos nas crianças sem deficiência pelo fato delas se 

tornarem modelo, até mesmo uma espécie de tutoras, sempre com o apoio dos 

professores. A mesma percepção tive ao observar as crianças sem deficiência. 

Algumas delas se tomam da criança com deficiência, agem imitando a profes-

sora, lembram combinações, cuidam para que não se machuquem, incentivam 

a terminar uma tarefa e vibram com as conquistas. A longo prazo, os benefícios 

estão relacionados a uma maior aceitação das deficiências e das diferenças, no 

entendimento de Henninger e Gupta (2014).

No CID pude perceber aquilo que poderíamos chamar de uma forte cul-

tura de inclusão. O Índex propõe que, em uma cultura inclusiva, a comunidade 

seja “segura, receptiva, colaboradora e estimulante, na qual todos são valori-

zados, constituindo um suporte de sucesso para todos” (BOOTH; AINSCOW, 

2002, p. 14). A ideia de cultura inclusiva é transmitida aos novos elementos 

(estudantes, professores, famílias) pela partilha de valores inclusivos. Como 

pude presenciar na adaptação de José Carlos, que aos poucos foi se entendendo 

como a cultura escolar funciona no CID; no entanto, enfrentou bastante dificul-

dade para entender um espaço mais aberto ao diálogo e à diferença, no qual a 

violência não é uma possibilidade de conseguir o que ele desejava ou de tratar 

o colega13. A cultura inclusiva atrai pessoas que já se identificam com os prin-

cípios fundantes e, por outro lado, afasta as que não se identificam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação inclusiva, ao valorizar as diferenças no sentido de normali-

zá-las, de ser algo do cotidiano, tem o objetivo de dar condições para que uma 

sociedade mais igualitária floresça. Ao conviver com as diferenças e as defi-

ciências, a criança se desenvolve com menos preconceitos, com um olhar mais 

13 José Carlos é uma criança sem deficiência, que fez o último ano da Educação Infantil no CID e 
levou bastante tempo para entender a dinâmica social da escola. 
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acolhedor, com maior tolerância para com o diferente. Acredito ser esse o papel 

da educação inclusiva — tornar-se um agente de transformação social. Busquei 

sistematizar os achados da minha pesquisa de doutorado nas 9 implicações pe-

dagógicas para uma Educação (mais) inclusiva. Acredito que tais implicações 

pedagógicas auxiliem no processo de tornar a Educação e os espaços escolares 

mais inclusivos. 

Por meio dessas implicações pedagógicas acredito que um espaço edu-

cativo possa encontrar elementos que auxiliem no processo de inclusão. Uma 

escola inclusiva deve priorizar o desenvolvimento das crianças com e sem de-

ficiência levando em conta suas características próprias, a diferença, a consti-

tuição física, psíquica e social de cada sujeito. O professor deve conhecer seus 

estudantes, estar atento aos tempos e necessidades evidenciados no tempo em 

que passam juntos e aqueles trazidos pelas famílias. A construção de uma sala 

de aula inclusiva se dá no dia a dia. Mesmo que o professor tenha uma grande 

responsabilidade no processo de inclusão, ele é de todos na escola. O espaço 

escolar inclusivo também deve estar em constante partilha com a família para 

que ambas possam acompanhar as questões da criança e suas interações no 

grupo. Nesse movimento, a escola constitui-se como um lugar de vivenciar as 

diferenças em que aprendemos também a ser mais tolerantes, mais acolhedores 

para com o outro e, portanto, mais abertos à diferença. 
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CAPÍTULO 4 

MÚSICA, LIVROS DIDÁTICOS 
E FORMAÇÃO DOCENTE: UMA 
PERCEPÇÃO DE PROFESSORAS 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO

Ana Caroline Barbosa Massambani Karam 
Guilherme Gabriel Ballande Romanelli 

Doi: 10.48209/978-65-5417-019-4

INTRODUÇÃO 

O presente capítulo traz um recorte da pesquisa de mestrado em fase de 

finalização, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Música da Uni-

versidade Federal do Paraná, sobre a percepção de que professoras1 de Edu-

cação Infantil têm acerca de livros didáticos para atividades musicais. Essas 

professoras atuam em uma rede pública de ensino com crianças que têm cerca 

1 Destaca-se a utilização do gênero feminino para se referir aos sujeitos desta pesquisa. Isso ocorre 
porque todos os docentes que colaboraram para a produção de dados aqui apresentada são mulhe-
res.
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de cinco anos de idade. O lócus desta pesquisa está na primeira etapa da Edu-

cação Básica, um ambiente extremamente dinâmico e plural que é marcado 

pela diversidade de sujeitos e relações. Esse espaço revela culturas da infância, 

sempre no plural, já que desafia a compreensão de ambientes educacionais en-

quanto homogêneos e previsíveis.

Levando em conta o grande aporte de dinheiro público investido anual-

mente no Brasil por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

evidenciado por Garcia (2013), o objetivo deste texto é discutir a visão e a ex-

pectativa que professoras unidocentes2 da Educação Infantil têm com relação 

aos livros didáticos com atividades musicais. Para a realização deste estudo foi 

realizado um survey de pequeno porte (BABBIE, 2001), utilizando um ques-

tionário semiestruturado.

Na primeira etapa da investigação, foi feita uma revisão de autores que 

versam sobre a Educação Musical infantil, formação de professores e manua-

lística3. Posteriormente, apresentam-se narrativas de professoras da Educação 

Infantil da Rede Pública de Ensino, sobre a presença da música em seu cotidia-

no na escola, seus anseios e necessidades no que se refere a atividades musicais 

e o que elas esperam de um livro didático de música.

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A música é parte essencial e inerente à infância. Segundo Romanelli 

(2014, p. 63 e 64), pensando no percurso musical das crianças desde antes do 

nascimento, pode-se afirmar que elas já chegam na Educação Infantil “com 

2 Docentes que abordam diversas áreas do conhecimento em sua prática educacional (BELLO-
CHIO, 2003), geralmente atuantes na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
e com formação em Pedagogia ou em cursos de Magistério (Formação de Professores em Nível 
Médio).
3 Termo cunhado por Escolano Benito (2012) que se refere à área de conhecimento que pesquisa 
livros didáticos e manuais escolares.
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uma cultura musical que se fundamenta na grande variedade de experiências 

musicais significativas que já tiveram”. Tiago Madalozzo (2019 p.100) define 

a musicalização infantil “como um processo em que, com a sensibilização so-

nora, a criança passa a atribuir sentido aos conceitos musicais a partir de uma 

série de práticas ativas em que se envolve de maneira(s) significativa(s)”. Am-

bos os autores destacam a relação da criança com a música enquanto processo 

complexo e multidimensional.

Historicamente, a música na Educação Infantil vem atendendo a várias 

finalidades, em sua maioria alheios às questões próprias da linguagem musical 

(RCNEI, vol.3, 1998). A música está muito presente na escola com canções 

para a aquisição de conhecimentos gerais, formação de hábitos e rotinas. Mú-

sica para a hora do lanche ou para formar fila, escovar os dentes, ou ainda para 

apresentações em datas especiais do calendário escolar como o dia das mães 

ou a festa junina. Porém, para muito além disso, a música se faz presente no 

ambiente escolar naturalmente, pois faz parte desde sempre da vivência das 

crianças. Sobre isso, Romanelli afirma que:

A função da música na Educação Infantil vai além de reger o comportamento 
de crianças, mas serve, sobretudo para formar o sujeito autônomo diante 
do mundo sonoro e musical no qual vive. Essa autonomia almejada na 
Educação Musical se reflete no desenvolvimento da capacidade que a 
criança tem para: 1. Fazer suas próprias escolhas musicais; 2. Estabelecer 
relações entre diferentes músicas e sons; 3. Cultivar a curiosidade sobre 
novas músicas e novos sons. (ROMANELLI, 2014, p.66)

De modo geral, a Educação Infantil reavaliou conceitos, abordagens e 

formas de atuação a partir de novas pesquisas e teorias pedagógicas, porém, de 

acordo com Brito (2003), o trabalho com a linguagem musical ainda evoluiu 

pouco para uma mudança conceitual. Mesmo que Merriam (1964) já tenha 

apontado que há muitas funções da música na sociedade para além da fruição 

direta, defende-se aqui um olhar cuidadoso para a música em sua abordagem 
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essencialista (na perspectiva de ALMEIDA, 2001), sem negar as múltiplas 

funções que pode assumir nas culturas escolares, mas privilegiando aquela que 

é mais frágil nos processos educacionais: a música com ênfase nela mesma.

Felizmente, segundo Brito (2003), o número de pesquisas sobre o 

pensamento e a ação musicais e das teorias cognitivas vem crescendo e podem 

orientar os professores gerando contextos significativos de ensino-aprendizagem 

na área musical que respeitem o modo de perceber, sentir e pensar das crianças. 

O LIVRO DIDÁTICO: UMA ÁREA DE PESQUISA EM 
EXPANSÃO

Os manuais / livros escolares são fontes documentais relevantes para 

entender os processos educacionais formais, reunindo em sua complexidade, 

dimensões históricas, sociais, políticas, econômicas e culturais, já que, segun-

do Mahamud e Badanelli (2017), os livros são parte integrante do patrimônio 

histórico-educacional das nações e fontes fundamentais para a pesquisa da cul-

tura escolar.

  Os livros didáticos representam um instrumento integrado à cultura es-

colar, como define Forquin (1993, p.197), um “conjunto dos conteúdos cogniti-

vos e simbólicos que, selecionados, organizados, ‘normalizados’, ‘rotinizados’, 

sob o efeito dos imperativos da didatização, constituem habitualmente o objeto 

de uma transmissão deliberada no contexto das escolas”, por isso, os livros 

escolares traduzem o que uma sociedade, geralmente a parte dominante dela, 

julga importante transmitir às novas gerações. Ainda nessa perspectiva Esco-

lano-Benito (2012, p.36, tradução nossa), afirma que “é um texto que pode ser 

politicamente condicionado, na medida em que não pode ultrapassar os limites 

de conteúdo e valor que os governos lhe fixam"4. Segundo o autor, os livros e 

4 No original: “Es un texto que puede ser condicionado políticamente, en la medida en que no se 
puede salirse de los límites de contenido y valor que los gobiernos le marcan”.
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manuais didáticos são considerados:

[...] um dos mais visíveis sintetizadores da cultura da escola. Nele 
é possível examinar o currículo editado de cada época. É um 
espelho da sociedade que o produz e na qual circula, no qual se 
refletem os valores dominantes, os estereótipos e as ideologias da 
sociedade. (ESCOLANO BENITO, 2012, p.43, tradução nossa)5  

Para reunir as diversas aproximações com esses artefatos culturais, Es-

colano Benito cunha o termo manualística: área de pesquisa que “reúne teóri-

cos, historiadores, professores, etnólogos, pesquisadores da educação e todos 

os interessados pelo livro como objeto de estudo, e interessados por tudo o que 

envolve o ambiente escolar” (ESCOLANO-BENITO apud SCHULTZ, 2021 

p.34).

 Atualmente, os livros didáticos são importantes peças da política educa-

cional do Brasil em decorrência do Programa Nacional do Livro e do Material 

Didático (PNLD). Um grande volume de recursos públicos é investido anual-

mente na compra e distribuição gratuita desses livros (1,3 bilhões de reais em 

2020), e, de acordo com Garcia (2013), mesmo estando, em teoria, disponíveis 

para cada aluno em todas as escolas do país, eles são ainda pouco utilizados.

No ano de 2019, pela primeira vez, as escolas de Educação Infantil re-

ceberam livros didáticos para serem utilizados por professores após a inserção 

dessa etapa da Educação Básica no PNLD. No ano seguinte, a publicação do 

Edital 02/2020 do PNLD incluiu a sua distribuição, não apenas para professores 

e gestores, mas também para os estudantes da Educação Infantil da pré-escola 

(crianças entre 4 e 5 anos).  Esse edital teve diversas críticas por parte de edu-

cadores e especialistas da área que defendem que a primeira etapa da Educação 

5 No original: “[...] uno de los más visibles sintetizadores de la cultura empírica de la escuela. En él 
se puede examinar el curriculum editado de cada época. Es un espejo de la sociedad que lo produce 
y en la que circula, en el que se reflejan los valores dominantes, los estereótipos, y las ideologías 
de la sociedad.”
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Básica não deve ser “escolarizada”, já que a criança nessa fase precisa aprender 

brincando e tendo contato com o mundo de forma lúdica, além de exercerem 

suas práticas sociais próprias das culturas da infância. Muito se discutiu, mas, 

entre pedidos de impugnação e retificações, o objeto de crítica (livros para as 

crianças) continuou vigente. Nesse caso é necessário destacar as diversas pres-

sões que incidem na condução de políticas públicas educacionais, em particular 

na oportunidade significativa de lucros econômicos que programas da enverga-

dura do PNLD dão ao ramo editorial (APPLE, 1995).

A MÚSICA, O LIVRO DIDÁTICO E A FORMAÇÃO 
DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

A contratação de professores no Brasil é regida pela LDB, Lei n° 9.394/96 

(BRASIL, 1996), a qual ressalta que é aceita a admissão de professores habili-

tados em nível médio ou superior para atuar na educação básica escolar.

É importante destacar que o professor da Educação Infantil é um professor 

de referência, unidocente, ou seja, aquele com o qual as crianças convivem na 

maior parte do período escolar e deve abordar as prerrogativas curriculares 

determinadas pela BNCC. Entre elas, a música. Sobre o professor unidocente, 

Bellochio e Souza afirmam que:

A unidocência combina-se ao fazer cotidiano em sala de aula do professor 
que tem sua docência caracterizada pelo compromisso profissional de 
potencializar as formas de organização de conhecer das crianças, o que 
confere a esse profissional uma importância ímpar no contexto da educação 
básica, pois é o professor que mais tempo permanece em docência com 
seus alunos e que, assim, melhor conhece os processos de construção de 
conhecimentos da infância, o que é base para estruturação das áreas que 
movimentam as atividades curriculares nesses níveis, dentre elas a Música. 
(BELLOCHIO; SOUZA, 2017, p. 23-24).
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Se, por um lado, a unidocência é a oportunidade de abordar diferentes 

aspectos do desenvolvimento humano de forma integrada, promovendo diá-

logos ricos entre as diversas áreas do conhecimento, ela também aumenta a 

responsabilidade do professor e o pressiona por uma formação multidisciplinar 

e heterogênea. Com base nesse ponto, são consideradas as debilidades na for-

mação de professores que atuam na Educação Infantil, em particular em áreas 

do conhecimento que são oferecidas de forma tímida nos cursos de formação 

de professor, como é o caso da Educação Musical, uma vez que vários cursos 

de pedagogia não possuem disciplinas relativas à música em suas grades curri-

culares.

Segundo Gabre (2016, p.86) “ser um profissional da educação implica 

um estado de contínua formação, um constante movimento na busca por apri-

morar, revisar e experimentar saberes outros, que vão além daqueles adquiridos 

na formação inicial e sua transposição didática”. 

Outro tema geralmente ausente nas formações de professores, conforme 

enfatiza Garcia (2013), é o estudo sobre livros didáticos. Desde o ensino médio 

até a licenciatura, pesquisas mostram que muitos professores tiveram pouco ou 

nenhum contato com eles e muito menos com análises de manuais didáticos. 

Nem mesmo na formação continuada, em cursos, encontros, entre outras ativi-

dades de extensão, a temática não tem a devida importância.

 Assume-se aqui a hipótese de que estudos específicos voltados aos livros 

didáticos ao longo da formação de professores, dariam a eles melhores condi-

ções de avaliar estes artefatos educacionais complexos, quando oferecidos em 

suas unidades educacionais.
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METODOLOGIA

Caracterizada como uma pesquisa de opinião qualitativa, optou-se 

pelo Survey de pequeno porte, baseado em Babbie (2001),  para a produção 

de dados. Na primeira fase do levantamento utilizou-se um questionário de 

27 perguntas (sendo 7 delas abertas), via Google Forms, com a intenção de 

obter informações referentes ao fazer musical das professoras unidocentes 

da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino e suas necessidades quanto 

a livros didáticos de Educação Musical. Para a constituição do universo de 

participantes e distribuição do questionário, utilizou-se a metodologia Snowball 

ou bola de neve, descrita por Costa (2018), na qual o pesquisador solicita que 

os participantes da pesquisa enviem o questionário a outras pessoas do seu 

entorno profissional/social, neste caso, para outras professoras ou professores 

da Educação Infantil da rede pública de ensino. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Levando em conta o volumoso montante de dinheiro público investido 

anualmente em livros didáticos e buscando conhecer o pensamento de docentes 

da Educação Infantil da Rede Pública de Ensino, foi desenvolvido o questionário 

de coleta de dados. Cinquenta e sete professoras responderam ao questionário 

e tiveram suas identidades mantidas no anonimato. Uma delas não atuava na 

Educação Infantil e, por esse motivo, não deu prosseguimento às respostas. 

As primeiras perguntas tiveram como objetivo conhecer o perfil das 

professoras respondentes, pois essas informações poderiam influenciar e/ou 

explicar alguns posicionamentos com relação ao livro didático. Em sua maioria, 

as participantes têm 40 anos ou mais, atuam na Educação Infantil há mais de 

10 anos e todas possuem curso superior, sendo que 78,6% fizeram pelo menos 

uma pós-graduação.
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Depois de mapear o perfil das professoras, as perguntas seguintes tinham 

o objetivo de saber qual a relação delas com a música. Apenas 17 (30,4%) 

informaram que cantam ou tocam algum instrumento musical (gráfico 1). 

A maior parte destas costuma atuar musicalmente na igreja e em família e 4 

informaram que cantam ou tocam na escola. Apenas 6 professoras tiveram a 

oportunidade de estudar música formalmente. Destas, 2 estudaram música em 

cursos de formação continuada (Gráfico 2).

Gráfico 1: Prática musical docente         Gráfico 2: Onde você estudou música?

     

                Fonte: os autores (2021)                    Fonte: os autores (2021) 

Segundo Romanelli (2014), é necessário saber música para propor ativi-

dades musicais na Educação Infantil, mas salienta que o conhecimento musical 

não se define somente ao domínio formal e acadêmico da música, afinal, todos 

temos amplo vínculo com a música ao longo da vida. “Saber música inclui to-

das as experiências sonoras que vivenciamos antes mesmo de nascer e consoli-

damos durante nossa vida”. A partir desse entendimento prévio, o investimento 

em formação continuada e a busca por recursos para aperfeiçoamento de sua 

prática musical é essencial e, consequentemente, resultará em maior segurança 

ao aplicar atividades musicais na escola, pois poderá partir das experiências 

musicais (geralmente informais) que as professoras já têm, para repertoriá-las 

para uma prática significativa e solidamente embasada de propostas de Educa-
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ção Musical. Romanelli (2014) destaca que: 

Qualquer professor tem plenas condições de desenvolver o domínio 
sobre sua voz cantada, aprender a tocar um instrumento musical e mesmo 
decodificar o sistema de escrita manual (partituras), habilidades que não 
dependem de talento. (ROMANELLI, 2014, p. 68).

Para fundamentar um eventual contato prévio com livros e materiais                 

didáticos para o ensino de música, as professoras foram questionadas se já 

participaram de cursos, oficinas, seminários ou encontros na área da música,                    

36 professoras (64,3%) responderam afirmativamente, conforme o gráfico 3. 

Note-se que, apesar de grande parte das entrevistadas afirmar que já partici-

pou de cursos na área da música, apenas 6 entendem que estudaram música e 

somente 2 consideraram cursos de formação continuada como estudo musical 

(Gráfico 2). 

Gráfico 3: Sobre formação continuada na área musical

Fonte: os autores (2021)

Em geral, as professoras respondentes valorizam a formação continuada 

em música, como pode-se perceber por um dos relatos respondidos no questio-

nário:
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Quadro 1: Relato professora A

Fonte: os autores (2021)

Esses dados revelam que, apesar de muitas professoras terem participado 

de diversos cursos de formação musical na modalidade de formação continua-

da, essas experiências não parecem contribuir para que se sintam confiantes na 

sua relação com a música e não colaboram para ampliar a familiaridade com 

livros e materiais didáticos de ensino de música.

Perguntadas sobre atividades musicais na Educação Infantil, 92,9% das 

professoras responderam que realizam (Gráfico 4), e destas, 60,8% realizam 

atividades musicais diariamente. Vemos aí a importância da formação conti-

nuada dos professores.

Nos últimos anos, tive a oportunidade de participar de alguns encontros com 
profissionais especialistas, muito sensíveis a educação infantil, que me ajuda-
ram a compreender a música de uma maneira mais conectada com o universo 
da criança pequena. Trazendo a pensar em práticas muito próximas a experi-
ências do cotidiano do que “aulas” que encaixam a música num formato de 
disciplina. Acredito nessa perspectiva, onde a criança pode fluir em suas ex-
periências sensoriais, experimentando diferentes sons, com diferentes mate-
rialidades, em diferentes contextos, com tempo para observar, experimentar, 
vivenciar e apreciar.
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Gráfico 4: Sobre atividades musicais na Educação Infantil

Fonte: os autores (2021)

Esse dado traz uma situação paradoxal em que, apesar das professoras 

terem apontado pouca experiência musical (Gráfico 1) a quase totalidade incor-

pora a música às suas práticas cotidianas de forma regular.

A próxima seção do questionário é sobre os livros didáticos ligados a 

atividades musicais. Apenas 35,7% das professoras informaram que existem 

esses livros disponíveis para uso na escola (Gráfico 5), enquanto 32,1% rela-

taram não haver livros didáticos disponíveis e 32,1% informaram não saber se 

há livros disponíveis com atividades musicais na sua escola (esses dois grupos 

somam quase dois terços do total de participantes que não têm acesso a livros 

didáticos em suas unidades). Essa é uma informação importante a ser levada 

em conta, já que, segundo o Ministério da Educação, em 2019, primeiro ano de 

distribuição de livros para a Educação Infantil, foram distribuídos mais de 646 

mil exemplares para professores.
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Gráfico 5: Livros de atividades musicais disponíveis na escola.

Fonte: os autores (2021)

Dentre as 36 professoras que responderam que não têm acesso a livros 
didáticos com atividades musicais na escola, 80% (29 professoras) indicaram 
que gostariam de ter. As 7 professoras que responderam “não” a essa pergunta, 
se dividiram ao responder sobre o papel do livro didático para atividades 
musicais: 4 informaram que o livro atrapalha e 3 que ele não faz diferença. 
Enquanto a grande maioria (49 professoras) responderam que o livro ajuda 
(Gráfico 6).

Gráfico 6: O papel dos livros didáticos com atividades musicais

Fonte: os autores (2021)
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Algumas das professoras que responderam que não gostariam de ter livros 

didáticos de música justificaram sua resposta:

 “Não acredito em uso de livros didáticos, somente para pesquisas quando 
necessário” (PROFESSORA B)

“O livro didático se torna um grande problema na educação infantil, pelo 
motivo dos maus usos.” (PROFESSORA C)

“O problema do livro didático, muitas vezes, ele se torna um tipo de 
“muleta” para o professor e acabamos por ignorar outras possibilidades e 
assim enfraquecendo o ensino, nesse caso, de música. Não podemos ficar 
dependentes em uma única possibilidade.” (PROFESSORA D)

“Não teria livro didático, crianças pequenas não necessitam de livros. 
Professores necessitam de formação” (PROFESSORA E)

Segundo Teuber e Romanelli (2020), o PNLD prevê como uma das 

funções do livro didático, a formação do professor, o que justifica a necessidade 

de novas pesquisas sobre o tema. Pensando nessa função do livro didático, foi 

perguntado às professoras qual seria o livro de música ideal:

“Acredito na possibilidade de um processo formativo para os professores 
ampliarem seus conhecimentos em relação a música e o que ela pode ofere-
cer para as crianças pequenas em termos de experiências. Penso que o livro 
didático por si só não dá conta de oferecer aquilo que de fato as crianças 
têm o direito de acessar, conforme nos indica a BNCC. Um professor que 
não conhece nada da área, sem um suporte formativo, vai apenas reprodu-
zir as técnicas mencionadas no livro didático, sem efetivamente possibilitar 
experiências de aprendizagem para as crianças. Se fosse pra pensar em um 
livro didático ideal, pensaria na possibilidade de algo voltado ao professor, 
um livro que pudesse ampliar o conhecimento dos professores em relação 
a música e, especialmente, em relação a música para as crianças pequenas. 
Ir além de técnicas, metodologias ou “receitas”. Ampliar os horizontes e 
o repertório dos profissionais, trazendo a verdadeira função da música na 
educação infantil enquanto uma prática cultural da humanidade. Uma prá-
tica social real, que leva a criança a experiências reais de aprendizagem, 
despertando o gosto, a curiosidade, o prazer em aprender. Música como 
fruição, assim como a literatura, e tantas outras linguagens.” (PROFESSO-
RA F)

“Um material didático elaborado para a sensibilidade musical - Brincando 
e aprendendo: Com um novo olhar para ao exercício musical - Oportuni-
zando aos professores uma ampliação com novos repertórios musicais. E 



A(s) infância(s): olhares e escutas sobre formação, práticas e políticas

98 99Eixo De Formação

ao desenvolver a musicalização para as crianças com o objetivo de integrar 
experiências que envolvem a vivência, a percepção, e despertando o gosto 
musical.” (PROFESSORA G) 

“Pensando que não tenho a formação na área musical, acredito que esse 
material possa enriquecer a prática pedagógica. Acredito que o livro do 
professor seja um material bem importante. Conter As indicações de ati-
vidades assim como sugestão de bibliografia para aprofundar o conteúdo.” 
(PROFESSORA H)

A maioria das professoras corrobora com essa função formativa do livro 

didático e anseiam por livros que contenham propostas de atividades musicais, 

assim como sugestões de repertórios e conceitos musicais, mas de forma que 

professoras sem formação musical possam entender e aplicar com as crianças.

CONCLUSÃO 

Neste capítulo tivemos o objetivo de discutir qual é a relevância do livro 

didático de música na Educação Infantil, tendo em vista a opinião das profes-

soras, assim como suas expectativas sobre como deveria ser o livro, a partir de 

suas necessidades.  

Os resultados indicam que todas as professoras entrevistadas utilizam a 

música diariamente em diversos momentos do cotidiano escolar. Entretanto, 

a maioria delas não teve formação musical formal e muitas não têm acesso a 

livros didáticos com atividades musicais. Nota-se, neste caso, a importância de 

se discutir acerca da formação musical de professores unidocentes e sobre sua 

relação com materiais didáticos disponibilizados em suas unidades educacio-

nais.  Atendendo aos objetivos propostos na pesquisa, este estudo mostra que 

elas gostariam de um material pedagógico que trouxesse sugestões de ativida-

des musicais e novos repertórios, porém, para além de um livro, acreditam ser 

importante a formação continuada. 
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Entende-se também que as lacunas na formação musical de muitos pro-

fessores da Educação Infantil podem ser contornadas por meio de formações 

complementares e continuadas, uma vez que todos têm alguma dimensão mu-

sical, a partir da qual é possível se aprofundar tanto em música quanto no seu 

ensino. É nesse aspecto que se entende aqui que os livros didáticos e voltados 

à Educação Musical de crianças podem contribuir ao trazer sugestões de ativi-

dades e repertório de forma que o professor, mesmo sem ter formação musical, 

possa compreender e aplicar em seu cotidiano na escola. O professor da Edu-

cação Infantil pode utilizar-se dessas informações como ponto de partida para 

aprofundar-se e conhecer cada vez mais músicas e atividades musicais.

Sem adentrar na temática dos volumosos recursos financeiros envolvidos 

em políticas públicas de financiamento de programas de seleção e distribuição 

de livros para a Educação Infantil, entendemos aqui que a adoção de materiais 

impressos na primeira etapa da Educação Básica poderia fragilizar as particu-

laridades de um espaço social marcado pela pluralidade - as culturas infantis. 

Entretanto, entendemos também que, diante das lacunas na formação de pro-

fessores unidocentes em Educação Musical, publicações com boa qualidade e 

direcionadas aos docentes, poderiam contribuir para o trabalho pedagógico.

 Assim, esta pesquisa destaca a importância do estudo e aprofundamento 

das investigações sobre os livros didáticos que abordam música na primeira 

etapa da Educação Básica, em particular levando em conta o olhar das pessoas 

mais interessadas no assunto: as professoras.
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CAPÍTULO 5

CULTURAS DA INFÂNCIA 
NA EDUCAÇÃO MUSICAL: 

O JOGO CORPORAL-MUSICAL
 E A APRENDIZAGEM

Tiago Madalozzo
Vivian Dell’ Agnolo Barbosa Madalozzo

Andrezza Helaine Soares Prodóssimo
Carlos Wyllin Souza Fernandes Freitas

Doi: 10.48209/978-65-5417-019-5

INTRODUÇÃO

Neste texto1, apresentamos um olhar sobre as culturas da infância na 

educação musical, trazendo à tona uma discussão a partir de dois contextos 

distintos de ensino de música para crianças: uma escola de educação básica e 

uma escola especializada em música, nas cidades de Belo Horizonte e Curitiba. 

Também são dois os temas das vinhetas que propomos para análise: a audição 

musical ativa e a prática de música corporal.

1 O capítulo foi ampliado e revisado a partir de comunicação realizada no XXV Congresso Nacio-
nal da Associação Brasileira de Educação Musical em novembro de 2021 (ver Referências).

Eixo De Práticas
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O objetivo é compreender de que modo se constrói a expressão musical 

das crianças nos contextos estudados, com foco em dois aspectos: as manei-

ras pelas quais as crianças se jogam na e jogam com a música, envolvendo-

se em práticas significativas para elas; e a aprendizagem que emerge neste 

envolvimento. A partir da apresentação de conceitos relacionados às culturas 

da infância na educação musical (MADALOZZO; MADALOZZO, 2021), à 

audição musical ativa (MADALOZZO; MADALOZZO, 2019) e à música cor-

poral (BARBA; HOSOI, 2012), pretendemos localizar nossa fala no contexto 

da educação musical na infância ao discutir o corpo em movimento como lin-

guagem da criança (GARANHANI; PAULA, 2020) em sua interação com a 

música.

Do ponto de vista metodológico, inicialmente apresentamos os pressu-

postos teóricos que estruturam nosso entendimento sobre as culturas da in-

fância na educação musical. Em seguida, observamos duas vinhetas: textos 

elaborados a partir de relatos de nossas práticas nos dois contextos de ensino 

de música a partir do recurso da narrativa, ou seja, “rehistoriando” os aconteci-

mentos observados, reescrevendo-os a partir dos dados iniciais (anotações em 

cadernos de campo) em uma sequência lógica, para depois codificá-los para a 

etapa de análise (CRESWELL, 2012). Trata-se de um estudo de caso, uma vez 

que resgatamos cenas que permitem conhecer estas determinadas realidades, ao 

mesmo tempo em que possibilitam a proposição de teorias sobre o tema (PEN-

NA, 2015). Após a etapa de observação, refletimos sobre os conceitos teóricos 

que enxergamos (e escutamos) nas vinhetas, trazendo temas emergentes para 

discussão. Ao final, apresentamos implicações para o ensino de música na in-

fância.

Eixo De Práticas
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VINHETAS: DA EDUCAÇÃO BÁSICA AO ENSINO             
ESPECIALIZADO DE MÚSICA PARA CRIANÇAS

As culturas da infância se referem a um conjunto de elementos próprios 

de significação do mundo por parte das crianças, em um movimento de alteri-

dade em relação aos adultos, mas ao mesmo tempo ressignificando de manei-

ra ativa estas informações culturais (MADALOZZO; MADALOZZO, 2021). 

Entre estes meios de significação do universo infantil, destacamos o “corpo 

criança” em movimento e a música.

Camargo e Garanhani (no prelo) definem o conceito de “corpo criança” 

ao entenderem que “a criança é corpo e o corpo é criança (grifos nossos)”, 

sendo assim a maneira como elas experienciam e interpretam suas realidades, 

construindo culturas. A partir deste pensamento, podemos dizer que para Gara-

nhani e Paula (2020, p.87-88) o “corpo criança” em movimento é a matriz que 

constitui um sujeito cultural, uma vez que “o movimento corporifica a relação 

com o mundo”. Por isso mesmo, as autoras concluem que “o movimento do 

corpo são fios que tecem a educação da criança, tanto sobre os modos de apren-

der como os modos de se expressar e comunicar”: a criança se constitui a partir 

do corpo em movimento (GARANHANI; PAULA, 2020, p.88).

A partir deste pensamento, temos discutido que “a música tem papel es-

sencial na educação do ‘corpo criança’”, considerando que o movimento se 

associa a todos os diversos modos de expressão corporal e artística da criança: 

entendemos que “a música aparece como uma interface entre o ‘corpo criança’ 

e o mundo com o qual se relaciona” (MADALOZZO; MADALOZZO, 2021). 

E ousamos afirmar que a chave para a compreensão das culturas da infância 

está no “jogo” musical, conforme definido por Gainza (1982, p.100): “‘jugar’ 

con la música es también ‘jugar-se’, lo cual da como resultado una gama infi-
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nita y en constante cambio de caminos para la expresión y la creación (grifos 

nossos)”. Neste sentido, a música é um constante “convite ao jogo”, muito mais 

do que necessariamente uma atividade “lúdica”. Sobre isso, Delalande (1984) 

sugere que há uma aproximação maior da criança com a música por meio da 

experiência resultante de jogos e brincadeiras de exploração do som e da músi-

ca, que definem as narrativas que relatamos neste capítulo.

A fim de possibilitar uma ampliação de olhar analítico a partir destes 

conceitos, apresentamos as duas vinhetas: a primeira resgata uma atividade de 

audição musical ativa, descrita pelo educador musical de uma escola da rede 

particular de ensino na cidade de Belo Horizonte-MG, em uma aula para crian-

ças com cinco anos de idade.

Entendemos a audição musical ativa como uma metodologia que inclui 

todo o corpo da criança, em um engajamento mental e físico com a música – 

portanto, em uma apreciação musical consciente, a partir de um envolvimento 

afetivo e inventivo do ouvinte, em diferentes meios de sentir e de reagir ao 

que ouve (MADALOZZO; MADALOZZO, 2019). Neste sentido, a audição 

musical ativa é um momento em total oposição ao que seria uma “audição 

passiva” (que, aliás, consideramos não existir): é um processo ativo, física e 

mentalmente, “e para o qual são necessárias a experiência e a aprendizagem” 

(WUYTACK; BOAL-PALHEIROS, 2015, p.13). Em outras palavras, é escutar 

música mobilizando o corpo em movimento e acessando todo o repertório de 

experiências musicais vividas.

A segunda vinheta descreve uma sequência de práticas de música corpo-

ral, relatada pela educadora musical de uma escola particular especializada em 

música na cidade de Curitiba-PR, em aulas para crianças entre sete e oito anos 

de idade.
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Compreendemos por música corporal toda forma de produção musical 

que utiliza a voz e o corpo como elementos para a expressão da musicalida-

de, não necessitando de um instrumento ou objeto sonoro. Em cada região do 

mundo existe uma expressão própria de música corporal que possibilita iden-

tificar seu povo. Há alguns exemplos de manifestações culturais no Brasil e no 

mundo que apresentam sotaques da música corporal, tais como o fandango, 

o coco, o xaxado, o samba-de-roda, o flamenco (Espanha), o kecak (Indoné-

sia), a gumboot dance (África do Sul), entre muitos outros (BARBA; HOSOI, 

2012). Todos surgem do fazer musical em comunidade, seja como forma de 

comunicação, manifestação festiva, como canto/dança de trabalho ou como 

manifestação religiosa. Todas elas apresentam duas linguagens artísticas en-

trelaçadas: a música e a dança, evidenciando o movimento e a música nessas 

expressões. A prática da música corporal abrange a percepção do repertório 

sonoro-corporal por meio de jogos rítmicos/melódicos. Ela se utiliza das possi-

bilidades sonoro-corporais como um caminho para a educação musical, traba-

lhando aspectos técnicos (jogos rítmicos e melódicos, atividades vocais, reefs, 

regência, entre outras atividades) e de criação musical, contemplando diversos 

objetivos musicais.

A seguir, apresentamos as duas narrativas a partir do ponto de vista dos 

educadores musicais observadores.

Vinheta 1: a audição musical ativa na educação de crianças com 5 anos de 

idade

A atividade foi proposta em uma aula de musicalização para crianças de 

cinco anos de idade na Escola Adventista da Pampulha. Nas aulas anteriores 

as crianças já haviam se familiarizado com o conceito de pausa (conhecido a 

princípio como “Senhor Silêncio”), por meio de atividades que contrapunham 

sons e silêncios. Essas atividades foram direcionadas de forma a apresentar o 
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silêncio enquanto elemento estruturador da música, agora já conhecido pelas 

crianças como pausa. 

Na atividade em questão, a proposta foi que durante a apreciação da mú-

sica “Póica”, do grupo Cia Cabelo de Maria2, as crianças poderiam se expressar 

livremente, seguindo apenas uma regra: toda vez que “ouvissem” a pausa, elas 

deveriam levantar as mãos. Uma criança sugeriu o uso de um pompom que 

havia sido utilizado em uma atividade de outra aula. Todos concordaram com 

a ideia.

Apesar de a pausa ser o único elemento mencionado na proposição da ati-

vidade, outros elementos estruturais da música, como a variação de andamento 

e a forma musical, facilmente puderam ser percebidos pelas crianças, de forma 

que estes elementos foram deliberadamente utilizados como “elementos sur-

presa” que seriam descobertos apenas no decorrer da peça e proveriam material 

para discussão posterior. 

A princípio, pelo fato de ainda não conhecerem a música, as crianças 

demonstraram uma insegurança com relação ao momento de realizar o gesto 

da pausa, mas em pouco tempo se mostraram seguras e detentoras de um do-

mínio da estrutura das frases. Este domínio da estrutura pôde ser constatado ao 

se observar as crianças antevendo os momentos de pausa e se preparando para 

realizar o gesto de levantar a mão. 

É interessante notar que antes das pausas sempre existe um pequeno 

movimento ascendente (com uma sequência gradual de sons mais graves em 

direção a sons mais agudos). Este movimento foi logo integrado à dança, por 

meio de um gesto que foi além do simples levantar do braço, principalmente se 

2  A música “Póica” integra o álbum “POIN - Pequena Orquestra Interativa”, do grupo Cia Cabelo 
de Maria. Para encontrar a música em plataformas como o Youtube e o Spotify, utilizar como des-
critor na ferramenta de busca as palavras: poica poin.
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levarmos em conta que a duração da gestualidade coincide com a duração do 

movimento ascendente da frase musical. Aqui vale ressaltar que a orientação no 

início da atividade foi clara no sentido de que na pausa as crianças deveriam le-

vantar as mãos; entretanto, não trouxe nenhuma clareza sobre outros gestos que 

poderiam ou não ser realizados. As crianças, sem nenhuma combinação prévia, 

optaram por levantar apenas a mão que estava com o pompom, remetendo a 

ideia de que esse objeto foi uma extensão do seu corpo durante a dança. Além 

disso, as crianças não realizaram nenhum movimento durante as pausas. Desta 

forma, podemos compreender que a fluidez do material do pompom, extensão 

do corpo das crianças, tornou-se a representação visual da sua compreensão da 

fluidez da música. Da mesma maneira, quando o fluxo da música era interrom-

pido pelas pausas, o movimento do corpo também era interrompido.

Figura 1 – Captura de tela do vídeo da cena descrita na Vinheta 1.

Fonte: acervo dos autores

Eixo De Práticas



A(s) infância(s): olhares e escutas sobre formação, práticas e políticas

110 111Eixo De Formação

No aspecto formal, a principal diferença entre as partes está no anda-

mento: a parte A possui andamento lento, enquanto na parte B o andamento 

é rápido. Este é o “elemento surpresa”, que na realidade não trouxe nenhuma 

surpresa para as crianças: elas apenas o introduziram à sua performance. En-

quanto na parte A era possível perceber as crianças se movimentarem de forma 

suave, evitando sair da posição que ocupavam na sala, na parte B o movimento 

do corpo foi mais intenso, inclusive com algumas crianças correndo. 

Após a realização da atividade, foi aberto um espaço para as crianças 

debaterem sobre a música, e todos os comentários estavam relacionados à dan-

ça. Citaram a parte em que “precisavam dançar devagar, como uma bailarina” 

(Parte A), e a parte em que “precisavam correr” (Parte B), e ainda comentaram 

sobre a alternância das partes: “A música mudava o tempo todo”. Talvez pelo 

fato de a pausa já ter sido citada anteriormente e estar relacionada à única re-

gra da brincadeira (determinada pelo adulto-professor), nenhuma criança falou 

sobre ela nesse momento de discussão. Na aula seguinte, ao chegar na sala, 

prontamente se ouviu: “Podemos fazer a dança da pausa de novo?”.

Vinheta 2: a música corporal na educação de crianças com 7 e 8 anos de 

idade

 A partir de uma adaptação dos jogos criados pelo Núcleo Educacional 

Barbatuques, em 2019 iniciou-se o projeto “Os Sons de Hermeto” com crian-

ças de quatro a sete anos no curso Musicalização Taque Tique Tá no Centro 

Cultural Villa-Lobos, em menção ao modo de trabalho musical de Hermeto 

Pascoal. A prática de música corporal já era presente nas aulas, e as crianças ha-

viam experimentado suas possibilidades tímbricas corporais, as combinações 

desses timbres, e improvisado “corpo-musicalmente”. Os jogos da pedagogia 

Barbatuques eram transpostos para os instrumentos e para os objetos, e não foi 

diferente da vivência em música corporal, pois tocar um instrumento também 
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necessita do corpo musical, e o som necessita do gestual da criança. Trechos de 

improvisação das crianças foram incorporados ao repertório de Hermeto.

Nas reflexões com as crianças sobre o que era improvisar, veio uma re-

lação com a própria fala, que também possui melodia, ritmo e pausas quando 

queremos comunicar. Por meio dessa reflexão, os gestos na improvisação se 

tornaram mais intencionais, como se seus corpos estivessem comunicando mu-

sicalmente. Neste caso, o termo corpo “abrange” o corpo como comunidade, “o 

corpo como o próprio local do processo de criação e execução e como agente 

transfigurando-se em música” (STOROLLI, 2011, p.132).

Por meio da vivência musical com estas turmas de crianças no ensino 

presencial, nasceu o “Kitum - Corpo Percussivo”. No entanto, com o início da 

pandemia da covid-19 e os desafios da adaptação do trabalho com música ao 

modo remoto emergencial, a escola resistiu por um tempo às aulas online ao 

mesmo tempo em que foi desenvolvida uma proposta de continuidade ao tra-

balho de criação em comunidade, mesmo que separadamente. Frases melódi-

cas vocais, inspiradas em um jogo de improvisação da pedagogia Barbatuques, 

eram enviadas às famílias, e as crianças deveriam desenvolver pequenas frases 

rítmicas e/ou melódicas para a criação musical coletiva. A proposta inicial era 

que elas trouxessem para esta música um repertório sonoro-corporal, mas elas 

foram além e utilizaram também instrumentos e objetos que tinham à disposi-

ção em casa. Deste modo, a frase enviada como elemento norteador pela pro-

fessora pareceu ficar pequena diante de tudo o que as crianças trouxeram musi-

calmente em suas improvisações. Ficou claro que a prática da música corporal 

já estava internalizada, e na criação foi possível perceber as intenções musicais 

se relacionando com a frase inicial, em uma construção consciente de misturas 

de sons e silêncios.

Eixo De Práticas



A(s) infância(s): olhares e escutas sobre formação, práticas e políticas

112 113Eixo De Formação

Figura 2 – Captura de tela do vídeo de uma das cenas descritas na Vinheta 2.

Fonte: acervo dos autores

Com o início inevitável do atendimento com aulas online, um novo de-

safio se colocou: como oferecer para essas crianças as ricas possibilidades de 

criação coletiva que elas já conheciam tão bem? O curioso é que a “falha” da 

tecnologia nos possibilitou essa vivência: em uma das aulas, além do delay 

na transmissão dos sons na plataforma digital, surgiu um eco das vozes de to-

dos que estavam na aula. Este elemento poderia ter atrapalhado se as crianças 

não tivessem interagido com ele: todas as crianças estavam com os microfones 

abertos e começaram a brincar com o eco, por meio de voz, instrumentos, obje-

tos e sons corporais. Então os sons foram organizados pelo grupo como em um 

jogo de improvisação. A ação da professora foi apenas a de sugerir que fossem 

produzidos sons vocais curtos, para que houvesse oportunidade de escuta dos 

sons realizados por todas as crianças e a massa sonora resultante não ficasse 

confusa.
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A partir desta vivência, ficou claro que a tecnologia estava a favor da 

criação musical. Um loopstation, pedal que permite construir camadas de áudio 

(isto é, sobrepondo frases musicais umas às outras) de forma a criar uma estru-

tura onde se pode executar solos musicais, foi trazido para as aulas online. Em 

uma das práticas, uma base simples com música corporal foi gravada, de modo 

que as crianças pudessem criar livremente. Porém, elas mantiveram os micro-

fones mutados, promovendo uma criação individual: jogando com a música, 

cada uma em suas casas.

As crianças ficaram muito motivadas, e quando as aulas presenciais fo-

ram retomadas, elas pediram para que o loopstation fosse utilizado. Nas aulas 

presenciais, elas criaram diferentes camadas sonoras sobrepostas, e não se limi-

taram aos sons corporais. Uma delas relatou para sua família que o grupo esta-

va “compondo para montar um álbum com várias músicas”. Assim, as crianças 

trouxeram para a prática mais um objetivo: transformar a criação coletiva em 

um produto musical final.

TEMAS EMERGENTES: DISCUSSÃO

A descrição das narrativas evidencia diferentes aspectos que podem ser 

observados. Na aula das crianças de cinco anos, percebemos que as crianças, 

enquanto grupo, negociaram entre pares em ao menos duas ocasiões: quando 

mostraram se engajar a partir do movimento com o objeto (pompom); e quan-

do não responderam diretamente ao conceito musical e à proposta trazida pelo 

professor, preferido se expressar, e depois discutir verbalmente, sobre outros 

assuntos (a forma da música e a variação de andamento). Conforme mencio-

nado por Zagonel (2008), uma música pode ter tantos detalhes que, ao ouvi-la, 

dificilmente se consegue perceber todos estes aspectos. Entendendo que cada 

música oferece, portanto, muitas “portas de entrada”, na vinheta ficou claro 
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que as crianças “jogaram” com outros elementos, para além dos inicialmente 

mencionados pelo professor. Notamos que nestas duas situações a orientação 

do adulto-professor não foi seguida; mas sim, que as crianças desenvolveram 

outros meios de expressar a significação da sua vivência musical, em acordos 

estabelecidos de maneira mais “horizontal”. Neste sentido, articulamos a ideia 

de aprendizagens “ocultas” das crianças a partir de suas relações entre pares, 

que escapam a uma percepção imediata do adulto (PLAISANCE, 2004), por 

isso, extrapolando o inicialmente proposto pelo professor; mas que são funda-

mentais na aprendizagem musical que ocorre com a atividade.

Da mesma forma, nas práticas musicais assíncronas das crianças de oito 

anos, utilizando a frase melódica de base criada pela professora em seus impro-

visos, elas também extrapolaram a proposta inicial ao incorporarem complexas 

frases com seu repertório sonoro-corporal e instrumental da casa. Neste caso, a 

orientação dada pela professora serviu como elemento disparador de um “jogo” 

musical de livre criação e improviso, curiosamente realizado pelas crianças até 

mesmo sem acionarem seus microfones, em improvisos musicais “particula-

res”.

A partir da evidência de que há aprendizagem musical por meio do 

“jogo”, citamos um segundo tema para discussão: o duplo sentido no conceito 

de “significativo”: afinal, de que modos podemos compreender que houve um 

aprendizado significativo a partir destas experiências? Madalozzo (2019; 2021) 

menciona a ideia de uma prática musical significativa no sentido da compreen-

são dos elementos formais e técnicos da música enquanto linguagem artística 

(aprendizado musical enquanto apropriação de conceitos); mas também no sen-

tido do envolvimento das crianças com suas experiências pessoais – o “jogar-

-se” na música – com o universo musical que as rodeia (o aprendizado musical 

enquanto vivência envolvente).
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Este aspecto fica evidente na descrição das práticas corporais das crian-

ças de cinco anos, uma vez que elas se expressam musicalmente utilizando os 

conceitos da linguagem musical e os demonstrando a partir dos movimentos 

do corpo. É importante notar que, uma vez que o andamento não foi o único 

elemento que sofreu alteração ao longo da música, e que também os motivos e 

frases são diferentes, o gestual também se modificou em cada parte da música, 

indicando assim a percepção geral das crianças acerca das diferentes estruturas 

que constituem cada parte. Se elas apenas houvessem percebido a alteração de 

andamento, muito provavelmente os gestos sofreriam alterações apenas na ve-

locidade de execução; se houvessem percebido apenas as diferenças na estru-

tura de cada parte, muito provavelmente mudariam apenas o gesto. O conjunto 

de mudanças permite avaliar que as crianças compreenderam de forma plena as 

alterações ocorridas em cada parte da música: foi pela discussão e pela obser-

vação coletiva do movimento que se chegou à compreensão da forma musical. 

As crianças se expressaram livremente, “jogando-se na música”, fazendo uso 

da linguagem musical e do movimento corporal para isto, o que demonstra o 

pleno domínio dessa linguagem artística: ou seja, há aprendizagem musical.

Igualmente significativo, neste sentido, é a apropriação dos conceitos 

musicais pelas crianças de sete anos, ao desenvolverem elas mesmas uma de-

finição de improvisação musical estabelecendo relações com a fala, o que per-

mitiu em seguida uma utilização qualitativamente mais complexa dos gestos 

e intenções nas criações musicais corporais. Por meio da música corporal, é 

possível desenvolver diversos aspectos da linguagem musical de forma simples 

e acessível, com a aparente vontade de apropriação dos elementos musicais 

pelas crianças. Elas se expressam por meio de movimentos, sons corporais e 

da voz, coordenando todos estes elementos. A exploração dos seus timbres, os 

jogos rítmicos, os jogos de criação e a prática da escuta motivam as crianças a 
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se envolverem, pela unidade que essa prática apresenta: o corpo é sonoro por si 

e representa o meio e o fim do processo de criação.

Ainda sobre o caso desta turma, trazemos para a discussão o terceiro 

elemento, a comunidade. No relato, apresenta-se o conceito de “corpo como 

comunidade”, e se torna evidente que a criação e a improvisação na música 

corporal, no projeto, se dão de forma coletiva e colaborativa. Wuytack e Boal-

-Palheiros (2015, p. 75-76) afirmam que “a comunidade é um meio privilegia-

do para realizar experiências sociais”: ao fazerem música em conjunto, todos 

contribuem com o grupo e com o resultado musical. Este aspecto é claro na 

descrição da atividade em que as crianças tiveram a iniciativa de “jogar” com o 

delay e com o eco na transmissão da aula pela plataforma digital, e criaram elas 

mesmas meios de variar seu repertório de experiências com estes elementos.

Sobre outro aspecto relacionado ao trabalho desenvolvido com esta tur-

ma, é importante mencionar que a base do projeto “Kitum - corpo percussivo” 

é a pedagogia Barbatuques, que considera que toda produção musical é aceita e 

bem-vinda no fazer musical. Não existe certo ou errado, e os níveis de conheci-

mento dos participantes não são avaliados, pois a produção daquela prática só 

pode emergir se acontecer de forma coletiva e, principalmente, se a escuta de 

todos for atenta para valorizar a criação em comunidade. É por este motivo que 

o aprendizado musical por meio da música corporal se mostrou um caminho 

acessível no que diz respeito à criação musical: as crianças se motivam pela 

criação, pelos desafios rítmicos, pela possibilidade de reinventar cada proposta 

surgida e por perceberem seus corpos musicais em consonância – o “jogo” no 

contexto da realização coletiva.

Da mesma maneira, este processo do fazer musical em comunidade apa-

rece no relato da atividade com as crianças de cinco anos. A observação com 

foco no grupo permite perceber que, apesar de cada criança se expressar de for-
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ma única, há um consenso na percepção dos aspectos estruturais da música; ou 

seja, apesar das peculiaridades na performance de cada criança, fruto de suas 

vivências e experiências pessoais, todas elas carregam na sua dança elementos 

que, apesar de diversos, remetem à mesma compreensão sobre a estrutura da 

música. É através da observação da prática do grupo que podemos perceber 

essa unidade de compreensão da estrutura musical. Na atividade, a semelhança 

na forma de cada indivíduo compreender a música contribuiu para que o grupo 

inteiro realizasse uma execução coesa, mesmo que apenas uma regra tivesse 

sido estabelecida pelo adulto-professor.

CONEXÕES NAS CULTURAS DA INFÂNCIA NA                  
EDUCAÇÃO MUSICAL: CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos três temas discutidos – as negociações e significações entre 

pares nas práticas musicais infantis; o duplo conceito de “significativo” nas 

expressões musicais na infância, seja pela apropriação conceitual ou pelo en-

volvimento no “jogo” com a música; e a comunidade como modo interativo 

de produção cultural na infância –, voltamos ao tema inicialmente exposto: as 

culturas da infância e os meios de significação do universo infantil, a partir do 

“corpo criança” em movimento na interface com a música.

As situações descritas e as proposições conceituais nas reflexões teóri-

cas nos permitem questionar: o que define as culturas da infância na educação 

musical? Considerando que as crianças têm modos de significação e produtos 

específicos da infância, pensar as culturas infantis é ter como foco a criança. A 

criança é corpo; o corpo é movimento; e o movimento é música. Tudo é resu-

mido no “jogo” que se define da criança na e pela música.

Observamos por estes relatos que as crianças compreendem a música e 

as suas estruturas por meio da ligação entre a escuta e o movimento, em uma 
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música incorporada, incarnada, visceral – entendendo o homem como cor-

po-sujeito em sua maneira de se expressar musicalmente, assim como afirma 

Cubasch (1999, p.4) ao se referir ao conceito de “música elementar”. Ao respei-

tarmos a existência corporal do ser humano, como estabelece Cubasch, pensar 

a música na infância a partir do “corpo criança” é um ato fundamental.

Nas situações descritas, ficou claro que as crianças percebem o mundo de 

maneira multimodal, assim como mencionado por Parizzi e Rodrigues (2020) 

a respeito dos bebês; até mesmo “ouvem a pausa” com o corpo. Evidenciamos 

ainda que a compreensão musical das crianças se dá por esta ligação entre o 

movimento corporal e a aprendizagem: basta ver que, na roda de discussão 

após a atividade de audição ativa, as crianças de cinco anos se referiram às 

mudanças sonoras da música por meio das mudanças em seus movimentos, 

ou seja, o corpo aparece como “suporte” da escuta e metáfora para explicar as 

alterações que perceberam na apreciação.

Reiteramos, portanto, que o “jogo” corporal-musical parece ser a chave 

para uma maior compreensão das culturas da infância na educação musical. 

Ou, para emprestar as palavras de Guinga: seja nas impressões das crianças 

fazendo música corporal a partir de Hermeto Pascoal, no olhar da pedagogia 

Barbatuques ao fazer musical ou na audição musical ativa com as crianças, “E 

tudo era coisa musical”.
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CAPÍTULO 6

REFLEXÕES DOCENTES POR 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS QUE 
VISIBILIZEM A DIVERSIDADE 

NAS ESCOLAS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Jarlisse Nina Beserra da Silva
Ana Paula Almeida Ferreira

Maritânia dos Santos Padilha
Jackson Ronie Sá-Silva

Doi: 10.48209/978-65-5417-019-6

INTRODUÇÃO

Iniciamos esta problematização teórica enfatizando a importância de pro-

fessores e professoras se desafiarem a refletir sobre suas práticas pedagógicas 

no contexto da educação para a diversidade. À primeira vista, esta função pode 

parecer tão indissociável do trabalho pedagógico a ponto de correr o risco de 

aparentar ser uma tarefa redundante no decorrer da leitura, mas cabe aqui a in-

tenção de provocar um olhar que vá para além da amplitude do que nos circun-
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da no dia a dia, o que pode até nos perder de vista, para caminhar também rumo 

a um olhar que vá em direção da percepção sobre si mesmos diante de nossas 

práticas perante os sujeitos diversos.

Esse olhar para si, se torna fundamental para a proposta de aprofunda-

mento de reflexões sobre as práticas inscritas no labor docente que possam tri-

lhar novos caminhos no trato com a diversidade. A chegada a esta convicção se 

deu através do exercício de um olhar para nossas próprias vivências no cotidia-

no na Educação Infantil, que foram sendo gradativamente estimuladas perante 

as reflexões e debates advindos da disciplina Escola Pública, Inclusão e Diver-

sidade, através do Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva 

em Rede (PROFEI) pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

Esta problematização teórica se caracteriza do tipo pesquisa bibliográfi-

ca de abordagem qualitativa e intenta compartilhar algumas reflexões docen-

tes para o repensar de práticas pedagógicas desconstrucionistas que atendam à 

discussão e à prática do tema da diversidade nas escolas de Educação Infantil, 

tendo como principal aporte teórico a Pedagogia de Paulo Freire, mais especi-

ficamente a categoria práticas libertadoras.

Para tanto, inicialmente serão apresentadas algumas reflexões sobre as 

práticas pedagógicas diante da concepção de diversidade. Em seguida, serão 

apontados caminhos possíveis para as práticas libertadoras na Educação Infantil 

e, por fim, serão expostas as considerações finais do estudo, que se constituem 

enquanto pontos de partida para mudanças de posturas teórico-metodológicas 

quanto ao trato do tema da diversidade na Educação Infantil.

Esperamos que este estudo suscite reflexões, inquietações e ressignifica-

ções nos professores acerca da sua atuação diante da diversidade encontrada no 

contexto escolar, visto que o convívio com as diferenças possibilita perceber as 
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singularidades do outro e desenvolver o respeito mútuo, além do compartilha-

mento de conhecimentos e o sentimento de acolhimento, aceitação e pertenci-

mento. 

REFLETINDO SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
DIANTE DA DIVERSIDADE PRESENTE NA ESCOLA

Como profissional que tem como lócus de trabalho a escola, é necessário 

que os educadores percebam-se diante de um terreno que se compõe de tensões 

sociais e é ambiente profícuo das expressões da diversidade humana. Levando 

em consideração a perspectiva de Gomes (2007, p.17) que considera “do ponto 

de vista cultural, a diversidade pode ser entendida [...] como a construção his-

tórica, cultural e social das diferenças” e concebendo a escola enquanto espaço 

de sujeitos plurais, abre-se campo para o pensar: as práticas pedagógicas nas 

escolas de educação infantil refletem caminhos para atender a diversidade?

Para iniciar essa reflexão, partimos da concepção de que as práticas pe-

dagógicas são “[...] práticas que se organizam intencionalmente para atender 

a determinadas expectativas educacionais solicitadas/requeridas por toda co-

munidade social” (FRANCO, 2012, apud SOUZA, 2016, p. 39). Nessa pers-

pectiva, é importante ressaltar que, muitas vezes, ainda prevalece a função me-

ritocrática da escola, onde a exclusão se torna uma prática justificada, com o 

argumento de que “nem todos os indivíduos, apesar dos seus direitos naturais, 

se posicionam nos mesmos grupos sociais, têm os mesmos interesses perante a 

escola” (PACHECO, 2013, p. 2).

A que distância, no entanto, as práticas pedagógicas enxergam a diversi-

dade em seu a dia a dia e colaboram com a valorização desses sujeitos plurais 

nos espaços escolares?
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Pensar sobre diversidades requer, primeiramente, o refletir diante de uma 

perspectiva que ultrapassasse a condição de ser humano globalizante e homo-

gêneo, para um viés que lhe reconheça a identidade como resultante de um 

processo sócio, histórico e culturalmente construído, pois, “Há uma relação 

estreita entre o olhar e o trato pedagógico da diversidade e a concepção de edu-

cação que informa as práticas educativas” (GOMES, 2007, p.18).

Essa relação pode se confundir em meio a discursos alicerçados em 

paradigmas hegemônicos que, conforme Candau (2011),  estão camuflados em 

práticas que conduzem à normalização e padronização dos sujeitos sob o dis-

curso da necessidade de uma visão nebulosa de tolerância, aplicada como na 

proposição ecoada como um grito de guerra por muitos educadores: temos que 

aceitar as diferenças! Dessa forma, precisaríamos suportá-las, e o ato de supor-

tar remete à compreensão de termos que ser firmes diante de algo que nos seria 

penoso e torturante.

Diante dessa percepção, o contexto da diversidade, inerente aos espaços 

educativos, impõe aos educadores um processo contínuo de reflexão de sua 

prática e de sua própria função social, pois o debater sobre a diversidade vem 

nos induzir a perceber e sentir de que forma as diferenças vêm sendo tratadas 

no interior das nossas salas de aula e em nosso próprio cotidiano. Isso “exige 

da escola brasileira novos posicionamentos, o que implica numa atualização do 

ensino e conduz ao aperfeiçoamento dos professores e de suas práticas” (MAN-

TOAN, 2015, apud ABDALLA, 2016, p.79).

Verificam-se, em muitas realidades, que as práticas pedagógicas camu-

flam, sob um discurso de ordem conservadora, o trato para com a diversidade, 

a partir de entraves embutidos em normalizações e inculcados pelo pensamento 

hegemônico que preconiza uma padronização e hierarquização dos sujeitos e 

de seus saberes. Estes discursos tendem a conduzir tanto os processos de for-
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mação dos professores, quanto a própria alienação diante de suas práticas e de 

seu cotidiano. Nesse sentido,

Infelizmente as diferenças, ainda são vistas de forma estereotipadas e in-
feriorizadas, tornando-se um problema, a o invés de oportunidades de se 
trabalhar as questões pertinentes às diversas populações que se enquadram 
na diversidade (SANTOS, 2011, p.3).

Diante da opressão imposta aos sujeitos e às suas diferenças, que aderem 

às perspectivas de normalização e padronização dos indivíduos, “os oprimidos, 

como casos individuais, são patologia da sociedade sã, que precisa, por isto 

mesmo, ajustá-los a ela, mudando-lhes a mentalidade de homens ineptos pre-

guiçosos” (FREIRE, 2018, p.84).

Assim, reforça-se a concepção bancária de educação, na qual os educado-

res, através de narrativas e discursos, pautados num tom de soberania que lhes 

garante uma áurea de poder sobre o conhecimento, transforma os educandos 

em meros ouvintes, depósitos de informações e narrativas, como salienta Freire 

(2018), em acumuladores de palavras que se tornam ocas de sentido, quando 

deveriam se valer de seu potencial transformador.

Nesse sentido, o bom educador seria aquele mais capaz de depositar, de 

fazer-se especialmente detentor do saber, e o aluno, quanto mais dócil e atento 

às suas palavras, embora ainda passíveis a não lhes trazer significados, melhor 

educando seria; sem transgressões, sem invenções, sem criatividade, pois es-

tas só são possíveis através do pensamento crítico e este só pode ser alcança-

do quando em meio às interações entre os indivíduos envolvidos no processo 

educativo. Quando há uma fusão entre os educadores e educandos os papéis se 

indefinam, pois ambos aprendem em processo. Como aponta Freire (2018, p. 

86), quando há a “humanização de ambos”, pois “ Ninguém educa ninguém, 
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ninguém educa a si mesmo, os homens aprendem em meio as suas interações e 

mediatizados pelo mundo (FREIRE, 2018, p.95).

Nesse contexto, o desafio maior, segundo Lerner (2007, p. 7), se constitui 

enquanto “Transformar a diversidade conhecida e reconhecida como vantagem 

pedagógica”. Há necessidade, no entanto, de reflexões que apontem caminhos 

sobre a articulação entre a diferença e a igualdade, onde possam se fomentar 

práticas que lidem com a diversidade  a partir da valorização das diferenças, 

sem hierarquizá-las, pois:

Por mais que a diversidade seja um elemento constitutivo do processo de 
humanização, há uma tendência nas culturas, de um modo geral, de ressal-
tar como positivos e melhores os valores que lhe são próprios, gerando um 
certo estranhamento e, até mesmo, uma rejeição em relação ao diferente 
(GOMES, 2007, p.18).

Dessa forma, torna-se necessário buscar meios e espaços para reflexão 

sobre a diversidade, no intuito de assumir uma postura de valorização positiva 

das diferenças e combate às discriminações em toda a dinâmica escolar, o que 

exige um trabalho coletivo dos educadores diante de suas práticas, visto que:

[...] ter como ponto de partida de toda prática pedagógica o reconhecimen-
to das diferenças. Certamente trata-se de outra maneira de olhar a prática 
pedagógica, que não é fácil e supõe desconstruir a perspectiva da homoge-
neização tão presente e configuradora da cultura escolar (CANDAU, 2011, 
p. 250).

Essa perspectiva homogeneizadora, muitas vezes tão presente na escola, 

determina práticas que tendem a direcionar todas as crianças a desenvolverem, 

ao mesmo tempo e no mesmo espaço, uma mesma atividade, onde o que se 

espera delas são respostas também semelhantes. Há uma busca constante pela 

uniformização das atitudes das crianças em torno de um suposto padrão de 

comportamento e o que não se estabelece dentro deste padrão é comumente 

considerado um problema.
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Diante disso, muitas situações corroboram para o próprio desinteresse 

das crianças pelas atividades propostas, tornando sufocante o período em que 

passa na escola, onde precisa controlar as impossibilidades de seu protagonis-

mo, podendo ter encarcerada a sua criatividade e até mesmo suas emoções.

Nessa perspectiva, o psicopedagogo e cartunista italiano Tonucci (2012), 

muito conhecido pelo pseudônimo “Frato”, tem como tema recorrente de seus 

trabalhos a liberdade como ponto crucial para a autonomia e construção das 

experiências das crianças. Assim, trazemos um exemplo de como ele ilustra as 

comuns práticas pedagógicas desanimadoras para os alunos.

Figura 1- A Postura docente

Fonte: Tonucci (2008)
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É possível perceber a visão crítica do autor, quando apresenta a profes-

sora revestida por uma postura autoritária e em demonstração de superiorida-

de, utilizando-se do chamamento à ordem e à disciplina para manter seus alu-

nos enquanto atentos ouvintes, ao mesmo passo que revela a perplexidade da 

mesma quando se questiona o porquê de os alunos em breve se apresentarem               

nervosos e irritados.

A ilustração pode nos trazer muitas provocações quanto aos artifícios uti-

lizados para manter uma aparente sala de aula harmoniosa, sob as cobranças da 

disciplina e ao olhar que lançamos para os sujeitos envolvidos nessas práticas 

e a nós mesmos.

EM BUSCA DE PRÁTICAS LIBERTADORAS NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Existem possibilidades de pensar práticas que possam nos libertar das 

amarras limitadoras do fazer pedagógico frente a diversidade de sujeitos en-

volvidos no processo educativo. A solução, porém, não se encontra de maneira 

imediata, ela requer o gestar de um pensamento crítico e de uma vigilância 

constante sobre o predominante tom da apologética concepção de educação 

bancária, que vai para além da falsa sensação de pertencimento pautada na in-

tegração dos indivíduos, pois a transformação só pode ser possível a partir de 

uma compreensão do sujeito que “não está em integrar-se, em incorporar-se a 

essa estrutura que os oprime, mas em transformá-la para que possam fazer-se 

seres pra si” ( FREIRE, 2018, p.85).

Não podemos, diante da diversidade presente na escola, trabalharmos a 

favor da alienação que também nos oprime e nos torna veículo de opressão, 

parecendo ser indiscutível nossas formas de trabalho enquanto profissionais da 

educação. É necessário tirar os mantos que tornam nebulosos nossos olhares 
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frente à nossa atuação. Não se trata mais de sermos ingênuos, sonhadores ou 

mesmo reacionários, mas que compreendamos o poder de uma educação liber-

tadora a partir da superação de uma educação castradora, que limita potencia-

lidades e novas perspectivas, ancoradas nos vícios cotidianos de reprodução de 

práticas pedagógicas homogeneizantes. 

Para tanto, há de se refletir, pensar criticamente e compreender que o 

terreno fecundo onde cultivamos as problematizações para si, no outro e com o 

mundo, podem florescer a autenticidade, a mudança, a transformação em con-

traposição à anestesia do poder criador, salientando que neste processo:

A prática problematizadora, pelo contrário, não distingue estes momentos 
no que fazer do educador-educando. Não é sujeito cognoscente em um, 
e sujeito narrador do conteúdo conhecido em outro. É sempre um sujeito 
cognoscente, quer quando se prepara, quer quando se encontra dialogica-
mente com os educandos (FREIRE, 2018, p. 97).

Nessa relação dialógica desmoronam-se os pedestais onde comumente é 

colocada a figura dos educadores, como detentores do saber, para a construção 

de pilares que podem revelar uma nova postura, de um investigador crítico 

diante de educandos também críticos, ambos “conscientes de sua inconclusão 

e em permanente movimento em busca do ser mais” (FREIRE, 2018, p. 101).

Nessa perspectiva, trazemos a reflexão: seria possível descer deste pedes-

tal, no qual a figura do professor de Educação Infantil é comumente colocada e 

onde, muitas vezes, as escolas impõem às crianças um papel de coadjuvantes, 

indivíduos uniformes e meros aprendizes dos adultos?

Refletir sobre este questionamento torna fundamental revisitar a nossa 

própria concepção de criança e infância e, enquanto educadores, nossa postura 

diante delas. Estamos a considerar as crianças enquanto sujeitos, detentores 

de direitos e criadores de cultura? Ou o olhar que lançamos nos induz a consi-
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derá-las enquanto depósitos a serem preenchidos por nossos saberes e nossas 

experiências através de informações que podem lhes ser vazias de sentido?

Para refletir criticamente sobre a percepção que lançamos às crianças é 

preciso também desbravar para além do jogo artificioso de práticas que se an-

coram em discursos de poder, olhar o cotidiano, senti-lo e perceber-se enquanto 

ser atuante para a transformação do mundo e que por ele é transformado con-

tinuamente. Nesse sentido, nossa postura diante das crianças reverbera a nossa 

prática que, “pode ser para a libertação ou para a dominação/domesticação” 

(SOUZA, 2016, p. 44). Assim, quando a prática pedagógica é orientada pela 

força de vontade coletiva e por uma intencionalidade política, os sujeitos po-

dem se manifestar como produtores de novas intencionalidades que dão origem 

a novas práticas.

Dessa forma, ao pensar na Educação Infantil, é de fundamental impor-

tância ir em busca de aporte teórico e metodológico que trate a concepção da 

criança para a superação da persistente visão platônica, em seu devir a ser, e de 

práticas pedagógicas que se orientam pela ideia de educação bancária, assim 

como combater a latente invisibilização das diferenças dos sujeitos em sala de 

aula que se orienta através de uma necessidade de enquadramento, de normali-

zação, de homogeneização dos indivíduos.

Situamos ainda que para além de um desejo de enfrentamento, a luta se 

estabelece pela força da necessidade, pois há de se considerar que não inco-

mum é a prática de atividades mecânicas e repetitivas, onde o silêncio e o bom 

comportamento das crianças são imperativos para a produtividade durante as 

aulas e os alunos são conduzidos a ficarem quietos e prestar atenção no que a 

professora ensina, memorizar palavras, repetir e repetirem-se.
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Considerando que “a natureza da prática pedagógica reside na sua inten-

cionalidade, no contexto da prática social” (SOUZA, 2016, p. 40), precisamos 

refletir sobre a nossa intencionalidade diante de tais práticas, com a criticidade 

necessária, pois “a não ser assim a ação é puro ativismo” (FREIRE, 2018, p. 

53).

Se considerarmos esse tipo de prática voltada à educação bancária em 

nosso cotidiano, sob à noção de criança incapaz, não estaríamos os fazendo 

reféns, que assim como nós, engaiolaram seus pensamentos e reproduzem os 

nossos mesmos vícios? Porém, se considerarmos a criança enquanto sujeito e 

reconhecermos seu potencial criativo, poderíamos nos desvencilhar desse ciclo 

de meros reprodutores para lidar com novas perspectivas de mudança?

Diante dessas provocações, pontuamos uma singela prática que muito 

pode contribuir para nossas reflexões: a escuta das crianças. O exercício peda-

gógico da escuta pode nos dizer muito quando nos sentimos os condutores de 

aprendizagens, para que nós nos verifiquemos enquanto apenas mais um átomo 

de anergia que pode atravessá-los.

Escutar as crianças nos permite aprender, compreender e transgredir os 

padrões que nos engaiolaram. A criança pensa, confronta, pode transformar e 

desestabilizar a realidade rígida em que muitas vezes se coloca o cotidiano es-

colar quando a postura do professor é orientada pela superação da concepção 

bancária de educação. Assim,

Considerar a criança como sujeito é levar em conta, nas relações que com 
ela estabelecemos, que tem desejos, ideias, opiniões, capacidades de deci-
dir, de inventar, que se manifestam, desde cedo, nos seus movimentos, nas 
suas expressões, no seu olhar, nas suas vocalizações, na sua fala. É conside-
rar, portanto, que essas relações não devem ser unilaterais – do adulto para 
a criança -, mas relações dialógicas- entre adultos e criança -, possibilitan-
do a constituição da subjetividade da criança como também contribuindo 
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na contínua constituição do adulto como sujeito (FARIA, SALLES, 2007, 
p. 44).

Quando o professor conversa, estimula o senso crítico, proporciona e in-

centiva situações de investigação no cotidiano e tende a abrir caminhos para 

a expressão sobre sentimentos e opiniões através de múltiplas linguagens que 

vão para além de determinações ou enunciados.

Nessa escuta, as situações que poderíamos considerar banais e que já não 

nos sensibilizam mais por nosso adultocentrismo, podem se mostrar enquanto 

poderosas situações de aprendizagens para as crianças, de seu conhecimento 

sobre si e sobre o outro. Assim, a escola pode se situar enquanto espaço de ri-

cas interações das crianças com uma diversidade de sujeitos, que a permitirão 

superar ou reproduzir valores e condutas diante das diferenças e a falta de equi-

dade existente em nossa sociedade.

Mas para que sejam fomentadas práticas que caminhem em busca no res-

peito e valorização da diversidade humana é necessário ir também para além da 

escuta. Problematizar, pensar e indagar continuamente junto com as crianças 

as situações do dia a dia e as suas relações, se constituem enquanto práticas 

que podem colaborar com a autonomia e a sua capacidade de colocarem-se no 

mundo para assim transformá-lo.

Dessa forma, as práticas pedagógicas precisam reconhecer e valorizar as 

diferenças presentes entre os indivíduos e os grupos sociais, por exemplo, pela 

questão da diferença física, histórica, social e cultural. A escola e seus profis-

sionais necessitam refletir suas práticas para propor mecanismos que conscien-

tizem os alunos sobre a valorização da diversidade cultural, entendendo esta, 

como afirma Munanga (2009), enquanto riqueza coletiva.
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A elaboração proposta de práticas libertadoras se dá a partir do próprio 

contexto em que a comunidade escolar está imersa, colaborando através do 

reconhecimento e respeito das diferentes composições familiares, sem precon-

ceitos de cor, raça, religião, gênero, etnia, classe social e tantos outros que en-

fermam as nossas relações sociais.

Destacamos que estas abordagens precisam estar não no silenciamento 

ou na equivocada percepção de que as crianças não conseguem, não podem ou 

mesmo não deveriam tratar desses assuntos, mas sim  no reconhecimento das 

opressões, no diálogo, com vistas à sua superação. Haja vista que temas como 

as relações de gênero, a diversidade cultural, religiosa, as questões étnico-ra-

ciais e sociais parecem ser um tabu no trato com crianças pequenas e a onda 

conservadora que vem insistentemente nos engolindo ganha força quando, em 

meio ao nosso cotidiano, não nos atentamos que nossos alunos perdem o nome 

para alguma característica que lhe é própria ou meramente atribuída, a exemplo 

de quando professores se referem à criança como: “aquele aluno da inclusão”, 

“aquele aluno venezuelano”, “o menino autista”, “a moreninha”, “a filha do 

pai de santo1”... 

Nessa perspectiva, é primordial destacar que a estigmatização que é im-

pressa nas crianças deixa marcas profundas, pois,

[...] passam a receber um tratamento diferente do que é dirigido aos normais, 
como se isso fosse absolutamente natural. Uma diferença em relação ao 
padrão [...] que transforma totalmente as relações” (MOYSÉS, 2001, p. 
249)

Salientamos ainda, que a diversidade presente na escola não se restringe 

apenas ao universo dos educandos, mas a todos que compõem a comunidade 

escolar, inclusive aos professores. Como então, estabelecemos relação diante 

1 Estas expressões foram encontradas a partir das vivências em nossa trajetória profissional.
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da diversidade de colegas e parceiros de trabalho que nos atravessam em nosso 

cotidiano? 

Se existe a necessidade basilar de pensar sobre a diversidade entre edu-

candos para a problematização e reformulação de práticas pedagógicas, seria 

incoerente não compreendê-la imersa nas próprias relações interpessoais inse-

ridas no âmbito da profissão, diante da multiplicidade de sujeitos, professores 

cujos processos formativos também são oriundos de várias frentes e que tam-

bém podem veicular diferentes práticas, até dentro de uma mesma instituição.

Nesse sentido, a abertura de espaços e tempos para o diálogo coletivo 

sobre as práticas pedagógicas frente a diversidade na Educação Infantil é ponto 

crucial para uma educação libertadora que nos oriente a desenvolver o poten-

cial crítico-reflexivo necessários a emancipação humana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A problematização apresentada teve como objetivo compartilhar refle-

xões docentes por práticas pedagógicas libertadoras que atendam a diversidade 

nas escolas de Educação Infantil. Compreendemos que nessa etapa de ensino há 

necessidade de os educadores exercitarem seu potencial crítico-reflexivo diante 

da diversidade atendida, afim de que sejam construídos novos paradigmas que 

superem a visão bancária de educação, retirando dos alunos do papel de meros 

ouvintes e o professor de uma postura de superioridade para que se oportunize 

espaço para o pensar, criar e transformar, dando condições para que ambos, 

educadores e educandos, caminhem em direção à emancipação humana.

Destacamos também que há necessidade de superação de preconceitos e 

estigmas diante da diversidade expressa no cotidiano escolar, que parte primor-

dialmente de um olhar sobre as próprias concepções dos professores sobre a 
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intencionalidade de suas práticas pedagógicas, pois elas podem corroborar para 

a manutenção de um processo de padronização do alunado, respaldada na ne-

cessidade homogeneizante dos sujeitos ou trilhar rumo à transformação social.

Para tanto, é fundamental que os profissionais envolvidos com a educa-

ção de crianças possam lançar olhares problematizadores às suas próprias práti-

cas no cotidiano escolar, inclusive compreendendo-se enquanto parte da diver-

sidade encontrada na escola, e possam compartilhar de tempos e espaços para 

o diálogo em direção à compreensão de que a existência de sujeitos diversos 

pode e deve ser concebida como um valor positivo e combate às discriminações 

em toda a dinâmica escolar.

Assim, a escrita se finda, no entanto, deixando aos educadores, envolvi-

dos e motivados pelas palavras deste texto, uma primordial tarefa: a de ouvir a 

si mesmos, com a criticidade e a ousadia necessária, pois não é possível cons-

truir práticas pedagógicas libertadoras em busca de enfrentamento aos precon-

ceitos emergentes do não reconhecimento e valorização da diversidade, sem 

que antes, esses sejam confrontados dentro de si.
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CAPÍTULO 7 

FEMINISMO, GÊNERO E TEORIA 
QUEER: ALGUNS REFLEXOS 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Marcelo Oliveira da Silva
Carlos Eduardo de Mello Lopes

Doi: 10.48209/978-65-5417-019-7

APRESENTAÇÃO 

 Neste escrito, buscamos traçar, a partir de uma revisão bibliográfica, al-

guns pontos que acreditamos serem relevantes dentre as contribuições das dis-

cussões sobre gênero e os aportes da teoria queer nas suas interrelações com a 

Educação Infantil. É importante para nós, educadoras e educadores e, também, 

psicólogos e psicólogas que dialogam com a área da Educação, poder entender 

que o gênero é engendrado a partir de construções sociais, que são sistematica-

mente reiteradas pelas mais diversas instituições como família, escola, dentre 

outras tantas, a fim de moldar sujeitos e subjetividades a modos de ser e estar 

em sociedade, conforme estabelecemos nossas relações sociais. Se a concepção 

de gênero precede a nossa própria existência, resta a nós reconhecermos, ques-

tionarmos e nos conformarmos ou não às regras pré-estabelecidas. 
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 Assim, desde o início desta discussão, afastamos à alcunha de “natural” 

ao tratar de gênero. Em específico, na Educação Infantil, estamos falando de 

regras, comportamentos, expectativas sociais, modos de ser e de existir que re-

gram aquilo que socialmente chamamos de feminino e de masculino, e que fun-

cionam como uma forma de docilização dos corpos, conforme Michel Foucault 

(1988), a fim de preparar esses sujeitos, ainda crianças, para que performem, 

como proposto por Judith Butler (2016) aquilo que se convencionou cultu-

ralmente como próprio de meninos e próprio de meninas. O entendimento de 

gênero não está vinculado ao sexo que nos foi designado ao nascer — mulher 

ou homem. Vale ressaltar também que a nossa sociedade ocidental de raízes 

eurocêntricas está também constituída a partir de epistemologias dualistas que 

colocam sujeitos em oposição: macho/fêmea; homem/mulher; hétero/gay; cis/

trans; branco/negro. No entanto, há uma quantidade enorme de variantes entre 

os dois extremos. A partir de uma perspectiva queer (ou “cuir” ou “transviada”), 

busca-se torcer os dualismos, os binarismos, trazendo outras possibilidades não 

identitárias e a possibilidade de construção de outros possíveis de existência 

que fujam às lógicas hegemônicas.

Nesse sentido, devemos conhecer e trabalhar nos nossos próprios pre-

conceitos, rever nossas posturas e entender como tratamos as meninas e os 

meninos sob nossa responsabilidade, afinal, é preciso - além de entender que 

os conceitos de masculinidade e feminilidade são construções sociais, portanto, 

passíveis de tensionamentos e mudanças e que dependem da história e da geo-

grafia,- eles funcionam como um ideal de sociedade que preconiza uma lógica 

cis-heteronormativa, na qual o comportamento esperado é o heterossexual e cis 

(“cis” significa que a pessoa está de acordo com o sexo designado ao nascer, ao 

contrário da pessoa “trans”) e que há uma série de normas (normatividade) que 
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orientam modos de ser homem e mulher. Na mesma proporção, é necessário 

que se reconheça que a nossa sociedade é gaylesbotransfóbica e erguida a partir 

da perspectiva do patriarcado e do machismo. 

 Acreditamos que, tendo em vista o cenário descrito anteriormente, cabe 

às professoras e aos professores buscar novas pedagogias que consigam em 

alguma medida, para dar conta da realidade na qual vivemos, com informação, 

com segurança e acolhendo sempre as demandas das crianças. As diversas rea-

lidades das crianças e de suas famílias, historicamente, vêm sendo silenciadas 

e escamoteadas pela escola em nome de uma homogeneidade, seja ela etária, 

pela separação de gênero ou pela presunção de heterossexualidade e cisgene-

ridade. Assim, já é hora de buscarmos informação e conhecimento, que são as 

únicas armas contra o preconceito e o obscurantismo. 

 Os principais movimentos sociais que impulsionam a atual discussão so-

bre gênero e sexualidade, a partir dos anos 1960, são o feminismo dito de se-

gunda onda, os movimentos civis dos negros, o feminismo negro e o movimen-

to homossexual. Todos esses movimentos sociais têm, ou deveriam ter, impacto 

na forma como concebemos a educação. Entretanto, é necessário que se pontue 

que, mesmo após décadas de reivindicações, há ainda uma enorme dificuldade 

para que questões como gênero, sexualidade, raça, etnia e classe social sejam 

questões que circulem pelos currículos escolares.  A seguir, trataremos de al-

guns pontos que julgamos relevantes para pensar e repensar nossas práticas 

pedagógicas a partir das contribuições desses movimentos — especialmente, o 

entendimento de gênero a partir das discussões feministas e da teoria queer. 

 A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e, portanto, 

representa as primeiras experiências das crianças fora do ambiente familiar e o 

ingresso no processo de escolarização. Há muitas críticas das autoras e autores 
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que se filiam ao que chamamos de Pedagogia da Infância quanto à escolariza-

ção das crianças e à transformação delas em alunas e alunos e a toda a gama de 

conceitos que implica em homogeneização, perda de identidade e submissão a 

rígidos padrões educacionais em nome de garantias de sucesso no futuro. Nes-

se sentido, vale ressaltar as contribuições da perspectiva de gênero e da teoria 

queer e como elas podem mudar algumas perspectivas da educação da infância.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE GÊNERO

Os estudos de gênero começam a surgir no que, comumente, se deno-

mina a segunda onda do feminismo, a partir de obras como O segundo sexo, 

de Simone de Beauvoir, cuja célebre frase de abertura do segundo tomo afir-

ma que “não se nasce mulher, torna-se mulher” (BEAUVOIR, 2009, p. 267). 

Com a obra de Beauvoir, inicia-se a conceber a diferenciação feminista entre 

sexo (biológico) e gênero (categoria social). O gênero diz respeito a aquilo 

que entendemos socialmente por masculino e por feminino em seus atributos, 

comportamentos, aparência, apresentação social. Beauvoir afirma que não há 

um destino ou uma predeterminação genética para as mulheres ocuparem certa 

posição social. Nascer mulher não significa ser doce, cordata, mãe, esposa, rai-

nha do lar, dentre outros papéis a ela atribuídos. 

Embora a teoria feminista do século XX não busque estudar as infâncias, 

alguns de seus pressupostos podem nos ajudar a entender gênero como cate-

goria de análise e buscar para além das explicações já cristalizadas e binárias 

que separam rosa e azul. Isso nos permite perceber as desigualdades entre o 

masculino e o feminino a partir da construção social. Claro que essas estruturas 

sociais, que normatizam o masculino e o feminino, meninos e meninas, homens 

e mulheres, não são um fenômeno recente. As estruturas de gênero, como elas 

se apresentam atualmente, são uma das formas de produzir desigualdades e a 
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manutenção de relações de poder. Podemos citar outras como a idade, a classe, 

a raça e a etnia como fatores que geram desigualdades. Os estudos de gênero 

questionam como naturalizamos essas desigualdades, ao assumirmos o discur-

so vigente, no qual meninas são naturalmente submissas e os meninos são na-

turalmente dominantes. Os estudos de gênero também buscam desvelar como 

as estruturas de poder se organizam na sociedade a partir da constituição do 

masculino e do feminino. 

As mulheres conquistaram novos espaços no trabalho, na política, na 

vida social e, portanto, passam a buscar mais igualdade nas relações entre ho-

mens e mulheres, como trazem Helena Hirata e Danièle Kergoat (2007). As-

sim, gênero passa a designar as diferenças sociais atribuídas às mulheres e que 

não são determinadas pela biologia. Segundo Guacira Lopes Louro (2003), no 

Brasil, o termo “gênero” começa a ser utilizado em textos teóricos, ainda que 

timidamente, no final dos anos 1980. Atualmente, embora bastante difundido, 

“gênero” ainda gera dúvidas e, em muitos casos, é desconhecido de professoras 

e professores. Por desconhecimento, medo ou por pressão social, professoras 

e professores acabam por reforçar estereótipos associados ao gênero em suas 

práticas cotidianas.

Cristina Maria Coimbra Vieira (2006) estabelece, em sua obra, a dife-

rença entre gênero como categoria social e gênero como constructo multidi-

mensional. Para a autora, o gênero como categoria social é uma das primeiras 

diferenciações que a criança entende: ou ela faz parte do grupo das meninas 

ou do grupo dos meninos. Na tentativa de pertencer a um grupo ou ao outro, a 

criança vai assumindo comportamentos, atitudes e preferências, que as identi-

ficam como menina ou como menino. Em um processo complexo, as crianças 

vão construindo suas percepções a partir de binarismos e assumindo ou recha-

çando os atributos relativos ao gênero. 
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 Gênero é também uma construção multidimensional e, portanto, não ape-

nas a sociedade informa as questões de gênero, como o gênero também se 

constrói a partir da negação do que seja feminino e do que seja masculino como 

polos opostos. Assim, um homem masculino afasta-se de tudo aquilo que ele e 

a sociedade considera feminino, incluindo comportamentos de homens gays li-

dos na cultura como afeminados e uma mulher feminina nega todos os atributos 

do dito masculino. Nesse sentido, o gênero não é apenas uma construção social, 

no que tange à sociedade ditar o que é masculino ou o que é feminino, mas sim, 

uma construção mais complexa. O gênero entendido em sua multidimensiona-

lidade abre a possibilidade para outras categorias, como, por exemplo, a identi-

dade de gênero, os papéis de gênero, a orientação sexual e afetiva e a aparência 

de gênero. 

 Para Dagmar Estermann Meyer (2005), o conceito de gênero engloba 

todas as formas de construção social, cultural e linguística implicadas com os 

processos que diferenciam mulheres de homens, incluindo aqueles processos 

que produzem corpos dotados de sexo, gênero e sexualidade. Assim, para a au-

tora há quatro pontos importantes para o entendimento do conceito de gênero. 

O primeiro deles é que, ao longo da vida, as instituições, a práticas sociais, o 

convívio e o olhar dos outros vão moldando nossos modos de nos constituirmos 

homens e mulheres, em um processo contínuo, não linear e não harmônico. 

A segunda questão trazida por Meyer (2005) é que as pessoas vivem em 

lugares e tempos distintos; logo, o que se espera e o que se considera mascu-

lino ou feminino dependerá da história e da geografia. A terceira concepção 

trazida pela autora é que, a partir dos estudos de gênero, nascem outros que não 

abrangem apenas as mulheres — assim, por exemplo, temos os estudos sobre 

a masculinidade e gênero na infância. A última questão abordada por Meyer 

(2005) é que os estudos de gênero deslocam a discussão mais simples, que é a 
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do papel de gênero, para algo mais amplo. Assim, a sociedade é construída a 

partir de representações do feminino e do masculino — por exemplo, quando 

ouvimos alguém afirmar que basta ser mulher para ter instinto maternal e é tudo 

o que basta para ser uma ótima professora da creche. Inclusive, essa lógica da 

vocação da mulher à maternidade e ao cuidado, impulsionou um processo de 

feminização do magistério que, além do afastamento das figuras masculinas 

desses espaços, contribuiu para uma precarização do trabalho feminino, afinal, 

o trabalho nas escolas, junto às crianças, era uma extensão do trabalho domés-

tico, logo, sem necessidade de remuneração (Louro, 2008).

Outras questões nos chamam a atenção quando pensamos em uma socie-

dade generificada. Nas instituições de Educação Infantil, professoras, profes-

sores e equipe diretiva tendem a consolidar os comportamentos esperados de 

meninas e de meninos — desde a separação de brinquedos e de brincadeiras até 

a falas como “meninos não choram!”, “meninas são princesas!”, “as meninas 

estão brincando quietas, enquanto os meninos estão bagunçando!”. Vale lem-

brar também outras práticas comuns nas escolas, como a separação da fila em 

meninos e meninas, atividades e propostas diferentes para meninos e meninas, 

organização dos espaços comuns separados ou ocupados de forma diferente em 

função do gênero. Guacira Lopes Louro (1997) vai dizer que as escolas e pro-

fessores e professoras trabalham de forma consoante para que todas as regras 

que ditam as formas corretas de ser menino e ser menina sejam cumpridas à 

risca. 

Daniela Auad (2019) aborda essa questão da separação entre meninos 

e meninas utilizando o exemplo da alternância de quem se senta com quem 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental. As professoras, ao organizarem pa-

res de menina com menino, conseguem que os meninos fiquem mais estáveis, 

prestem mais atenção e causem menos bagunça. As meninas, para a autora, 
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se transformam em “auxiliares pedagógicas”. Ela traz um exemplo em que a 

professora pede que elas parem de falar, pois há muito ruído na sala, deixando 

subentendido que não adiantaria pedir para os meninos pararem de conversar 

e que era responsabilidade delas pararem para diminuir o volume de ruído da 

sala. Daniela Auad (2019, p. 31) analisa que, no entendimento da professora, 

“a classe estava realmente fora de controle quando até as meninas estavam 

distantes do silêncio e da ordem esperados”. Embora a autora esteja analisando 

um contexto de escola de anos iniciais, essas práticas podem ser encontradas 

na Educação Infantil.

Da mesma forma, Auad (2019) propõe que a educação de meninos e me-

ninas seja uma coeducação e que ela não ocorra apenas em uma escola mista 

com “meninos e meninas apenas juntos, sem maiores reflexões pedagógicas 

sobre as relações de gênero, [o que] pode redundar em aprofundamento das 

desigualdades” (AUAB, 2019, p. 55). A autora propõe o termo “coeducação” 

significando que as relações de gênero devem ser reconstruídas e ressignifica-

das na escola e pela escola. 

 Muito tem-se caminhado nos estudos de gênero, entendendo que há ou-

tras possibilidades além dos binarismos macho-fêmea, masculino-feminino, 

hétero-homossexual. O mundo linear e polarizado não dá conta da realidade 

social. As categorias intermediárias, a autoidenficação e a fluidez das identida-

des de gênero têm sido bastante estudadas por pesquisadoras e pesquisadores. 

Os estudos feministas deram origem a outras possibilidades de estudos, como 

os estudos homossexuais, estudos sobre a masculinidade e, mais recentemente, 

a abordagem queer — ou “cuir”, em sua forma abrasileirada. Embora existam 

várias formas de se ser homem e de se ser mulher, as pessoas se definem por 

sua identidade e questionam como ela é forjada. A teoria queer propõe um en-

tendimento antiidentitário, questionando as identidades como algo que rígido e 
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imutável e busca ampliar o entendimento para além dos binarismos. Mesmo a 

Psicanálise, que tem feito contribuições aos Estudos de Gênero, tem colocado 

em xeque a ideia de identidades fixas, afirmando que ao contrário disso, o que 

há são possibilidade de deslizamentos e questionamentos de identidades crista-

lizadas.

Gênero na escola

 Originalmente, nem o feminismo, nem a teoria queer estenderam suas 

análises às crianças. No entanto, suas construções teóricas e práticas são úteis 

em nossa reflexão sobre as infâncias e a Educação Infantil. Richard Miskolci 

(2012) afirma que a heteronormatividade seria a ordem do presente, pela qual 

todos são criados para serem heterossexuais. Mesmo quando alguém não se 

relaciona com pessoas do sexo oposto, espera-se que em sua aparência adote 

um modelo heterossexual, vinculado à masculinidade ou à feminilidade. Com 

as crianças isso fica claro desde o nascimento, quando se opera a partir da 

linguagem uma espécie de enquadramento num modelo hegemônico hetero-

centrado. Isso fica claro da mesma forma nos comentários feitos quando os 

adultos veem duas crianças de sexos opostos brincando juntas e logo exclamam 

“São namorados!”. Adultos partem do pressuposto da cis-heteronormatividade 

quando perguntam às crianças se estão namorando ou se têm namorado ou na-

morada — mesmo sabendo que crianças não namoram. Da mesma forma, os 

adultos repreendem um menino ao brincar de boneca ou uma menina que joga 

futebol. Esses exemplos, embora pareçam antiquados, são uma realidade que se 

coloca cotidianamente no contexto das famílias e das escolas, fazendo com que 

algumas crianças sejam “normalizadas” e, consequentemente, aceitas e outras 

tantas marginalizadas por não seguirem a regra do alinhamento sexo-gênero-

-afeto. As noções de gênero estão intimamente relacionadas ao sexo designado 

ao nascer e à orientação sexual.
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 Podemos presenciar a força com que os adultos normatizam e generificam 

os corpos e os comportamentos das crianças. Judith Butler (2016) entende que 

as nossas ações são performances de gênero. Desde crianças, percebemos que 

comportamentos são esperados de nós a partir do sexo atribuído no nascimento. 

As crianças percebem desde cedo como devem se comportar, performando a 

partir da aceitação ou rejeição de determinados comportamentos pelos adultos. 

Isso ocorre ao incentivarmos ou negarmos deliberadamente um comportamen-

to — “meninas não sobem em árvores”, “meninos não brincam de casinha”, 

azul, rosa, bola, boneca etc. — também quando, com nossos olhares, gestos e 

concordâncias tácitas, registramos esses mesmos comportamentos. Mas, qual 

lugar é reservado às crinças que não conseguem se adequar a esse molde so-

cial?

Ao mesmo tempo que uma menina não desejar brincar de boneca é um 

comportamento que não causa alarde, um menino que brinca com bonecas é 

motivo de preocupação para algumas professoras. Nesse sentido, Alex Bar-

reiro (2019), em sua obra, trata da cumplicidade e dos segredos trocados entre 

crianças e professoras na Educação Infantil. Para ele, os meninos são muito 

mais controlados do que as meninas, afinal, há uma meta a ser alcançada, ser 

um homem viril e provedor e para que isso seja atingido, os pequenos meninos 

são submetidos a violências de ordem física e psicológica, na perspectiva de 

Daniel Welzer-Lang (2001). Embora haja esse controle, na escola é permitido 

determinados comportamentos que não são possíveis em casa — um menino 

usar roupas e acessórios femininos durante a brincadeira, por exemplo. O autor 

também destaca a confiança que as crianças possuem na sua professora. Para 

ela, contam questões familiares que as inquietam, causam medo e espanto. As 

crianças também contam das proibições que sofrem em casa e dos comporta-

mentos que não são aceitos pelas famílias. Nesse sentido, apontamos para a ne-
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cessidade de uma formação pedagógica que saiba e consiga acolher às crianças 

em situações como essas. 

As educadoras e educadores estão acostumados também a um sistema 

binário — certo ou errado. Para Louro (2003), quando nos deparamos com si-

tuações de provisoriedade, precariedade e incerteza ficamos pouco à vontade: 

buscamos certezas, inequívocos. Um professor e uma professora devem poder 

responder “não sei, vamos pesquisar” ou “depende, pode ser isto e aquilo”. 

Ainda para a autora, uma noção singular de gênero e de sexualidade vem sus-

tentando o currículo e as práticas na escola. Embora existam várias possibili-

dades, a escola utiliza apenas um padrão, reforçando o “normal” com relação à 

sexualidade, ou seja, a heterossexualidade e o que se convenciona como sendo 

referência de masculinidade e de feminilidade. A escola pode até reconhecer 

outras formas, mas as classifica como desvio, como o excêntrico, o anormal. 

 As escolas que baseiam seus currículos em datas comemorativas utilizam 

dias determinados para contemplar os sujeitos divergentes e suas culturas. As-

sim, no dia da mulher talvez se fale de feminismo e das conquistas das mulhe-

res com relação à sociedade e aos direitos. No dia do índio e no dia da cultura 

negra, as professoras e professores se esforçam para trazer as contribuições dos 

povos originários e dos escravizados para o Brasil. A identidade cis masculina 

heterossexual e branca é estável e referência para ditar o que seja o outro — 

mulheres, negros, negras, povos originários. Nesse sentido, Renato Nogueira 

(2007), em artigo intitulado Entre a Linha e a roda: infância e educação das 

relações étnico-raciais, argumenta que as escolas tratam a diferença a partir de 

uma lógica do exótico e, tentam representar toda uma cultura a partir de apenas 

uma característica, como os rostos pintados no Dia do Índio, ou as rodas de 

capoeira no Dia da Consciência Negra. Nesse sentido, o autor chama atenção 

para a necessidade de currículos que abandonem a lógica abissal que colocam 
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epistemologias brancas e eurocentradas em lugar de destaque, em oposição às 

epistemologias de matrizes africanas e indígenas, que são empurradas à mar-

gem do das discussões propostas nas salas de aula.

 Contrariando esse tipo de educação, Cintia Maria Teixeira e Maria Ma-

dalena Magnabosco (2010) afirmam que a escola deveria ser uma instituição 

que tem por finalidade educar para a cidadania, igualdade, conhecimento e 

ampliação de direitos. Entretanto, em muitas escolas estão presentes práticas 

sexistas, misóginas, transfóbicas, que assumem diversas formas: nos comentá-

rios dos adultos, nas avaliações, nos livros didáticos, nas leituras escolhidas, na 

falta de entendimento sobre as diferenças, na supressão e apagamento dessas 

mesmas diferenças. Os estudos de gênero na escola proporcionam um novo 

olhar sobre as masculinidades e feminilidades. 

Podemos pensar em estudos, questões e problemas de gênero na Edu-

cação Infantil? Até mesmo com bebês? Acreditamos que sim. Mas, para isso, 

parece necessário que revejamos as nossas práticas com as crianças para que 

assim, possamos problematizar papeis de gênero, racismo e hierarquização               

de classes, buscando uma sociedade mais igualitária e menos repressora.                                                  

Mesmo que a discussão já tenha sido amplamente tratada, vale afirmar que os 

brinquedos e brincadeiras são para todas as crianças, as fantasias de princesa, 

de bruxa e de príncipe são para todas as crianças, as cores são para todas as 

crianças e que crianças não namoram. Como professoras e professores, psicó-

logas e psicólogos temos que repensar nossas práticas e entender nossa contri-

buição e influência na formação dos sujeitos. 

 O caminho, para Teixeira e Magnabosco (2010), é pensar novas pedago-

gias para novas práticas e novos modos de pensar na escola. Um projeto edu-

cacional que não siga um modelo preestabelecido e que não negue os sujeitos 

e suas subjetividades. É fundamental que nós educadores e educadoras tenham 
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uma formação continuada que abarque todas as questões anteriormente men-

cionadas, possibilitando desta maneira que se crie um campo educacional com 

um olhar mais amplo e acolhedor, no qual se possa olhar desde uma perspectiva 

que vá além dos binarismos: homem-mulher, macho-fêmea, hétero-homo, cis-

-trans, coisa de menina-coisa de menino, natural-artificial, certo-errado. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS                                                    
ESTUDOS QUEER E SEUS REFLEXOS NA                                                                   
EDUCAÇÃO  INFANTIL

 “Queer” é uma palavra do inglês que significa, aproximadamente, “esqui-

sito”, “torcido”. Queer era uma palavra usada de forma depreciativa para falar 

de pessoas que desafiam a norma — principalmente, homossexuais. A palavra 

foi ressignificada para designar uma ampla categoria de pessoas discordantes 

da norma, os não conformes. No Brasil, outras palavras foram ressignificadas 

por grupos minoritários, como o uso da palavra “travesti”, sempre no feminino, 

como uma identidade de luta.

A partir de estudos, como os de Judith Butler (2016), a teoria queer foi 

sendo construída e divulgada nos meios acadêmicos. Aqui no Brasil, um dos 

primeiros textos a tratar sobre a teoria queer foi escrito por Guacira Lopes 

Louro e publicado na Revista de Estudos Feministas, em 2001. Para Miskolci 

(2012), é relevante que a educação tenha sido a primeira ciência a receber os 

estudos queer no Brasil, enquanto já havia estudos da Sociologia, da Antropo-

logia e da Psicologia em outros países. A teoria queer, para o autor, tem uma 

dupla função, pois enriquece os estudos gays e lésbicos com sua perspectiva fe-

minista também sofistica o feminismo, ao expandir o seu olhar e o seu âmbito.

 Assim, a teoria queer se opõe às identidades sexuais e de gênero enten-

didas como estáveis e fixas e propõe um modo de pensar, uma epistemologia, 
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uma forma de questionar, articular e problematizar o conhecimento (FURLA-

NI, 2016). Nesse sentido, Jimena Furlani (2016, p. 37) afirma: “Entendo que 

o foco da teoria queer na educação é o constante questionamento e a crítica 

ao pensamento normativo que permeia os currículos escolares, em geral, e 

às representações da sexualidade, do gênero e de raça e etnia, em particular” 

[destaques da autora]. Uma proposta queer para o currículo é pensar além dos 

binarismos, é tratar os corpos, a sexualidade, os gêneros de modo plural, múl-

tiplo (LOURO, 2001). 

Na medida em que queer sinaliza para o estranho, para a contestação, 

para o que está fora do centro, seria incoerente supor que a teoria se reduzisse a 

uma mera aplicação ou a uma extensão de ideias fundadoras. Os teóricos e teó-

ricas queer fazem um uso próprio e transgressivo das proposições das quais se 

utilizam, geralmente para desarranjar e subverter noções e expectativas. A pro-

posta de Louro (2001) para desenvolver um currículo queer aponta, justamen-

te, para a falta de certezas, pois não há mais “respostas seguras e estáveis” (p. 

542). Enquanto parte do movimento homossexual busca a assimilação (tratada 

e entendida a partir de uma perspectiva da normalidade), o movimento queer 

“representa claramente a diferença que não quer ser assimilada ou tolerada e, 

portanto, sua forma de ação é muito mais transgressiva e perturbadora” (LOU-

RO, 2001, p. 546). Mas, aqui parece caber um questionamento: como transgre-

dir dentro de contextos educacionais que têm e mantêm padrões e expectativas 

sociais de gênero e sexualidade tão arraigadas? 

 É importante ressaltar uma das contribuições de Judith Butler (2016) 

para a discussão de gênero. As feministas e os estudos feministas já separaram 

sexo e gênero, apontando para a noção de que o sexo atribuído no nascimento 

não define naturalmente comportamentos, gostos, predisposições, caráter, e ou-

tras características do indivíduo, mas que isso depende da sociedade em que a 
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criança foi inserida e quais pressões sofreu para se transformar em homem ou 

mulher. Lembrando que a forma que entendemos gênero está assentada numa 

visão ocidental e capitalista. Nesse sentido, podemos pensar que em outras 

culturas, o conceito de gênero assume uma outra roupagem. Da mesma forma, 

o feminismo discute como agimos e construímos nossa identidade. Destaca 

também que os comportamentos sociais e sexuais são muito mais uma herança 

histórica do que naturalística. Butler (2016) vai além da divisão entre mascu-

lino e feminino e questiona “mulher” como categoria. Ela afirma que gênero 

não é uma identidade estável a partir da qual desenvolvemos nossos atos; pelo 

contrário, trata-se de uma identidade constituída de forma tênue, dentro da di-

mensão tempo. Essas identidades se estabelecem por meio de uma repetição 

estilizada de atos, que deixa suas marcas permanentes no que somos.  

Enquanto a diversidade está ligada à tolerância e à convivência, a dife-

rença permite que haja o reconhecimento do outro e permite a transformação 

social e das relações de poder e do lugar que o outro ocupa, no entendimento 

de Miskolci (2012). Louro (2003) também defende que a tolerância está ligada 

à condescendência, à permissão, à indulgência, e não a uma mudança de atitu-

de. Se advogamos a diversidade, convivemos pacificamente com o outro que 

é diferente de nós, mas sem nos misturamos a ele. Se pretendemos trabalhar 

a partir da perspectiva da diferença, quanto mais nos relacionamos com esse 

outro, mais o conhecemos e essa relação nos transformará. É interessante per-

ceber que nem chegamos à plena tolerância social das minorias. Mais recente-

mente, voltamos à intolerância quase que total: massacre da população negra e 

pobre, de travestis, feminicídio, violência de gênero. Nesse sentido, Nogueira 

(2017) acrescenta a necessidade de nos afetarmos pelo diferente e pensarmos 

em currículos escolares que efetivamente reconheçam a diferença, ao contrário 

de que trabalhe com a lógica do currículo turista, ou seja, que faça movimentos 
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de apenas visitar determinadas questões, sem que haja um aprofundamento e 

reconhecimento das culturas, das diferenças e do Outro.

Ao propor um currículo orientado pela abordagem queer, Louro (2001, 

p. 550) afirma que uma “pedagogia ou currículo queer estariam voltados para 

o processo de produção das diferenças e trabalhariam, centralmente, com a 

instabilidade e a precariedade de todas as identidades”. A diferença, a fluidez, a 

inconstância são entendidas como parte dos sujeitos. Abandonam-se as identi-

dades restritivas e imutáveis. 

Como uma educação infantil pode estar alinhada à teoria queer? Uma 

primeira resposta já encontramos no feminismo e no entendimento sobre gêne-

ro como uma construção, que vai determinando modos de ser homem e mulher 

aceitos socialmente. A resposta queer é pensar além desses dualismos já expli-

citados anteriormente. Há modos de ser homem e modos de ser mulher. Não há 

uma linearidade entre sexo-gênero-afeto. 

Paul Preciado, filósofo transmasculino feminista, escreveu um manifesto 

denominado “Quem defende a criança queer?” (2013). Nesse manifesto, Pre-

ciado aponta para as diversas violências que as crianças divergentes da norma 

sofrem nas famílias e nas escolas. Crianças que têm um comportamento diver-

gente são apontadas como inimigas do sistema; portanto, devem ser retificadas, 

normalizadas, impedidas de se expressarem. Preciado afirma que a “polícia de 

gênero vigia o berço dos seres que estão por nascer, para transformá-los em 

crianças heterossexuais. A norma ronda os corpos meigos. Se você não é hete-

rossexual é a morte o que te espera” (2013, p. 98).

Os conservadores vêm denunciando os estudos de gênero chamando-os 

de ideologia de gênero, vinculando-os à pedofilia, à promoção da homosse-

xualidade e da “mudança” de sexo, à destruição da família tradicional. Alex 
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Barreiro (2019) faz uma análise sobre a votação do projeto de lei que retira 

a discussão de gênero do Plano Municipal de Educação da cidade paulista de 

Mogi Guaçu. “Ideais como ‘proteção da família’, ‘proteção das nossas crian-

ças’ aparecem com frequência nas falas dos legisladores, sempre relacionadas 

aos perigos oferecidos pelas mídias por tornarem pública a afetividade de pes-

soas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros.” (BARREIRO, 2019, 

p. 69).  Nesses discursos, o autor afirma encontrar a defesa de uma identidade 

de gênero baseada no sistema sexo-gênero e a heterossexualidade como sendo 

biológicas.

Os estudos de gênero, que são teorias que foram desenvolvidas em di-

versas áreas do conhecimento, principalmente, as ciências sociais, a história, a 

sociologia e a educação, buscam analisar, compreender e estudar a constituição 

das identidades e das suas relações com a expressão, a afetividade e a sexuali-

dade. Justamente, os estudos de gênero denunciam, conforme Preciado (2013), 

a “polícia de gênero” que castra, normatiza, condena comportamentos de crian-

ças. Ele utiliza sua própria experiência como criança não conforme para expor 

a reação de sua família, da escola e de seus colegas durante a sua infância em 

plena ditatura franquista na Espanha. Embora muitas famílias e espaços esco-

lares sejam acolhedores com as crianças queer, a maioria pouco se modificou. 

Ao identificar uma criança desviante, a “polícia de gênero” a rotula e a reduz a 

essa identidade — uma futura LGBT. A sociedade reduz as identidades como 

sendo fixas e destinadas ou a “fazer parte” ou a “estar à margem”. 

 O manifesto em defesa da criança queer de Paul Preciado encerra da 

seguinte forma:
 
Nós defendemos o direito das crianças a não serem educadas exclusiva-
mente como força de trabalho e de reprodução. Defendemos o direito das 
crianças e adolescentes a não serem considerados futuros produtores de 
esperma e futuros úteros. Defendemos o direito das crianças e dos adoles-
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centes a serem subjetividades políticas que não se reduzem à identidade de 
gênero, sexo ou raça. (PRECIADO, 2013, p. 99)

A teoria queer propõe outras possibilidades de tensionamentos e proble-

matização acerca do binarismo sexo/gênero, binômio que sustenta a possibi-

lidade de que as estruturas se mantenham cristalizadas e institucionalizadas. 

Nesse sentido, parece haver também na escola, a possibilidade de que se façam 

esses tensionamentos, nas micropolíticas das salas de aula. É interessante ter 

a oportunidade de presenciar como as crianças criam categorias novas a partir 

dos universos que lhes interessam. Assim, nascem fadas meninos e meninas 

homem-de-ferro, meninos grávidos com a barriga feita com uma bola, meninas 

que são o pai na brincadeira de casinha. Nosso olhar adultocêntrico e nossa 

“polícia de gênero” é que maculam a visão das crianças com “nãos” e proi-

bições que vão normalizando suas condutas e adequando sua performance de 

gênero ao esperado socialmente. 

PARA ENCERRAR

 Os estudos de gênero na Educação contribuem com a percepção da cons-

trução social sobre o que é masculino e feminino — não somente enquanto pa-

pel de gênero ou papéis sexuais, mas denunciando a naturalização e arbitrarie-

dade dessas normas. Assim, os gêneros feminino e masculino são construídos 

pela família, sociedade, escola e mídia a partir desse binarismo bastante claro. 

Como estão inseridas e são subjetivas por essa lógica social, as crianças vão 

adaptando seus comportamentos a partir do binarismo de gênero. Elas vão bus-

cando seus modos de ser e de viver em sociedade. Mas, é necessário lembrar 

que nem todas conseguem se adequar a esse enquadramento. À essas crianças 

sobram os olhares inquiridores e às violências que, muitas vezes, são subme-

tidas pelas famílias e pelas próprias instituições escolares a fim de garantir a 

Eixo De Práticas



A(s) infância(s): olhares e escutas sobre formação, práticas e políticas

156Eixo De Formação

“criação” de um menino macho e de uma menina recatada e do lar (contém 

ironia). 

Contudo, parece que nossas discussões quanto ao gênero na escola ainda 

estão muito limitadas a desmistificar os papéis de gênero, como os que ficam 

evidentes quando alguém afirma que meninas brincam de casinha e de boneca, 

meninos brincam de bola e de carrinhos, meninas são princesas dóceis, amáveis 

e calmas, enquanto meninos são levados, violentos, energéticos e desobedien-

tes e assim por diante. Essa separação de comportamentos esperados e caracte-

rísticas atribuídas a meninos e a meninas têm as suas consequências na vida das 

crianças. Muito se tem falado em viver a sua identidade e liberdade sexual e de 

gênero para adultos, mas pouco ainda se fala dessa mesma atitude para com as 

crianças. 

 A partir de uma perspectiva queer, as questões deixam de ser binárias e se 

tornam um pouco mais complexas. Os conceitos de masculinidade e a femini-

lidade são as medidas para as relações de poder na sociedade, contudo, o queer 

parece borrar essas certezas e propor novas formas de ser e estar em socieda-

de. Os estudos de gênero são importantes para nos mostrar a possibilidade de 

questionar quem somos, como falamos, como nos comportamos, mesmo estan-

do inseridos e sujeitos às forças que a sociedade, o patriarcado, a misoginia, a 

homofobia exercem sobre nossas identidades. Por seu lado, a abordagem queer 

busca borrar desconstruir os entendimentos que apontam para binarismos e ma-

nutenção de desigualdades. As identidades não são predestinadas, logo, há in-

finitas possibilidade de vivência e expressão de identidades, comportamentos, 

afetos e desejo sexual. 

Nesse sentido, as crianças, para esta teoria, constroem ativamente seu 

gênero, inclusive não aceitando comentários sexistas de adultos, e transfor-
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mando também o entendimento desses adultos. Mas para que isso efetivamente 

aconteça, é necessário “munir” essas crianças, ensinando-as e permitindo que 

se questionem todas as normas sobre as quais já comentamos. 

Se para as crianças o brincar é, além de uma atividade lúdica, uma forma 

de conhecer e estar o mundo que habitam, é necessário que as formas de brin-

car sejam reguladas apenas pelo prazer, sem que sejam reguladas por regras de 

gênero que operam socialmente com dispositivos de controle e poder sobre os 

corpos. A criança sente prazer em brincar com bonecas e o adulto, por meio de 

uma por ser uma figura de poder, impõe que o que se espera dela é que sinta o 

mesmo prazer brincando com um caminhão. Uma educação sexista, racista e 

homofóbica, tanto nas famílias quanto nas escolas é prejudicial ao desenvolvi-

mento pleno da criança.

O gênero das crianças também é construído e limitado pelo que elas en-

tendem que possa dar prazer. Elas encontram prazer em fazer a “coisa certa” 

em consonância com o que se espera seu gênero, pois, a isso vem associada a 

aprovação dos adultos. Assim, ser masculino ou feminino são valorizados, con-

siderados certo, normal, apropriado, enquanto se condena o estranho, o anor-

mal, o esquisito. Os discursos de gênero e às formas de exercício do poder têm 

forte presença social e apoio institucional. Há estruturas que reforçam o gênero 

a ser constituído de certo modo na sociedade. A teoria queer também entende 

que gênero, como toda construção social, dependerá de uma série de fatores, 

principalmente do local e da história, mas também da classe social, cultura, 

religião. 

Por fim, acreditamos ser necessário se criem pedagogias que entendam e 

questionem as relações de poder inerentes às questões de gênero e que incluam 

as crianças nessa perspectiva, entendendo que elas têm a capacidade de resistir 
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ao que lhes é imposto e que podem ser agentes sociais transformadores para 

relações mais igualitárias. Nós professoras e professores e psicólogas e psicólo-

gos devemos entender, estudar, conhecer formas impostas de subordinação para 

assim, nos posicionarmos frente a todas as ameaças que a nossa liberdade de 

exercício das nossas profissões vem sofrendo. Não podemos compactuar com 

uma escola que perpetua a misoginia, a homolesbotransfobia e apaga as indi-

vidualidades e subjetividade dos sujeitos. Nos últimos anos, discutimos muito 

gênero e sexualidade a partir de projetos que não chegaram a acontecer, como 

o “Escola sem Homofobia”, apelidado de “Kit Gay”, ou de ataques ao currí-

culo e a proibição de “ideologia de gênero” em diversos municípios, ou ainda 

do combate às mudanças no uso social da linguagem neutra não binária, para 

ficarmos apenas em três exemplos de um universo de ataques que sofremos no 

nosso cotidiano como professoras e professores. Já é momento de estudarmos, 

entendermos e nos posicionarmos frente a essas ameaças.
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CAPÍTULO 8 

CRIANÇAS PRIVADAS DE 
AFETO PARENTAL DURANTE
 A INFÂNCIA: IMPLICAÇÕES 
COMPORTAMENTAIS - CASO 

DE ESTUDO DA CASA FAMÍLIA

João Francisco de Carvalho Choé 
Rogério Filipe Mário 

Maria de Fátima Arnaldo

Doi: 10.48209/978-65-5417-019-8

INTRODUÇÃO 

De acordo com Amarantes (2008, p.4), a família é uma unidade dinâmica, 

um espaço de convivência fundamental ao desenvolvimento de seus membros, 

e é onde se desenvolve três tipos de relações, pessoais-aliança (casal), filiação 

(pais e filhos) e consanguinidade (irmãos), e para os mesmos autores a família 

tem funções genéricas de preservar a espécie, nutrir e proteger a descendência. 

Por seu turno, Bowlby (1995) ressalta a importância de a criança estar 

inserida em uma instituição social que seja capaz de atender suas necessida-
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des básicas como alimentação, calor, abrigo, protecção, e que lhe seja propor-

cionado um ambiente no qual possa desenvolver ao máximo suas habilidades 

físicas, mentais e sociais, contribuindo dessa maneira para a formação de um 

adulto saudável, capaz de lidar eficazmente com seu meio físico e social. Pois, 

a criança por si só não seria capaz de desenvolver tais habilidades devido a sua 

imaturidade e dependência. Entretanto, assiste-se, atualmente, uma massiva de 

crianças que, por vários motivos, vêem-se negadas aos cuidados parentais e/ou 

familiares, o que pode acarretar uma certa privação de afecto pleno que só os 

pais e/ou a família pode proporcionar.

Como forma de responder ao cenário de abandono e/ou privação de afeto 

à criança, o Governo de Moçambique, através da Lei de base de Proteção da 

Criança (Lei nº 8/2008, de 15 de Julho, no seu art.2), faz referência aos meios 

alternativos ao exercício do poder parental, através da introdução da família 

de acolhimento, como um meio alternativo, figura esta incorporada também na 

Lei de Família. É através destas leis, que hoje se assiste também a uma massiva 

de várias Organizações, tanto nacionais como estrangeiras, que se dedicam ao 

acolhimento de crianças que, por vários motivos, viram-se negados o seu con-

vívio com os seus legítimos pais.

Não obstante a isso, vários autores, dentre eles psicólogos, assistentes so-

ciais e jurídicos, dividem em termos de opiniões acerca das consequências que 

estas crianças podem ter nas famílias de acolhimento, uns, enfatizando que es-

tas casas trazem benefícios para as crianças e estas se desenvolvem plenamente 

física, social e psicologicamente em paralelo com as crianças que vivem sob 

o mesmo tecto com seus pais biológicos, e, outros estudiosos, na pior das hi-

póteses, argumentam que estas casas trazem consequências e experiências não 

muito boas para estas crianças, pois, elas são privadas de afecto e são tratadas 

todas elas de uma forma homogénea, não se observando o fenómeno de dife-
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renças individuais. Posto isto, o artigo em vista pretende trazer uma reflexão 

acerca de crianças privadas de afeto parental durante a Infância: Implicações 

comportamentais, com o propósito de perceber as implicações que a falta de 

afeto na infância pode trazer para estas crianças na fase da adolescência.

Este artigo tem como base de sustentação os trabalhos de Koller e Hutz 

(1996), Bowlby (2001) e Winnicott (2002), teóricos incontornáveis quando o 

assunto se trata de afetividade e vinculação parental. Alguns estudos relacio-

nados a este tema, feitos pelos autores já citados, constataram que o raciocínio 

moral de crianças privadas de afecto parental, quando comparado ao de crianças 

de mesma idade que vivem com suas famílias, não difere significativamente. 

O mesmo estudo confirmou também que crianças nessa situação, que não 

frequentam escolas, raciocinam pro-socialmente no mesmo nível que crian-

ças escolares da mesma faixa etária (KOLLER & HUTZ, 1996 apud ROCHA, 

2002). Ou seja, segundo estes autores, “o viver desamparado nem sempre im-

pede o desenvolvimento de valores e não gera deficiências morais específicas 

em crianças e adolescentes”.  

O afeto é um dos construtos muito enfatizado pelos psicólogos, como o 

veículo pelo qual os animais constroem os seus vínculos consigo próprio e com 

tudo o os rodeia, sendo mais recomendado na infância, pois é nesta fase em que 

se forma a personalidade da pessoa. Assim, a infância deve ser uma fase em que 

deve ser prestada toda a atenção, cuidado e conforto em doses nem tanto exa-

geradas, nem tanto deficitários, se quisermos formar adultos em altura de res-

ponder com os desafios que o mundo actual oferece. Contudo, Bowlby (2001) 

destaca que a função de cuidador exercida pela mãe cria vínculos afectivos que 

atendem as necessidades básicas afectivas e psicológicas da criança, é quando 

a criança desenvolve apego pela figura da mãe (biológica ou adoptiva), sendo 
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que a figura de apego representa basicamente protecção. A separação e a perda 

dessa figura de apego causam angústia e medo na criança.

Com isso, enfatiza-se o papel que a figura dos pais em geral e figura da 

mãe em particular tem nos primeiros anos de vida da criança, como imprescin-

dível e insubstituível para a sobrevivência plena da criança. Todavia, nem todas 

as crianças encontram a mesma dádiva de viver sob a proteção parental e/ou 

maternal, sendo, na sua maioria, acolhidas com outras famílias adoptivas e, na 

maior hipótese, acolhidas com as várias casas que cuidam de crianças abando-

nadas sob viários motivos e/ou privadas de sua liberdade e direitos. 

Dentre as casas de abrigo (e que por sinal é o que se trata neste trabalho), 

a casa família é uma das casas que por excelência é conhecida como aquela 

que acolhe a maioria de crianças abandonas e/ou aquelas que, devido a força 

do destino viram-se privadas do afecto e convívio familiar. São crianças que 

são acolhidas, na sua maioria, com idades ainda muito tenras, onde crescem e 

estudam naquele ambiente. Portanto, ciente de que este cenário é preocupante 

tanto para os estudiosos sociais quanto para a comunidade em geral, no que 

concerne ao futuro destas crianças, a autora urge em colocar a seguinte questão: 

Quais as implicações comportamentais das crianças privadas de afeto parental 

durante a infância?

Assim, também se apontou os objetivos, para o alcance dos resultados da 

pesquisa. Deste modo, elencamos os desafios a seguir orientados como objeti-

vos da pesquisa: a) reflectir sobre as implicações comportamentais da privação 

do afecto parental na infância; b) identificar as causas que levaram a criança 

a viver no centro de acolhimento; c) apresentar a relação existente entre a pri-

vação de afecto parental na infância e o isolamento social; e d) descrever as 

manifestações comportamentais das crianças privadas de afeto parental.
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Falar de afeto é abordar sobre a essência ou do começo da vida humana 

no sentido em que o homem é um ser fundamentalmente social por natureza, ou 

seja, se relaciona a outras pessoas desde a vida embrionária até a sua morte. O 

vínculo afetivo transforma um ser humano capaz de enfrentar de forma positiva 

os problemas durante toda a sua vida. 

Atualmente, o estágio em que se encontra a pesquisa acerca de crianças 

privadas de vínculo afetivo parental mostra um avanço um pouco convincente, 

entretanto, o mesmo não se pode dizer para a nossa realidade concreta, onde, 

tanto a literatura como as pesquisas relacionadas com está área deixa muito a 

desejar.

É importante frisar que o objetivo deste estudo é antes verificar se há di-

ferenças nas manifestações comportamentais entre crianças privadas de afeto 

durante a infância e que vivem em situações de acolhimento. Importa ainda 

frisar que este estudo reveste-se de magnitude importância, pois se trata de 

centros que acolhem crianças com tenras idades, o que, se não se obedecerem a 

certas medidas, pode comprometer o futuro das próprias crianças.

FORMAÇÃO DE VÍNCULOS AFETIVOS NO MUNDO

Um adulto normal, mentalmente e emocionalmente saudável, é o que to-

dos desejamos ser. Deste indivíduo começa, segundo Winnicott, desde o nasci-

mento do bebé e seu contacto com sua mãe (WINNICOTT, 2002, p.10). Entre-

tanto, como a boa ou a má formação dos vínculos afetivos da criança dependem 

da dedicação constante e ininterrupta daquela que cuidará do bebé, Winnicott 

atribui à mãe quem melhor realizará essa recompensante tarefa como veremos 

mais a seguir. 
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Contudo, o mesmo autor avança afirmando que acontecimentos fatais  

durante existência nos acometem e para tanto quando uma mãe vier a faltar, não 

por negligência, mas por uma fatalidade, o pai ou mesmo a avó ou ainda algum 

outro membro da família que se dispuser a tomar conta do bebé que ficou sem 

a mãe e o fizer com total dedicação, não poderá ser acusado, inconsequente-

mente, de não ter cumprido sua tarefa de maneira que a mãe, ela mesma, tivesse 

realizado esse feito. 

RELAÇÕES DE AMIZADE E VINCULAÇÃO AOS PAIS

A teoria da vinculação, originalmente proposta por John Bowlby, propõe 

que a qualidade da vinculação da criança com os pais vai influenciar a qualidade 

da interação nas relações com os pares. O estudo das relações com os pares na 

idade pré-escolar é de particular interesse na perspetiva da teoria da vinculação, 

uma vez que nesta idade costuma ocorrer o já referido alargamento significativo 

da rede social da criança, e assim os efeitos da relação primária com os pais 

nos padrões de relacionamento com outros parceiros se devem fazer sentir mais 

claramente (KLEIN, 2015 apud ROCHA, 2002). 

A influência da vinculação parental pode ser considerada de uma 

forma mais global, ou seja, explicando todos ou quase todos os aspetos do 

desenvolvimento social da criança, ou pode ser tomada de uma forma mais 

restrita, ou seja, prevendo apenas a qualidade das relações próximas, íntimas, 

da criança com os seus amigos (BEZERRA, 2006 apud ROCHA, 2002). Assim, 

segundo Guirado, citado por Rocha (2002), enquanto o pequeno número de 

relações diádicas de crianças mais novas pode servir a necessidade de segurança 

da criança face à ausência das figuras parentais, por outro lado as crianças do 

pré-escolar parecem explorar um número maior de relações mais esporádicas e 

menos estáveis, o que pode implicar diferentes tipos de competências sociais. 
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DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DOS VÍNCULOS 
AFETIVOS E/OU SEU ROMPIMENTO
 

Podemos observar que à criança faz-se necessário amor e dedicação para 

um desenvolvimento adequado. Além disso, ela vai precisar de um lar está, 

onde encontre além de amor e dedicação, um lar com atitudes consistentes, 

com rotinas para que a criança saiba construir seu mundo sem surpresas grandes 

quando ainda não é hora (DOLTO, 2013). 

A criança cujos pais souberem que para criarem um filho de maneira 

saudável não é necessário nenhum profundo conhecimento ou inteligência além 

do normal, mesmo porque alguém que possuir o conhecimento em anatomia 

não vai garantir que seu filho seja saudável, essa pessoa deve saber que, para 

tanto, só é necessário amor profundo e dedicação, atenção total àquele ser que 

precisa de amor para se desenvolver e que se isso não lhe faltar, com certeza 

teremos uma base sólida de construção da personalidade onde ninguém nem 

nada no mundo poderão destruir (KLEIN, 1997).

É exatamente dessa forma que se formará um indivíduo com perfeita 

saúde mental para enfrentar as adversidades da vida. Segundo Winnicott (2006, 

p.20), a base de toda a vida cultural do ser humano adulto é o que faz parte do 

desenvolvimento emocional normal. Se quando bebé houver uma privação desta 

técnica como objecto transitório, tal ocorrência poderá acarretar em inquietação 

e insónia. Isso faz parte também da formação do afecto, que se perdida, revela 

uma criança carente e demonstrará, quando mais velha, uma tendência a ser 

anti-social ou até mesmo uma propensão à delinquência.

Outro problema que pode se manifestar devido à falha na formação dos 

vínculos afetivos é a deficiência no processo de holding. O holding é descrito 
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por Winnicott (2002) como uma fase em que a mãe ou substituta: a) Protege da 

agressão fisiológica, b) Leva em conta a sensibilidade cutânea do lactente e a 

falta de conhecimento por parte deste da existência de qualquer coisa que não 

seja ele mesmo, c) Inclui a rotina completa do cuidado dia e noite adequada a 

cada bebé e segue também as mudanças instantâneas do dia-a-dia que fazem 

parte do crescimento e do desenvolvimento do lactente, tanto físico quanto 

psicológico (BOWLBY, 2006).     

PROBLEMAS E TRANSTORNOS DE COMPORTAMEN-
TO DECORRENTES DA DEFICIÊNCIA DA FORMAÇÃO 
E/OU ROMPIMENTO DOS LAÇOS AFETIVOS  

O primeiro e mais persistente vínculo afetivo é o da mãe e seu filho. É 

talvez o único vínculo que persiste até a vida adulta, possibilitando afirmação 

de que a relação entre mãe e filho, mesmo depois de separados, quando o filho 

se torna adulto, é o vínculo que nem mesmo a morte dissocia. Entretanto de 

uma forma um tanto paradoxal, é importante salientar que o comportamento 

do tipo agressivo desempenha um papel crucial e decisivo na manutenção dos 

vínculos afectivos. 

Esse comportamento assume duas formas distintas: primeiro ataques de 

afugentamento de intrusos e, segundo, a punição de um parceiro errante, seja 

ele esposa, marido ou filho. Há provas de que boa parte do comportamento 

agressivo de um tipo desconcertante e patológico tem origem em uma ou outra 

dessas formas (BOWLBY, 2001, p.81).  Segundo Bowlby (2001), os vínculos 

afectivos e os estados emocionais caminham juntos. Sendo assim, muitas das 

emoções humanas surgem durante a formação, manutenção e rompimento dos 

vínculos afectivos.

Eixo De Políticas



A(s) infância(s): olhares e escutas sobre formação, práticas e políticas

168Eixo De Formação

Em termos subjetivos podemos descrever que a ameaça da perda gera 

ansiedade e a perda real causa tristeza, ao passo que ambas as situações podem 

despertar raiva. Finalmente, a manutenção incontestada de um vínculo é 

experimentada como uma fonte de segurança e a renovação de um vínculo 

como uma fonte de júbilo (BOWLBY, 2001). 

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste estudo, adoptou-se numa abordagem quali-

tativa, por ser adequada a pesquisa uma vez que proporciona uma aproximação 

importante entre pesquisador e objeto de estudo, na perspectiva de compreen-

der a realidade pesquisada (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). 

No que diz respeito à pesquisa bibliográfica, Bordin (1979) diz que esta 

“é realizada a partir de um levantamento de material com dados já analisados, 

como livros, artigos científicos, páginas de Web sites, sobre o tema que se de-

seja conhecer”. 

O campo de pesquisa deste estudo circunscreve-se à Província da Zam-

bézia, concretamente na cidade de Quelimane e foi realizada no ano 2019. Par-

ticiparam da pesquisa 09 (nove) indivíduos sendo 01 (uma) cuidadora (a res-

ponsável da casa família) das crianças e 08 (oito) crianças que vivem na casa 

família, que se localiza nos arredores da cidade supracitada.

O processo de coleta de dados foi feito por meio de entrevista padroniza-

da. A entrevista apresenta seis questões, que foram aplicadas a 8 (oito) crianças 

da casa família. Da mesma forma, foi aplicada uma entrevista contendo cinco 

questões, que foi respondida por 1 (uma) cuidadora das crianças, que participou 

de forma voluntária na pesquisa. Para se obedecer às questões éticas de pesqui-

sa não foram revelados os nomes dos participantes. Assim, cada participante 
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foi-lhe atribuído a letra “P” para designar petizes e R para designar a responsá-

vel do centro acompanhada por um número (P1…P8) e (R).

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ENTREVISTA 
COM AS CRIANÇAS  

Nesta secção iremos apresentar os depoimentos dos entrevistados em re-

lação à pauta em debate.

“Quais foram às causas que levaram a viver na Casa Família?” 

Para esta questão os nossos entrevistados, especificamente, P-1, P-2,….., 

P-8, declaram que estão a viver no centro de acolhimento por vários motivos 

conforme atestam alguns relatos:

Quanto a esta questão, das oito crianças entrevistadas, sete afirmaram que 
estão naquele centro por motivos de morte de um dos pais ou ambos. (P1….
P7)
Por seu turno, uma criança apenas está naquele centro de acolhimento 
devido a maus tratos perpetrados pelos seus parentes. (P-8) 

No seguimento deste trabalho foi levantada a segunda questão, cujas 

respostas se enquadram na segunda categoria: 

“Está a gostar de viver aqui no centro?” 

Os participantes designados por P-1, P-2,…., P-8, declaram que estão a 

gostar de viver no centro de acolhimento, conforme atestam alguns relatos:

Eu gosto de viver aqui e não quero voltar mais para a rua porque me sinto 
bem aqui...tem boa alimentação aqui e também me cuidam bem...(P-1)
Estou a gostar daqui porque me tratam bem e nos deixam brincar 
livremente...participamos de atividades boas como jogar...(P-3)
Aqui se aprende muita coisa, também vou a escola, tenho todas as refeições... 
por isso gosto de viver aqui…(P-6)
Estou a gostar de viver aqui porque estou a estudar... não fazemos trabalho 
forçado e tenho bons amigos...(P-8)
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Entretanto, um dos petizes afirmou que não estava a gostar devidamente de 

viver naquele centro, alegando que quando estivessem doentes os responsáveis 

não atendiam bem.

Na continuidade da pesquisa, foi levantada a questão número três, cujas 

respostas se enquadram na terceira categoria:

“Como tem se relacionado com os teus colegas aqui na casa família?” 

As respostas da pergunta acima foram retiradas a partir das falas dos  P-1, 

P-2,….., P-8, onde apontaram que a relação existente entre as crianças é boa, 

conforme descreve as seguintes falas:

Tem outros meninos muito rebeldes... gostam de provocar os outros. Quando 
alguém discute com outros eles vêm e começam a falar para lutarmos...
Também costumam-se insultar...(P-2)

Costumamos a nos relacionar bem... mas não são todos dias, por que há 
dias que outros lutam e começam a insultar os outros...(P-4)

Às vezes nos relacionamos bem... às vezes mal...quando estou doente 
eles riem se de mim...por exemplo, tenho ferida no pé e eles me gozam...
chamam isso de “equipamento”.(P-5)

Às vezes discutimos... às vezes brincamos bem...quando me provocam eu 
vou queixar ao responsável e logo eles são punidos…..(P-7)

Aqui às vezes o relacionamento é bom, às vezes não é bom...às vezes os 
mais adultos batem-nos, mas não tem sido constante, mas brincámos bem 
e nos relacionamos bem também….(P-8)

Para a pergunta número quatro enquadradas na quarta categoria foi 

levantada a seguinte questão: 

“Lá em casa onde vivia antes de ir para a rua, como tratava as pessoas 

que viviam contigo?” 

Como resposta da pergunta acima, a seguir se apresenta os relatos dos 

entrevistados:
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Eu tratava bem, mas a minha avó me tratava mal. Ela me batia, às vezes 
não me dava comida e quando perdesse alguma coisa em casa falavam que 
era eu que levei….(P-1)

Minha madrasta me insultava sempre e eu às vezes quando me mandava 
eu negava e eu dizia para mandarem outra pessoa, eu não gostava de fazer 
trabalhos por causa dela, me insultava muito….(P-2) 

Eu tratava bem as pessoas que viviam comigo, mas a minha madrasta 
sempre me tratava mal….(P-4)

Eu tratava mal as pessoas, eu não gostava de viver ali, sempre eu ficava 
muito tempo com meus amigos…porque lá em casa me insultavam muito…
(P-7)

Para a questão número cinco, enquadrada na quinta categoria foi 

perguntado o seguinte:

“Como é que te tratam aqui no centro com os responsáveis?” 

Como resposta da pergunta formulada anteriormente os participantes 

renomeados por P-1, P-2,……,P-8, declaram de formas diferentes dizendo que 

alguns são tratados de boa maneira e os outros têm tido maus tratos, conforme 

atestam alguns relatos:

Não nos tratam muito bem, muitas vezes me tratam mal, não nos escutam 
quando apresentamos nossas preocupações…quando na escola pedem a 
comparência de encarregados de educação eles não vão…(P-4)
Aqui os responsáveis tratam-nos bem, mas não são todos os dias nem… 
as vezes se quando tenho preocupação falam que vão resolver e nunca 
resolvem…(P-5)
Tratam-me bem, mas quando eu cometo erros eles me punem…por exemplo 
mandam-me limpar as casas-de-banho, varrer todos os quartos e ir limpar 
na machamba…(P-7)

Antes quando eu chegue era maltratado com outros meninos, mas os 
responsáveis aqui me tratam bem. Quando não tenho material da escola 
eles me dão… quando temos problemas entre nós, eles resolvem….(P-8)

Abordados os entrevistados sobre a questão:
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“Quando tem algumas necessidades/preocupações de que modo os 

trabalhadores do centro de acolhimento te atendem?” 

Desta pergunta, foram obtidos os seguintes depoimentos:

Atendem bem. Quando estou doente eles acompanham-me ao hospital. Por 
exemplo, quando eu disse que não tinha material escolar eles me deram….
(P-3)

Atendem bem. Por exemplo, quando roubaram minhas coisas eu fui 
informar ao responsável e ele reuniu-nos e procurou-se quem tinha levado. 
Quando a pessoa foi encontrada puniram-lhe....(P-4)

Têm-nos atendido bem, mas não sempre. Quando eu estive doente, o 
responsável sempre me dava comida para eu comer antes de tomar os 
medicamentos….(P-5)

Atendem bem as nossas preocupações. Por exemplo, no dia que não 
encontrei minha comida quando voltei da escola fui apresentar a situação 
ao responsável e ele me atendeu bem…deu me comida…(P-6)

Eles atendem mais ou menos… porque nem sempre quando apresentamos 
nossas preocupações eles nos atendem como deve ser… as vezes falam que 
vão resolver a situação, mas depois não resolvem….(P-8) 

De acordo com os dados atrás apresentados percebe-se que o tratamento 

dado às crianças ainda deixa a desejar, pois as opiniões são divergentes. Com 

base nos resultados, consta que algumas crianças não são bem atendidas quan-

do apresentam as suas preocupações aos seus cuidadores.

Portanto, não basta à presença continuada da figura de vinculação para 

garantir a qualidade da mesma. A sua presença apenas indica o estabelecimento 

da ligação afetiva. A qualidade é determinada pela natureza das interações que 

se estabelecem. 

Como afirma Winnicott (2006), para o seu desenvolvimento com qua-

lidade, é necessária a sensibilidade da figura de vinculação para responder às 

necessidades de proximidade e de segurança da criança e a disponibilidade, 
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quer em termos físicos quer em termos emocionais, para responder quando a 

criança a procura. Este mesmo autor avança que quando as figuras de vincula-

ção agem de modo adequado sendo sensíveis e compreensivas, estarão criadas 

as condições para o desenvolvimento de uma vinculação segura, fundamental 

para o desenvolvimento da criança. 

Por outro lado, quando não existe sensibilidade e compreensão ativa por 

parte da figura de vinculação, estão criadas as condições para o desenvolvimen-

to de uma vinculação insegura, com consequências para o desenvolvimento 

(WINNICOTT, 2006, p.27).

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ENTREVISTA 
COM O RESPONSÁVEL

Com a intensão de obter a opinião do responsável do centro de acolhimento 

da casa família sobre como era o comportamento das crianças aquando da sua 

chegada no centro, foi levantada a primeira questão, cuja síntese de respostas 

foi inserida na primeira categoria. Para esta questão, o nosso entrevistado, 

especificamente, (R), conforme se pode atestar nas declarações apresentadas a 

seguir:

As crianças quando acabavam de chegar aqui no centro tinham atitudes 
agressivas, e mostravam-se desesperadas pela sua própria vida. Tinham um 
comportamento negativo, ruim. (R)

Em relação à pergunta, como está o comportamento atual das crianças 

depois de serem integradas no centro, o responsável do centro deixou ficar as 

seguintes declarações:

Agora já se comportam bem, não como antes. Mas ainda existem crianças 
que manifestam comportamento agressivo. (R)
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A luz da questão sobre como era a interação das crianças quando chegaram 

no centro, o nosso entrevistado, especificamente, (R), disse o seguinte:

Algumas delas se mostravam isoladas, não gostavam de se associar com os 
outros nas brincadeiras (R)

O responsável do centro de acolhimento da casa família foi também 

questionado sobre quais foram as estratégias usadas pelo centro com vista a 

moldar o comportamento das crianças, o mesmo afirmou que:

Mantivemos mais contato físico com elas. Informamos sobre as regras 
e normas de convivência daqui. Também sempre as crianças têm um 
acompanhamento não só do centro, mas de outros intervenientes no sentido 
de enquadrar as crianças no seu mundo. (R) 

Em relação a pergunta Como tem lidado com crianças quando não 

respeitam as regras e quando os mesmos têm uma relação difícil com os outros, 

o responsável do centro apontou que:

Reunimos as crianças e informamos sobre a importância de se respeitarem. 
Apesar de não respeitarem as regras sempre tratamos bem de modo a que as 
crianças se sintam bem aqui no centro, pois e um dos nossos objetivo. (R)

Analisando os resultados atrás referenciados, constata-se que as crianças 

aquando da sua chegada ao centro de acolhimento, algumas delas se mostra-

vam isoladas, não gostavam de se associar com os outros nas brincadeiras e 

demonstravam comportamentos agressivos. Foi possível também, através do 

guião de observação, constatar-se que existem crianças que mostravam com-

portamento agressivo com os outros companheiros durante o seu relacionamen-

to. Entretanto, com o esforço do centro, algumas crianças mudaram de atitudes. 

Com relação ao comportamento agressivo manifestado pelas crianças aquando 

da sua chegada, a nosso ver, pode ser devido a falta de afecto proporcionado 

pela família assim como a falta de demonstração de aprovação por parte destas 
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mesmas famílias. Por exemplo, Patterson (1982), que estudou a agressividade 

no ambiente familiar e verificou que nas famílias, em que não há demonstra-

ções de aprovação e afeto, as crianças são extremamente agressivas. Também 

o mesmo autor, em seus estudos verificou que ambientes familiares coercivos, 

com punições, ameaças, provocações entre os membros familiares, contribuem 

para o desenvolvimento da agressividade nas crianças. Como se sabe, as crian-

ças aprendem inicialmente suas obrigações morais pela imposição dos pais ou 

imposição do círculo social, pois elas não têm compreensão da regra (coação).  

Na sequência segue a figura 1 com a imagem de uma Casa Família, e a figura 2 

representa uma cuidadora e os meninos da casa.

Figura 1 – A imagem ilustra a casa família

Fonte: os autores
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Figura 2 – A imagem ilustra os petizes junto da cuidadora 

Fonte: os autores

CONCLUSÃO 

O objetivo deste artigo foi de reflectir sobre as implicações comporta-

mentais da privação do afeto parental na infância. Em particular buscou-se ex-

plicar a importância desse afeto parental para a infância e a relação existente 

entre a privação de tal afeto e o isolamento social. 

A expectativa inicial era de saber se crianças privadas de afeto parental 

durante a infância manifestavam comportamentos como agressividade e isola-

mento. Essa expetativa baseou-se em algumas literaturas que afirmam que as 

instituições e abrigos para crianças privadas de afecto parental não são ambien-

tes favoráveis para um desenvolvimento sadio, principalmente quando o tempo 

de institucionalização é muito longo. 
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Teóricos citados neste estudo quando relatam sobre as implicações des-

sa  negligência sejam elas pela falta total de afeto ou até mesmo pela falta de 

cuidados considerados básicos como a alimentação e higiene, no faz perceber 

o quanto a qualidade familiar é importante para a estruturação do ser em todas 

as fases de sua vida. Apontando para que o sujeito tenha um crescimento con-

siderado saudável é preciso que tenha uma infância tranquila, acompanhada de 

cuidados, carinho e afeto.

Daí que, pensando nestas teorias, achou-se conveniente desenvolver uma 

pesquisa por forma a confirmar (ou não) esses factos. Depois de colhidos os 

dados e analisados, chegou-se a conclusão de que as causas que levaram as 

crianças a viver no centro de acolhimento têm a ver com a morte de um dos pais 

ou ambos. Ainda neste estudo, constatou-se que algumas crianças não recebiam 

o mesmo tratamento dado as outras crianças, facto que as deixava preocupadas, 

pois segundo elas, sentiam-se excluídas. Entretanto, todas as crianças admiti-

ram que se sentem satisfeitas por estarem naquele centro pois têm as condições 

necessárias de que precisam para a sua sobrevivência. Portanto, pode-se afir-

mar que o centro de acolhimento, constitui um ambiente sadio para um bom 

desenvolvimento das crianças. 
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O campo das infâncias vem se constituindo como um espaço trans-

disciplinar que busca entender as complexidades das crianças e 

das múltiplas infâncias. 

O objetivo desta obra é reunir resultados de pesquisas nacionais e inter-

nacionais que abordam diferentes perspectivas, olhares, percepções sobre 

temas relacionados à Educação Infantil, criança(s) e infância(s) e suas in-

terrelações com outras áreas do conhecimento como a arte e o desenvolvi-

mento da criança; as prática pedagógicas que viabilizem a diversidade; a 

música, os livros didáticos e a formação docente; as práticas pedagógicas 

de educação inclusiva; o jogo corporal-musical; o feminismo, o gênero e a 

teoria queer; o brincar e a BNCC; e o afeto parental e o comportamental.

Este olhar interdisciplinar em torno da infância designa uma multiplicida-

de de dimensões, como o campo demográfico que envolve os contextos, a 

cultura, as políticas e a ordem econômica, a dimensão conceitual da própria 

criança, que entra nos campos psicológico, antropológico e sócio antropo-

lógico. 

A criança é sujeito de direito, é partícipe do processo pelo qual ela se des-

cobre e descobre o mundo, imagina, interpreta, intencionaliza, cria e trans-

forma a natureza, sendo a educação infantil o espaço que contribui com a 

formação humana emancipadora. 

A obra A(s) infância(s): olhares e escutas sobre formação, práticas e polí-

ticas apresenta ao leitor diferentes olhares, perspectivas, reflexões, percep-

ções e análises a respeito da criança e da infância. A obra acolhe estudos e 

reflexões que discutem os eixos de formação, de práticas e de políticas. 

www.arcoeditores.com

contato@arcoeditores.com

(55)99723-4952
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