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Introdução

O Instituto de Ensino e Pesquisa da APAE DE 

SÃO PAULO, em parceria com o Instituto Cyrela e 

com a Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo, desenvolveu o “Projeto Sinais de Atenção na 

Primeira Infância: Atenção Interdisciplinar no De-

senvolvimento Infantil”, uma estratégia de capacita-

ção e fortalecimento do papel dos Centros de Edu-

cação Infantil (CEI) da Rede Parceira da Cidade de 

São Paulo. O objetivo foi oferecer referências sobre 

os principais mecanismos que compõem o atendi-

mento de bebês e crianças na faixa etária de 0 a 3 

anos e 11 meses, visando uma atuação preventiva 

em situações que revelem sinais de atenção no de-

senvolvimento infantil. 

A publicação deste guia é um passo importante 

no “Projeto de Atenção Interdisciplinar no Desenvolvi-

mento Infantil”, pois perpetuará e expandirá as ações 

contempladas no escopo da formação dos profissio-

nais dos CEI.

Ou seja, o que teve início com a formação de 156 

profissionais da educação, que atuam nos CEI do 

Município de São Paulo das Diretorias Regionais de 

Educação (DREs) de Guaianases, Capela do Socorro, 

Campo Limpo e Santo Amaro, poderá alcançar outros 

profissionais que buscam atualização a serem agentes 

ativos na atuação pedagógica, contribuindo com um 

desenvolvimento infantil ativo.

INTRODUÇÃO AO TEMA

Entre a gestação e os 6 anos de idade, o cérebro hu-

mano se desenvolve mais rapidamente do que em 

qualquer outra fase da vida e esse desenvolvimento 

depende diretamente da qualidade dos estímulos, 

dos vínculos estabelecidos com as pessoas no entor-

no e do ambiente no qual a criança está inserida. Tais 

fatores determinam o desenvolvimento das com-

petências cognitivas, sociais, físicas e emocionais. 

Portanto, situações de privação e risco nessa idade 

prejudicam esse desenvolvimento, ocasionando di-

ficuldades nas etapas futuras da vida (PMPI/São Pau-

lo, 2018, p. 8).*

*   Prefeitura de São Paulo. PMPI – Plano Municipal pela 

Primeira Infância. Disponível em: <https://www.

prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/

Plano_Municipal_pela_Primeira_Infancia.pdf>. 

Acesso em: 08 ago. 2019.

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Plano_Municipal_pela_Primeira_Infancia.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Plano_Municipal_pela_Primeira_Infancia.pdf
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Plano_Municipal_pela_Primeira_Infancia.pdf
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Alinhadas com as premissas do Plano Municipal 

pela Primeira Infância (PMPI), duas ações preventivas 

realizadas na APAE DE SÃO PAULO colaboram para 

evitar danos nessa fase da vida: a Triagem Neona-

tal (Teste do Pezinho) e o diagnóstico de deficiência  

intelectual.

O diagnóstico de deficiência intelectual tem iní-

cio a partir da observação de sinais de atenção no 

desenvolvimento infantil, perceptíveis na rotina de 

uma criança. Dessa maneira, a observação proativa 

de pedagogos e de auxiliares na rotina das creches 

contribuem para o início do processo, afinal, é nos 

CEI que se promovem vivências nas áreas de lingua-

gem, motricidade, cognição, afetividade e sociali-

zação. Se, de um lado, essas atividades contribuem 

para o desenvolvimento neuropsicomotor, de outro, 

auxiliam na percepção de diferenças que merecem 

atenção adequada e o desenvolvimento de ações 

complementares às atividades pedagógicas desses 

ambientes inclusivos. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Do-

micílios Contínua (PNAD)**, em 2017, 32,7% da popu-

lação de 0 a 3 anos foram atendidas em escolas ou cre-

ches no Brasil, o que resultou em cerca de 3 milhões 

**  PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua, 2016-2017.

de crianças nessas instituições. Atualmente, a cidade 

de São Paulo, tem 558.669*** crianças matriculadas 

em creches. Deste contingente, o projeto abrangeu 

inicialmente as DREs em áreas de vulnerabilidade so-

cial no município de São Paulo, onde há uma maior 

concentração de crianças de 0 a 5 anos que vivem 

nesses locais. Um passo importante para que outras 

iniciativas semelhantes possam fornecer apoio para a 

cobertura de outras regiões igualmente carentes de 

formação.

Este guia contribuirá para o desenvolvimento de 

mais profissionais, proporcionando material de estu-

do e aprofundamento teórico que subsidiem a prática 

nas creches, facilitando a observação e o registro, de-

finindo fluxo de atendimento de crianças com sinais 

de alerta do desenvolvimento neuropsicomotor e 

orientação à família para o acompanhamento na rede 

de atendimento, assegurando os diretos da criança na 

primeira infância, com vistas ao desenvolvimento in-

tegral como cidadão de direitos (Lei n. 16.710, de 11 

de outubro de 2017).

***   Prefeitura de São Paulo. Secretaria Municipal da 

Educação. Disponível em: <http://eolgerenciamento.

prefeitura.sp.gov.br/frmgerencial/

NumerosCoordenadoria.aspx?Cod=000000>. Acesso 

em: 08 ago. 2019.

http://eolgerenciamento.prefeitura.sp.gov.br/frmgerencial/NumerosCoordenadoria.aspx?Cod=000000
http://eolgerenciamento.prefeitura.sp.gov.br/frmgerencial/NumerosCoordenadoria.aspx?Cod=000000
http://eolgerenciamento.prefeitura.sp.gov.br/frmgerencial/NumerosCoordenadoria.aspx?Cod=000000
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INTRODUÇÃO  

Já tentou entender o que são políticas públicas? 

Em um país do tamanho do Brasil, com sua complexi-

dade e desafios sociais, e que ainda caminha lentamen-

te em prol da transparência ideal, saber o significado e 

a importância dessas palavras é algo básico e essencial. 

Afinal de contas, elas estão diretamente relacio-

nadas com a questão do planejamento do setor pú-

blico, assim, a qualidade desse planejamento e sua 

efetivação estão completamente relacionadas com 

a nossa vida, pois nos afeta de maneira significativa, 

independentemente do grau de escolaridade, sexo, 

raça, religião ou nível social. Também abrangem todas 

as áreas, tais como educação, saúde, segurança, mobi-

lidade, meio ambiente, habitação, entre outras.

De acordo com Stucky (1997), políticas públicas são 

a soma de atividades governamentais que atingem di-

retamente, ou por meio de delegação, a vida dos cida-

dãos, a fim de garantir os direitos de diferentes grupos 

e seguimentos dentro da sociedade, como, por exem-

plo, ações em prol da sociedade ou mesmo a oferta de 

escolarização realizada pela municipalidade.

Contudo, falar de políticas públicas é fazer um res-

gate controverso, repleto de indignações e dúvidas, 

sendo algo ligado apenas a instituições partidárias; 

entretanto, esse tema prevê um leque de possibilida-

des e intervenções, no qual o agente é o próprio cida-

dão, pois é ele que intercede pelas solicitações e é o 

responsável por supervisionar os efeitos da legislação.

Fonte: <http://creusagoncalves.blogspot.com/2011/02/

charge-sobre-politicas-publicas.html>.

O presente capítulo é resultado de pesquisa biblio-

gráfica e fruto do “Projeto Sinais de Atenção na Primeira 

Infância: Atenção Interdisciplinar no Desenvolvimento In-

fantil”, com o intuito de disseminar os conhecimentos so-

bre os direitos da criança, com destaque aos direitos das 

crianças com deficiência, aprimorando conhecimentos 

sobre as legislações vigentes e sensibilizando educadores 

sobre a educação inclusiva na perspectiva dos Direitos 

Humanos. O método de abordagem será conduzido pelo 

estudo de caso, por ser descritivo e fornecer subsídios, 

por meio de relatos e fatos, à compreensão da teoria.

Este estudo está organizado em quatro momen-

tos. O primeiro traz um breve panorama do contexto 

sobre o marco legal na primeira infância. No segundo, 

faz-se uma descrição sobre a garantia de uma educa-

ção de qualidade para todos. No terceiro, faz-se uma 

reflexão crítica e analítica da Lei Brasileira de Inclusão 

(LBI) e suas articulações que corroboram com o con-

ceito e deliberação do Desenho Universal. E, por úl-

timo, apresenta-se a atual configuração da educação 

inclusiva, ante os modelos de políticas educacionais, a 

partir das suas definições, conquistas e desafios. 

MARCO LEGAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA  

Fonte: Imagem de Andreas Wohlfahrt por Pixabay.

O marco da infância, Lei Federal n. 13.257, criada 

em 8 de março de 2016, vem trazer um aperfeiçoa-

http://creusagoncalves.blogspot.com/2011/02/charge-sobre-politicas-publicas.html
http://creusagoncalves.blogspot.com/2011/02/charge-sobre-politicas-publicas.html
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mento e um detalhamento do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), envolvendo de maneira sistê-

mica e mais assertiva alguns temas, que, pela legisla-

ção anterior, publicada em 1990, eram contemplados 

em uma visão geral e integral dos direitos humanos 

da criança; no entanto, alguns detalhes faltavam e es-

pecificamente para um grupo de crianças que é prio-

ridade a partir do seu nível e do seu estágio de desen-

volvimento (Oliveira, 2004).

Sobremaneira, a redação é bem complexa e exten-

sa e detalha alguns pontos, como:

• Garantir às crianças o direito de brincar.

• Priorizar a qualificação dos profissionais sobre as es-

pecificidades da primeira infância.

•  Reforçar a importância do atendimento domiciliar, 

especialmente em condições de vulnerabilidade.

• Ampliar a licença-paternidade para 20 dias nas em-

presas que aderirem ao programa “Empresa Cidadã”.

•  Envolver as crianças de até seis anos na formatação 

de políticas públicas.

•  Instituir direitos e responsabilidades iguais entre 

mães, pais e responsáveis.

•  Prever atenção especial e proteção a mães que op-

tam por entregar seus filhos à adoção e gestantes 

em privação de liberdade (Brasil, 2016).

Nessa legislação existem alguns pontos bem 

interessantes e que foram inovadores, como o da 

licença paternidade, que chama muito atenção, 

pois nele a figura do homem passa a ser primor-

dial e essencial para o cuidado das crianças, como 

se ele estivesse, agora, sendo visualizado e perce-

bido dentro do processo dos cuidados básicos, re-

construindo e rompendo toda a cultura machista, 

na qual havia a centralidade na mulher, que tinha 

que cuidar da casa, arrumar a cama, lavar a louça 

e também cuidar da criança, como se essas tarefas 

fossem apenas dever dela.

Além disso, houve a contribuição para a mudan-

ça de cultura da sociedade, para que o pai tivesse 

o direito a convivência com o filho e vice-versa, em 

uma constituição de equilíbrio de gênero, viabilizan-

do prevalecer um direito da criança desde o início  

da vida.

Do mesmo modo, outro aspecto que vale ressaltar 

foi o cuidado com a publicidade mercadológica, que 

é citada na lei que prevê o cuidado e a obrigação de 

não se fazer publicidade voltada a esse público, sem 

os cuidados específicos de cada faixa etária. 

Além disso, trata-se de uma visão holística da 

criança, vista em sua integralidade, que exige que as 

políticas também enxerguem todos os aspectos do 

desenvolvimento da infância e, assim, proponha po-

líticas públicas integradas e articuladas entre si, para 

formar uma política nacional integral.

Sobretudo, esse marco é decorrente de uma po-

lítica multidisciplinar, ou seja, que não depende de 

apenas um órgão, por exemplo do ponto de vista dos 

municípios, em que a área da educação é responsável 

pela educação infantil, escolas públicas, creches e pré-

-escolas, ou mesmo a área da saúde, responsável pela 

atenção básica, pré-natal, atendimento à gestante e 

às crianças recém-nascidas, todas de responsabilida-

de dos municípios.

O marco legal é importante para se ter uma nor-

mativa, que especifica a prioridade, que traz a espe-

cificidade da criança; porém, infelizmente, não é a le-

gislação que traz a mudança da realidade. É preciso 

investimento, participação na tomada de decisão de 

gestores de vários âmbitos, para que essa seja a prio-

ridade a ser executada pelo governo e pela sociedade, 

que não pode se eximir.

Segundo Schneider (2007), é necessário que 

possamos envolver a partir de modelos, como, por 

exemplo, a questão da violência física, pois há anos 

a cultura do punir e educar são indissociáveis e,  

atualmente, diante de reflexão e percepção, há 

outras estratégias que podem gerar mudanças es-

truturais e de concepção.

Há princípios na Lei que são de aplicação imedia-

ta, como, por exemplo, na área da saúde, dentro do 
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próprio Sistema Único de Saúde (SUS), eles já entram 

como rotina, apenas como ações novas, sem precisar 

de grandes planejamentos ou programações. 

Outros aspectos legais dependem de uma prepa-

ração, como a formação de um grupo de pessoas, por 

exemplo, a qualificação dos profissionais que traba-

lham com as crianças em diferentes espaços. Isso não 

é algo que se implementa de imediato, é necessário 

uma formulação de currículos, troca de ideias com os 

próprios profissionais e identificação das carências 

de informação. Dessa maneira, é imprescindível que 

as instituições formadoras tenham esse diálogo com 

os profissionais, a fim de garantir a qualidade, vendo 

como eles podem organizar cursos.

De acordo com Naudeau (2011), com a publica-

ção dessa Lei, o Brasil se torna o primeiro país da 

América Latina a reconhecer a importância da crian-

ça e da primeira fase de sua vida. O impacto disso 

não é relevante apenas na vida desses pequenos, 

mas também na sociedade, por promover mais opor-

tunidades para o desenvolvimento daqueles que são 

o futuro do país.

Além disso, nesses momentos primordiais, so-

mente leis de proteção à infância são capazes de sus-

tentar uma atividade preventiva persistente em tal 

direção, já que crianças em tão elementar condição 

são totalmente incapazes de se defenderem das con-

tingências que costumam ser operadas nas políticas 

públicas dependentes dos câmbios de governos  

(Jerusalinsky, 2013). 

Detectar riscos permite intervir precocemente an-

tes de se constituir uma condição psicopatológica, o 

que, por um lado, evita constituir falsas epidemias e, 

por outro, cria uma barreira de proteção da infância 

contra uma possível excessiva medicalização.

O Brasil tem recebido muitas críticas e não é culpa 

apenas do governo, mas também da sociedade, dos 

nossos sistemas de controle, pois temos ótimas políti-

cas, bons planos, no entanto, a execução por causa do 

pacto federativo, é o nosso grande problema. 

Às vezes temos programas com linhas federais, por 

exemplo, na área da educação, contudo, quando isso 

se transforma na política municipal, não conseguem 

operacionalizar, pois existe um pacto federativo, que 

é o avanço da democracia, mas que ao mesmo tempo, 

os municípios e os estados, não assumem como prio-

ridade (Oliveira, 2004).

GARANTIA DE UMA EDUCAÇÃO DE  

QUALIDADE PARA TODOS  

É preciso uma aldeia inteira para educar uma 

criança!

Provérbio africano

Educação de qualidade é um dos princípios pre-

vistos em legislação nacional, com a redação de que 

todo cidadão tem direito à escolarização com acesso 

e permanência durante o período escolar com ma-

trícula obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, sem 

distinção de classe, raça, gênero, religião e condição 

física ou cognitiva, garantida pelo Estado, por meio de 

todos os seus poderes (executivo, legislativo e judiciá-

rio) e níveis da federação (União, Estados, Municípios).

Segundo o ECA (artigo 53), 

a criança e o adolescente têm direito à educação, 

visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho.

Nesse sentido, a lei assegura:

• Igualdade de condições para o acesso e permanên-

cia na escola.

• Direito de ser respeitado por seus educadores.

• Direito de contestar critérios avaliativos, podendo 

recorrer às instâncias escolares superiores.

• Direito de organização e participação em entidades 

estudantis. 
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• Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 

residência.

Embora, pautada em orientações constitucionais, 

ainda nos deparamos com desafios significativos nes-

se cenário, como planejar as políticas municipais, re-

conhecer as desigualdades promovendo a equidade, 

a fim de diminuir as diferenças, oferecendo educação 

de qualidade para garantir acesso, permanência e 

aprendizado.

Uma vez que a educação é obrigação do Estado e 

da família, a ser promovida e incentivada em cola-

boração com a sociedade (Constituição Federal, art. 

205), a garantia de seu padrão de qualidade deve ser 

observada por todos os que exercerem a educação 

(Brasil, 1998).

Entretanto, outro aspecto preocupante se dá a par-

tir da evasão e retenção dos alunos, em razão do des-

compasso da desvalorização do educando, que despri-

vilegia os ritmos de aprendizagem, a idade avançada 

e as dificuldades de aprendizagem significativas, que 

muitas vezes não são repensadas, organizadas, tam-

pouco planejadas no Projeto Político Pedagógico, pois 

uma instituição com altos índices de retenção e evasão 

não está garantindo o aprendizado, sendo portanto, 

uma educação sem qualidade (Gomes, 2011).

No entanto, para que os profissionais da educação 

possam propor e oferecer estratégias de ensino que 

viabilizem e contemplem as necessidades dos alunos 

é de suma importância que ocorra a formação conti-

nuada, dessa maneira, poderão proporcionar condi-

ções de ensino que favoreçam a diversidade social, 

econômica e cultural, com conteúdo e temática de 

qualidade e significativa.

Outrossim, a formação das crianças inclui não ape-

nas a ação dos docentes em sala de aula, mas outras 

articulações em seis áreas diferentes, como a cultura, 

esporte, saúde, lazer, transporte e segurança, com o 

intuito de universalizar o acesso e permanência com 

aprendizado.

Além disso, é importante lembrar que o acesso 

ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público 

subjetivo, ou seja, pode sempre ser exigido do Esta-

do por parte do cidadão. Assim, caso o Poder Público 

não garanta o acesso à educação ou caso não o faça 

de maneira regular, o cidadão tem a possibilidade de 

exigir judicialmente que seu direito seja observado, 

obrigando o Estado a fazê-lo.

Do mesmo modo, as crianças com deficiências 

também são atendidas dentro desse contexto, pois 

o não oferecimento ou oferecimento irregular de 

atendimento educacional especializado, pode gerar 

uma ação de responsabilidade por ofensa aos direi-

tos das crianças e dos adolescentes (artigo 208, inci-

so II do ECA).

A Constituição Federal também prevê a criação de 

programas de prevenção e atendimento especializa-

do para os alunos com deficiência, bem como a in-

tegração social, mediante ao trabalho e convivência, 

e a facilidade de acesso aos bens e serviços coleti-

vos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos 

arquitetônicos (artigo 227, parágrafo 1º, inciso II da 

CF/88).

Além disso, outras legislações também garantem 

proteção especial à educação de crianças com defici-

ência. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em seu artigo 

4º, inciso III, prevê o atendimento educacional espe-

cializado e gratuito aos alunos com deficiência.

Por fim, complementa a redação sobre educação 

especial o seu artigo 58: 

Entende-se por educação especial, para os efeitos 

desta Lei, a modalidade de educação escolar, ofe-

recida preferencialmente na rede regular de ensi-

no, para educandos com deficiência ou mobilidade 

reduzida.



Capítulo 1 • Políticas Públicas e Garantia dos Direitos da Criança

19

LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO (LBI)

Fonte: <http://www.ibdd.org.br/noticias/noticias-noti-221-

IBDD%20inicia%20proposta%20inovadora.asp>.

Em 2006, o Brasil participou da Convenção do Di-

reito da Pessoa com Deficiência junto com outros paí-

ses, a fim de discutir questões pertinentes à dignidade 

e ao respeito à pessoa com deficiência; na ocasião, 

o país foi elogiado pela iniciativa da participação, na 

qual foram sinalizados princípios e orientações que 

pudessem suplementar e sistematizar as legislações 

anteriores.

Acresce que, em 2008, foi promulgado o Decreto 

Legislativo n. 186, que traduzia para a língua portu-

guesa o texto aprovado na Convenção, no ano se-

guinte, foi promulgado o Decreto n. 6949, que torna-

va público e reconhecido de maneira legislativa pelas 

políticas públicas essa publicação.

Contudo, em 2015, foi divulgada a Lei n. 13.146 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), que traz orien-

tações e princípios, com o intuito de operacionalizar, 

assegurando e promovendo em condições de igual-

dade, a prática dos direitos e deveres da pessoa com 

deficiência, objetivando sua inclusão e acessibilidade 

(Brasil, 2015).

É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 

destinada a assegurar e a promover, em condições de 

igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando 

à sua inclusão social e cidadania (Brasil, 2015, art.1).

A legislação prevê esclarecer sobre conceitos da 

terminologia, quebrando paradigmas, nos quais a 

pessoa com deficiência deixa de ser considerada ape-

nas em decorrência do fator biológico, ampliando-se 

também a biossociais, ligados a barreiras, sendo qual-

quer pessoa tida como incapaz de se assegurar por si 

mesma de modo parcial ou total.

Não há dúvida, que essa publicação refletiu signi-

ficativamente, por meio das conquistas das pessoas 

com deficiência em diversos contextos. Na educação, 

por exemplo, as instituições passam a ser impedidas 

de cobrar taxas excessivas para atender alunos com 

deficiência, assegura a reserva de vagas destinadas a 

cotas, e obriga o poder público a publicar e divulgar 

livros e materiais acessíveis pelas editoras.

Além disso, na mobilidade, passa a ocorrer a reser-

va de vagas exclusivas em estacionamentos, autoes-

colas com carros adaptados; entretanto, nas moradias, 

ocorre a reserva de unidades habitacionais em pro-

gramas subsidiados pelo poder público, já na cultura, 

passam a ser obrigados a reservar espaços com assen-

tos adaptados e a fornecer acessibilidade atitudinal e 

comunicacional.

No contexto do direito civil, tal legislação altera e 

anula alguns artigos, gerando transformações estru-

turais e funcionais relativas à incapacidade, especifi-

camente em institutos como o casamento, interdição, 

curatela e tomada de decisão.

I. casar-se e constituir união estável;

II. exercer direitos sexuais e reprodutivos;

http://www.ibdd.org.br/noticias/noticias-noti-221-IBDD%20inicia%20proposta%20inovadora.asp
http://www.ibdd.org.br/noticias/noticias-noti-221-IBDD%20inicia%20proposta%20inovadora.asp
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III. exercer o direito de decidir sobre o número de filhos 

e de ter acesso a informações adequadas sobre re-

produção e planejamento familiar;

IV. conservar sua fertilidade, sendo vedada a esteriliza-

ção compulsória;

V. exercer o direito à família e à convivência familiar e 

comunitária; e

VI. exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à 

adoção, como adotante ou adotando, em igualda-

de de oportunidades com as demais pessoas (Brasil, 

2015, art. 6).

Do mesmo modo, no Código Eleitoral também 

houve mudanças, pois a pessoa com deficiência passa 

a ter assegurado o seu direito de votar e ser votado, 

tendo garantida a acessibilidade no local e também 

ao conteúdo de propagandas, como no caso da ne-

cessidade de intérprete de libras.

Portanto, na teoria, a LBI assegura que qualquer 

tipo de deficiência deixa de ser uma característica da 

pessoa e passa a ser o resultado da ausência de aces-

sibilidade que a sociedade e o Estado oferecem a cada 

um. Trata-se da semântica da frase, “onde se um lugar 

não pode receber todas as pessoas, esse lugar é de-

ficiente”, ou seja, essa legislação veio para esclarecer 

que a deficiência está no meio e não nas pessoas.

Fonte: <https://www.facebook.com/Inclusao.PNEE>.  

DESENHO UNIVERSAL:  

EQUIDADE NA EDUCAÇÃO

Fonte: <https://syngaunis.wordpress.com/2013/07/20/

acessibilidade-para-todos/>.

Todos os dias encontramos barreiras físicas em di-

ferentes espaços, nas ruas, calçadas, nos prédios, que 

dificultam a nossa locomoção, no entanto, perceben-

do essa problemática e tendo a consciência de que 

precisavam ser alteradas, o arquiteto americano, Ron 

Mace, em 1985, criou o conceito de Desenho Univer-

sal (Universal Design),  a fim de quebrar paradigmas no 

desenvolvimento dos projetos e universalizar o acesso 

para quem tem ou não deficiência, sem distinção, isto 

é, para todos.

O Desenho Universal visa a conceber objetos, equi-

pamentos e estruturas do meio físico para que sejam 

utilizados pelas pessoas em geral, sem a necessida-

de de adaptações (Cambiaghi, 2007, p.36).

 

Alguns países já adotaram essa nova solicitação, 

que pressupõe uma sociedade mais inclusiva, pois os 

objetos apresentam especificidades para diferentes 

faixa etária, tamanho e capacidade.

Portanto, segundo Cambiaghi (2007), o Desenho 

Universal, pode ser considerado como uma denomi-

https://www.facebook.com/Inclusao.PNEE
https://syngaunis.wordpress.com/2013/07/20/acessibilidade-para-todos/
https://syngaunis.wordpress.com/2013/07/20/acessibilidade-para-todos/
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nação para todos, pois privilegia os usuários, de modo 

a promover a acessibilidade e por conseguinte, a in-

clusão social. 

Podemos mencionar como exemplos de estrutu-

ras que respeitam os princípios do Desenho Univer-

sal: elevadores com sensor nas laterais em diversas 

alturas, torneiras com sensores de movimento e calor, 

banheiros amplos com barras de segurança e espaço 

para rotação de cadeiras de rodas, rampas de acesso 

em calçadas, escadas e rampas com corrimão, maça-

netas de alavanca, mesas e cadeiras com regulagem 

de tamanho e altura, entre outros.

Sobretudo, a busca pela equidade da educação 

tem sido um dos maiores desafios da atualidade, na 

tentativa de universalizar o acesso; porém, é preciso 

além de garantir a matrícula, garantir a aprendizagem 

(Bruno, 2000). 

Para isso, é de suma importância também explanar, 

dentre outras especificidades, o conceito de Desenho 

Universal para a Aprendizagem, criado em Boston, em 

1984, por uma organização sem fins lucrativos chama-

da de Center for Applied Special Technology (CAST), 

a fim de explorar novas tecnologias e proporcionar 

melhores experiências aos alunos com deficiência 

(Nunes, 2015).

Fonte: <http://blog.crtic-viana.com/?p=214>.

De acordo com Nunes (2015), o Desenho Uni-

versal para Aprendizagem é um conjunto de possi-

bilidades – materiais flexíveis, técnicas e estratégias 

– que busca ampliar a aprendizagem de alunos com 

ou sem deficiência. O objetivo é atingir o maior nú-

mero possível de alunos, universalizando, portanto, a 

construção do conhecimento.

A proposta indica fazer uso de diferentes recursos 

e estratégias, não apenas para os alunos com defici-

ência, mas para todos, pois exige uma reestruturação 

dos currículos e não a adaptação dele (Leite, 2013). 

Esses recursos pressupõem princípios que podem 

ser pontuados e utilizados, com o intuito de expandir 

as temáticas e não restringir apenas ao acúmulo e ao 

armazenamento de informação, o que já é feito pelos 

computadores e outros hard disks (HDs):

• Proporcionar modos múltiplos de apresentação: 

oferecendo meios para a percepção, com o uso de 

linguagens, expressões, temáticas, símbolos, a fim 

de maximizar e transferir para obter a compreensão.

• Proporcionar modos múltiplos de ação e expres-

são: oferecendo atividades físicas, de movimento 

com expressão e comunicação, potencializando a 

capacidade de monitorar o processo. 

http://blog.crtic-viana.com/?p=214
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• Proporcionar modos múltiplos de autoenvolvimen-

to: oferecendo propostas que despertem o interes-

se com ações para suporte ao esforço e a persistên-

cia, desenvolvendo a autoavaliação e a reflexão. 

Contudo, todos esses princípios dialogam com 

a proposta de ressignificação do papel do professor, 

enxergando-o como um mediador do processo de 

aprendizagem, pois não há como pensar em garantir 

uma qualidade na educação, sem considerar todos 

os alunos independentemente de suas limitações, 

pois eles são diferentes na maneira como percebem e 

compreendem a informação que lhes é apresentada, 

desse modo, fazer uso de diversos recursos, objetivan-

do o acesso a aprendizagem é uma proposta indis-

pensável (Nunes, 2015).

EDUCAÇÃO INCLUSIVA:  

DEFINIÇÃO, CONQUISTAS E DESAFIOS  

Fonte: <http://nathiexplorandovalores.blogspot.com.br/>.

Nenhuma escola pode ignorar o direito de todos 

a educação, pois há uma obrigatoriedade que re-

gulamenta e ampara a matrícula de todos na escola 

comum, já que quando se assume que a educação é 

para todos, tendo, porquanto, como resultado a ter-

ceira revolução educacional.

A Educação Inclusiva, refere-se a incluir nas salas 

de aula quem sofre de quaisquer deficiência ou trans-

torno global de desenvolvimento.

Em 2008, o Ministério da Educação (MEC) estabele-

ceu a Política Nacional de Educação Especial, na pers-

pectiva da Educação Inclusiva, vários educadores e pes-

quisadores se reuniram para elaborar esse documento.

Segundo Mantoan (2003), essa política é um gran-

de marco no sentido de se entender que a escola é de 

todo mundo e que todas as crianças devem estar na 

escola, sem serem discriminadas, sem restrições, sem 

terem limitações em função da sua deficiência, das ca-

racterísticas, que possam servir para marcar determi-

nada identidade. E isso tem caminhado, com extrema 

dificuldade, mas no sentido de ser melhor compreen-

dido e praticado nas escolas.

O ponto principal da política do MEC é o direito 

de quem tem deficiência de frequentar classes co-

muns nas escolas regulares, em oposição a situações 

nas quais os estudantes com necessidades educa-

cionais especiais eram destinados a classes especiais 

(Brasil, 2005).

Na verdade, o que precisa mudar é o jeito de tra-

balhar com toda a escola, com toda a turma e abo-

lir essa ideia de que a escola é diferenciada, pois 

uma boa escola é aquela que ensina para todos  

(Mantoan, 2003, p. 86).

De acordo com a Política, todos têm direitos de 

estar juntos na sala de aula, sendo os que tem neces-

sidades especiais e os que não tem, haja vista que, a 

apresentação do documento político, preconiza que 

estar junto aprendendo e participando é a maneira de 

superar a discriminação, por isso, a redação se opõe a 

qualquer tipo de adaptação (Batista, 2004).

Segundo Bruno (2000), é possível perceber que 

as escolas e os projetos não tem um direcionamento 

correto, porque de certa maneira, ignoram os docu-

mentos que deveriam seguir, em algumas escolas, por 

http://nathiexplorandovalores.blogspot.com.br/
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exemplo, há crianças com currículo adaptado, ava-

liação adaptada, quando se está claro na Política Na-

cional de Educação, que o currículo é o mesmo para 

todos e que são as crianças que se adaptam, e não os 

professores que fazem as adaptações para elas.

No Capítulo 6, a Política descreve a escola que pra-

tica a Educação Inclusiva, contudo, para o MEC, o alu-

no com deficiência deve frequentar a classe comum 

e participar de atividades complementares no contra-

turno, esse atendimento é um serviço que, como diz 

a Política, não substitui a escolarização, sendo suple-

mentar com vistas à ampliação da autonomia do estu-

dante (Brasil, 2001).

De acordo com Mantoan (2003), esse serviço não é 

reforço, tampouco substitui a escola comum, pois não 

agrega aprendizagens e habilidades da sala regular, 

sendo específico para a complementação das neces-

sidades do aluno com deficiência, como por exemplo, 

ensinando-lhe braile, trabalhando com textos digita-

lizados, mobilidade, orientação aos cegos, ou mes-

mo o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras), 

comunicação alternativa aumentativa, cabendo 

ao professor desse serviço, orientar os professores 

para que eles possam resolver problemas que um 

determinado aluno esteja tendo na sala de aula e que 

ele desconheça.

Acresce que, a Política não recomenda a forma-

ção especializada para os professores que atuam em 

classes comuns, o que é um ponto controverso. É bom 

que as escolas e os professores saibam que os profes-

sores comuns não precisam se tornar especialistas, 

porque em cada escola é obrigatório o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), tendo essa redação 

prevista em Projeto Político Pedagógico (PPP) para a 

solicitação (Sassaki, 2011).

Dessa maneira, o professor da classe comum preci-

sa ter noções práticas e básicas que lhe permitam não 

errar no atendimento a esse aluno, por isso o Conse-

lho Nacional de Educação, em 2001, pela resolução 

n. 2, diferenciou o professor capacitado do professor 

especializado (Brasil, 2005).

Segundo a Política, a Lei de Diretrizes e Bases de 

1961, pela primeira vez preconizava o direito dos “ex-

cepcionais” à educação, de preferência, dentro do sis-

tema regular de ensino. Essa foi a tônica da legislação 

e das políticas até a virada do século. 

Quarenta anos depois, em 2001, o Plano Nacional 

de Educação estabelece em seus objetivos e metas, a 

educação dos estudantes com necessidades especiais 

em classes comuns, o que corrobora com a Conven-

ção da Guatemala, de 1999, e a Declaração de Sala-

manca de 1994, sendo estes os marcos internacionais 

para Educação Inclusiva.

Sobretudo, parece que a inclusão começou depois 

da Declaração de Salamanca na Espanha, em 1994, no 

entanto, é importante sinalizar que a informação legal 

que veio logo após a Promulgação da Constituição de 

1988, que já determinava no artigo 208, o Atendimen-

to Educacional Especializado aos portadores de defi-

ciência e no ano seguinte, 1989, houve a aprovação 

da Lei n. 7.853, que dentre outras importantes disposi-

ções, determinou a obrigatoriedade da matrícula aos 

alunos com deficiência em estabelecimentos públicos 

ou particulares oficiais (Brasil, 2005).

A Política também apresenta o diagnóstico da situ-

ação até 2006, o censo escolar daquele ano mostrava 

o aumento do ritmo de matrículas de crianças espe-

ciais nas classes comuns a partir de 2002. 

O ritmo do atendimento pela rede pública tam-

bém aumentava, já a partir de 2007. Mas, só em 2008, 

o atendimento nas classes comuns ultrapassou o 

atendimento nas classes especiais, como mostravam 

os dados do censo escolar de 2009; naquele ano, 639 

mil pessoas com deficiência frequentavam a escola, 

sendo 1,2% do total de matriculados na educação bá-

sica. Desses, 387 mil estavam em classes comuns, 61% 

do total (Paulon, 2005) (Figura 1).

Além disso, de acordo com Esteve (2004), a inclu-

são plena dos alunos com deficiência é classificada 

como a Terceira Resolução Educacional. Fazendo um 

resgate do passado, podemos destacar que a Primeira 

Revolução aconteceu na época dos faraós, quando no 
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Egito Antigo se criaram as primeiras casas de instru-

ção, logicamente estamos falando da formação dos 

escribas da aristocracia daquela época, e que portan-

to, foi criado um espaço educativo para instruir uma 

determinada elite e a nobreza daquela época, sob res-

ponsabilidade da religião, que perpetuou e se esten-

deu em torno do século XVII e XVIII.

Do mesmo modo, em 1787, obviamente dentro 

de um processo histórico, sem ser caracterizado como 

um marco, pois havia várias coisas acontecendo na 

Europa naquele período, que culmina, com o decreto 

de Rei Frederico Guilherme II, da Prússia, no qual ele 

torna a educação pública e sob responsabilidade do 

Estado. Então se dá a importância desse momento, 

sendo a Prússia, a primeira nação que declara que a 

educação deve ser pública (Esteve, 2004).

Por conseguinte, não estamos falando de Revolu-

ção Francesa, pois simultaneamente ocorriam outros 

movimentos na Inglaterra, na França, na Alemanha, 

o que vai resultar com essa ideia de igualdade, por 

exemplo, na Revolução Francesa, fazendo um paralelo 

com esse momento em que uns dos pilares da revolu-

ção francesa era a igualdade.

Igualdade entre as pessoas, é o que de certa ma-

neira remete ao surgimento do que vai ser chamada 

de Terceira Revolução Educacional, que traz todas as 

diferenças, não só a diferença de gênero, ou racial, e 

sim, também, a diferença ideológica, psicológica, eco-

nômica, de todos os níveis para dentro do mesmo es-

paço, que é a sala de aula (Esteve, 2004). 

Consoante a isso, nos deparamos com um impasse 

significativo, onde temos professores que continuam 

sendo formados nas universidades e reproduzem o 

que e como aprenderam nas escolas, lidando como 

se a população fosse um grupo homogêneo, como o 

da Segunda Revolução Educacional no século XIX, já 

que isso não tem o mesmo sentido atualmente, pois 

as salas de aula estão repletas de todas as diferenças. 

Além disso, a efetivação das diretrizes de 2008 de-

pendem da mudança estrutural e cultural da escola, 

FIGURA 1. Número de matrículas de Educação Especial na Educação Infantil no Brasil de 2007 
a 2010. Em que: azul retrata a quantidade de matrículas nas classes comuns e verde as 
matrículas em classes especiais.

Fonte: adaptada de Portal MEC. Diponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_

docman&view=download&alias=7272-div-censo-escolar2010-pdf&Itemid=30192>.

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

64.501 65.694

47.748

35.397

34.044

27.03127.60324.634

2007 2008 2009 2010

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7272-div-censo-escolar2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=7272-div-censo-escolar2010-pdf&Itemid=30192


Capítulo 1 • Políticas Públicas e Garantia dos Direitos da Criança

25

sendo que a escola deveria ser um lugar no qual não 

apenas se conta um fato e o explora, mas onde se li-

bera o aluno para se manifestar a respeito desse fato, 

das mais diversas maneiras, segundo sua capacidade, 

ideias, experiências, sentimentos, o momento e a situ-

ação que a coisa se apresentar, onde ele possa se inte-

ragir com os outros colegas, tendo justamente a possi-

bilidade de debater essas reflexões (Batista, 2004).

Nesse sentido, qualquer que seja o método, a téc-

nica ou o modelo que vai ser desenvolvido, o aluno vai 

passar a ser o centro e vai mudar o papel do professor 

que deixa de ser o detentor do conhecimento que en-

sina e vai passar a ser o mediador do processo, sendo 

aquele que ajuda o aluno a ir atrás do conhecimento, 

a buscar informações e muitas vezes, isso acontece de 

maneira individualizada, dentro de uma mesma sala 

de aula, ou preferencialmente em grupos menores e 

heterogêneos, sendo feita a possibilidade de incluir os 

diferentes, porque eles vão enriquecer esses projetos 

por meio da experiência que eles têm que não é igual, 

tampouco homogênea (Mantoan, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Há políticas em quase todas as áreas, atualmente, 

se você quer saber como é a política do esporte, por 

exemplo, tem algo organizado e sistematizado, al-

gumas mais avançadas outras menos, pois embora a 

primeira infância tenha entrado como prioridade na 

agenda política tardiamente, a união entre os entes 

federados e a sociedade civil tem mostrado um es-

forço positivo que resultou na elaboração do Marco 

Legal para a Primeira Infância, uma grande conquista 

para as crianças brasileiras.

Assim, quando pensamos em exemplos de polí-

tica e direitos da criança, destaca-se o Bolsa Família, 

que é exemplar nas ações de articulações, tendo em 

vista que em alguns países há transferência de renda 

sem nenhuma condicionalidade, já que o recurso é 

passado para a família e ela o utiliza como quiser, não 

havendo nenhuma obrigação em colocar a criança na 

escola ou seguir o calendário de vacinação.

Essas políticas se tornam, de certo modo, pre-

cárias, pois, embora apresentem um impacto na 

economia local, já que as pessoas passam a gastar 

mais comprando comidas, vestimenta, entre outras 

coisas, as pessoas não compreendem que as políti-

cas públicas influenciam significativamente nessas 

atividades.

Infelizmente, ainda nos deparamos com situa-

ções que são negligenciadas tanto pelas famílias, 

que se vitimizam ante um cenário tenebroso, quan-

to das políticas que apenas asseguram os direitos 

sem garantir a qualidade, haja vista instituições que  

realizam a matrícula da criança com deficiência, sus-

tentando o acesso e permanência, entretanto, não 

garantem o aprendizado, sendo falhas nesse sistema 

de garantia de direitos. 

Sobretudo, é importante ter clareza do que signi-

fica uma boa infância, a criança desenvolve as sinap-

ses do cérebro e sua capacidade de interação social, 

se não tiver um bom atendimento à primeira infância, 

não teremos pessoas capazes de se autosustentarem, 

trabalharem, de serem cidadãos ativos e críticos na so-

ciedade, enfim, cuidar da primeira infância é preservar 

para ter uma sociedade adulta saudável.
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CRESCIMENTO E  

DESENVOLVIMENTO HUMANO  

QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE  

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO?  

Apesar de acharmos que são as mesmas coisas ou 

por serem constantemente confundidos, o crescimen-

to e o desenvolvimento são distintos.

O crescimento se refere às mudanças físicas, por 

exemplo: tamanho, forma e características do corpo. 

Essas mudanças ocorrem desde o momento que esta-

mos na barriga das nossas mães até o final da adoles-

cência, e quando na vida adulta, algumas característi-

cas se estabilizam. Nesse sentido, as transformações 

ocorridas ao longo do crescimento podem ser obser-

vadas e mensuradas, como no caso de peso e altura, 

ou seja, são palpáveis e observáveis. 

Em contrapartida, o desenvolvimento é algo mais 

amplo, envolve tanto as mudanças quantitativas 

quanto qualitativas (não mensuráveis), relacionadas 

com as etapas da vida e diz respeito a todo o processo 

que ocorre ao longo da vida. As mudanças qualitati-

vas estão relacionadas com os aspectos cognitivos e 

socioemocionais. Alguns teóricos defendem que du-

ram ao longo de toda a vida, pois mudamos sempre 

que necessário, não importando a idade, uma vez que 

é um processo dinâmico.

Portanto, o desenvolvimento caracteriza-se por 

mudanças que acontecem de maneira ordenada, ou 

seja, de modo muito similar à maioria das pessoas, au-

xilia-nos a responder às necessidades internas e às do 

nosso meio.

COMO OCORRE O DESENVOLVIMENTO  

NA PRIMEIRA INFÂNCIA?  

O início do desenvolvimento se dá ainda na bar-

riga da mãe, muitas mudanças ocorrem de maneira 

programada biologica e/ou geneticamente. Essas 

transformações iniciais formam a base do corpo hu-

mano (órgãos, membros etc.) e do sistema nervoso 

central (cérebro, tronco encefálico e medula espinhal). 

Estruturas que serão extremamente importantes ao 

desenvolvimento pós-natal, ou seja, nesse período é 

formada a base para a vida.

Além das características físicas citadas, é também 

durante a gestação que ocorrem mudanças qualita-

tivas, como a capacidade de aprender e até de me-

morizar alguns processos, uma vez que é por meio 

desses aspectos que o cérebro se desenvolve. Em 

princípio, as habilidades inicias são sensoriais, como: 

visão, audição, tato, paladar e olfato. É também por 

meio desses canais sensoriais que desenvolveremos 

a aprendizagem básica. A seguir, são indicados al-

guns exemplos do desenvolvimento inicial desses 

canais sensoriais:

• Tato: em torno da 10ª semana de gestação, o tato 

está em desenvolvimento e a sensibilidade térmi-

ca já está presente. A pele nos permite ter as pri-

meiras sensações intraútero, através dela pode-

mos sentir o toque macio na barriga, ela também 

nos aproxima do interlocutor. É o maior órgão 

do corpo humano, origina-se do mesmo tecido 

que forma o sistema nervoso. Portanto, observar 

a pele, suas caraterísticas, nos ajuda a entender 

quando algo não está se desenvolvendo adequa-

damente.

• Audição: desenvolve-se a partir da 24ª semana, os 

bebês afastam-se de sons vigorosos e movem-se 

em direção a sons suaves. Para quem já pôde ter a 

experiência da gestação ou vivenciou a gestação 

de alguma companheira, familiar ou amiga, sabe 

que a interação, à medida que a gestação avança, 

também melhora, ao ouvir a voz familiar ou ao in-

teragir com a barriga, é possível observar recipro-

cidade por parte bebê. Em alguns países, as ges-

tantes já são orientadas a melhorar essa interação, 

realizando leituras e dialogando com o bebê que 

está se desenvolvendo.
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• Gustação: entre a 20ª e a 24ª semana de gestação, 

há aumento nas taxas de deglutição de substân-

cias doces presentes no líquido amniótico. O re-

cém-nascido reconhece, no colostro, o sabor des-

se líquido que deglutiu no útero. Fala-se muito 

sobre o processo de alimentação da mulher du-

rante o período gestacional, pois a alimentação 

do bebê ocorre por meio do cordão umbilical, e 

está intimamente ligada ao que a mãe consome. 

Caso essa gestante realize o uso de substâncias 

danosas, teratógenas, isso pode causar uma sé-

rie de problemas na formação do bebê. O inverso 

também é verdadeiro, adotar um padrão de ali-

mentação saudável, balanceada, pode fornecer 

nutrientes que auxiliem no desenvolvimento  

intrauterino.

• Visão: a partir da 16ª semana, o feto percebe a luz 

e realiza movimentos oculares importantes para o 

uso da visão após o nascimento. 

Entretanto, é importante enfatizar que nessa etapa 

ainda não desenvolvemos essas habilidades de manei-

ra ampla e refinada, como: a visão de profundidade, o 

raciocínio e os movimentos voluntários; pois não há 

estímulos suficientes, nem maturação, nem a necessi-

dade de desenvolver tais funções para nos adaptarmos 

ao ambiente uterino. Tudo isso acontecerá depois, ao 

longo da vida, das experiências e das vivências. 

Para que consigamos utilizar nossos canais sen-

soriais tal como se espera na vida adulta, após o 

nascimento nosso cérebro passa por um período de 

aumento progressivo da retenção de informação, o 

que possibilita que cada canal sensorial vá adquirindo 

mais informações e com maior qualidade. Além do au-

mento quantitativo, também há aumento qualitativo, 

pois com a estimulação, experiências e vivências va-

mos refinando essas habilidades e o seu uso. 

Após o nascimento somos apresentados a uma sé-

rie de novos estímulos, como: frio, calor, luz, escuridão, 

barulho, silêncio, doce, salgado etc. Esses contrapon-

tos exigem, do nosso cérebro e corpo, capacidades 

de adaptação cada vez mais complexas, específicas e 

refinadas. Ou seja, quanto mais vivemos essas expe-

riências, mais vamos aperfeiçoando e desenvolvendo 

(refinando) as habilidades, de acordo com os estímu-

los oferecidos e o estágio de maturidade biológica em 

que nos encontramos.

O desenvolvimento ocorre gradualmente em três 

aspectos, isto é, as mudanças vão ocorrendo em pelo 

menos três áreas, são chamadas de “domínios do de-

senvolvimento”, são eles: físico, cognitivo e socioemo-

cional, conforme mostra o Quadro 1.

QUADRO 1. Domínios do desenvolvimento e 
exemplos de mudanças apresentadas

Domínios Mudanças

Físico

Crescimento.

Modo de sentir e de perceber  

o mundo físico (p. ex., o 

desenvolvimento gradual da 

percepção de profundidade durante 

o primeiro ano de vida e o 

aperfeiçoamento do paladar).

Cognitivo

Mudanças na atenção, nas 

habilidades motoras, na resolução de 

problemas e em outras habilidades 

intelectuais (abrange, por exemplo, 

o aprender a ler).

Socioemocional

Mudanças associadas à relação de 

um indivíduo consigo mesmo e com 

o outro (grupo ou pessoa), como, 

por exemplo, a aquisição de 

habilidades sociais, as diferenças 

individuais de personalidade e as 

crenças dos indivíduos sobre si 

mesmos.

DESENVOLVIMENTO DOS 0 AOS 3 ANOS: O 

QUE HÁ DE IMPORTANTE  

NESSA FASE?  

Um tema central na atualidade é a primeira in-

fância; porém, esse é um tema amplo, portanto, o 

presente texto abordará especificamente o desenvol-

vimento infantil, que abrange todo o processo de mu-

danças (qualitativas e quantitativas) do qual a criança 
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depende para alcançar maior complexidade nos seus 

movimentos, pensamentos, emoções e relações com 

o outro. É, portanto, a base do nosso desenvolvimento 

como seres humanos.

Os três primeiros anos de vida são também cha-

mados “primeiríssima infância”, e é nesse período que 

a arquitetura do cérebro, a base, as estruturas, come-

çam a se formar. As experiências vividas pela criança 

têm um impacto importante e duradouro no seu de-

senvolvimento, podendo formar uma base cerebral 

forte ou frágil para a aprendizagem, o comportamen-

to e a saúde, ao longo da vida.

Segundo Kolb e Whishaw (2002), o desenvolvi-

mento cerebral e cognitivo é como a construção de 

uma casa, pois ambos envolvem uma sequência de 

estágios importantes, em que cada nova etapa de-

pende da anterior para sustentação. 

Os fatores herdados ou genéticos, contribuem 

com o caminho do desenvolvimento, pois fornecem 

um aparato biológico. Os genes organizam as células, 

as organelas, cada uma passa por uma diferenciação, 

para que a formação biológica ocorra da maneira mais 

adequada possível. Mas, as experiências, a convivên-

cia, as relações, o ambiente (principalmente as experi-

ências dos 0 aos 3 anos de vida), fornecem bases cog-

nitivas, emocionais e sociais, que podem, inclusive, 

moldar a expressão dos genes.

Sendo assim, as experiências e o ambiente em que 

vivemos, podem modificar alguns traços comporta-

mentais herdados geneticamente e, vale ressaltar, 

isso desde  o momento em que estamos na barriga da 

nossa mãe. Falando nela, a mulher, a mãe, é a figura 

mais importante no processo gestacional, pois sem 

ela, não conseguiríamos gerar a vida, já que ela forne-

ce sua estrutura biológica, psicológica, suas energias e 

seu corpo para que a vida seja gerada. Dessa maneira, 

tudo o que acontece com nossa mãe durante a gesta-

ção, o que ela consome, sente ou vive, chega até nós 

enquanto embriões/fetos, podendo promover modifi-

cações no processo de desenvolvimento intrauterino. 

Isso ocorre de geração para geração, ou seja, o que 

nossas avós viveram também foi importante na for-

mação dos nossos pais.

Resumidamente, até o momento do nascimento, 

a facilidade ou a dificuldade com que nascemos ou 

começamos a respirar, ou mesmo a eficiência ou não 

do serviço de saúde, também podem afetar significa-

tivamente o processo de desenvolvimento do corpo 

e cérebro. 

Enquanto país, precisamos melhorar nossas polí-

ticas públicas, serviços de saúde e educação. São ne-

cessárias ações que vão desde o acompanhamento 

pré-natal mais implicado, aprimorando os atendimen-

tos no período gestacional, para que consigamos al-

cançar todas as mulheres. Outras ações fundamentais 

são: palestras, encontros, simpósio em escolas, centros 

comunitários, ONGs, que levem informações sobre a 

importância do desenvolvimento e como cada um de 

nós deve ter compromisso com esse período da vida.

À medida que ficamos mais velhos, é mais difícil 

modificar a arquitetura neural e o comportamento, a 

isso chamamos “neuroplasticidade”, que é a capacida-

de do cérebro se reorganizar continuamente em virtu-

de de mudanças ambientais. Contudo, o que acontece 

na infância (por serem formadas as bases) deixa mar-

cas para toda a vida.

Passar por experiências positivas na primeira in-

fância acarreta em uma estrutura cerebral sólida e 

uma arquitetura apta para superar as dificuldades, 

preparando a criança para ter maior sucesso na alfa-

betização, desenvolver habilidades ao longo da vida, 

ser mais saudável, mais madura emocionalmente etc. 

Por isso, há a necessidade de termos um olhar mais 

cuidadoso e especial sobre essa fase.

Ter pouco conhecimento sobre o desenvolvimento 

nos leva a acreditar em alguns mitos em torno da pri-

meira infância, por exemplo, de que é preciso estimu-

lar a criança ao máximo até os 3 anos de idade, que é 

quando o cérebro humano está no auge da quantidade 

de conexões sinápticas e de neurônios.

Sabe-se que, de fato, diversas investigações cien-

tíficas comprovam que, nos primeiros dez meses de 
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vida, o bebê tem um aumento imenso da quantidade 

de proliferação sináptica, ou seja, é um período sensí-

vel de desenvolvimento do cérebro, que supera a de 

um adulto. Depois, aquelas estruturas neurais que não 

são usadas, ou são pouco eficientes, vão sendo elimi-

nadas naturalmente. Com isso, passou-se a acreditar 

que era necessário aproveitar esse período da vida da 

criança para inundá-la de informação e estimulá-la ao 

máximo, assim, ela iria atingir um grau maior de de-

senvolvimento cognitivo.

Para o desenvolvimento do cérebro de maneira 

qualitativa, tornam-se necessárias experiências em 

pelo menos três áreas ou vivências básicas: as sen-

soriais, as emocionais e as motoras, é por meio des-

se processo que o cérebro consegue adaptar-se ao 

ambiente. 

A entrada de informações no nosso cérebro ocorre 

pelos sentidos, e esse precisa dos estímulos sensoriais 

para se desenvolver. O desenvolvimento sensorial, 

em princípio, ocorre por vínculo afetivo, que motiva 

a adaptação ao novo ambiente, promovendo a sua 

estruturação e a organização neurológica. O afeto é 

a primeira condição para que a criança se desenvolva 

bem, pois sua falta nos primeiros anos deixa marcas 

definitivas no desenvolvimento infantil.

O segundo aspecto, também muito importante, é 

o desenvolvimento motor. A criança precisa do movi-

mento para reconhecer o seu corpo, aprender a uti-

lizá-lo, já que existem áreas cerebrais especializadas 

esperando para serem desenvolvidas. Na infância, 

grande parte do desenvolvimento motor ocorre por 

meio das brincadeiras.

O QUE SÃO E QUAIS SÃO OS FATORES  

DE RISCO E PROTETIVOS DO  

DESENVOLVIMENTO?  

Os fatores de risco para o desenvolvimento podem 

ser divididos em três categorias, conforme descrito  

a seguir:

1. Biológicos: os fatores de risco biológicos são aque-

les causados por eventos pré (antes), peri (duran-

te) e pós (depois) nascimento, como, por exemplo, 

a ingestão de substâncias químicas durante a gra-

videz, a prematuridade, as meningites, que resul-

tam em danos à criança.

2. Genéticos: os fatores genéticos são chamados “ris-

cos estabelecidos”, que são, por exemplo, as más 

formações congênitas e as síndromes genéticas. 

Alguns desses processos não são controláveis, 

entretanto, ainda que não consigamos evitá-los, 

é importante entender sobre o desenvolvimento, 

promover um ambiente acolhedor, favorável ao 

desenvolvimento e oferecer estimulações, inde-

pendentemente do quadro estabelecido.

3. Ambientais: os riscos ambientais são as experiên-

cias adversas relacionadas com a família, o meio e 

a sociedade, como, por exemplo, a desnutrição, as 

condições precárias de saúde, a falta de recursos 

sociais e educacionais, as práticas inadequadas 

de cuidado e da educação, os estresses intrafami-

liares (como a violência, o abuso, os maus-tratos 

e os problemas graves de saúde mental da mãe 

ou de quem cuida da criança). A principal ferra-

menta no enfretamento a ambientes adversos ou 

desfavoráveis ao desenvolvimento são as políti-

cas públicas; sendo que a educação, na represen-

tação da escola, tem papel fundamental.

Em contrapartida, cuidados com alimentação, 

sono, exercício físicos, formação continuada (educa-

ção), todos esses cuidados são importantes, mesmo 

antes da decisão pela maternidade, pois podem ser 

fatores protetivos, favorecendo o desenvolvimento 

na vida intrauterina e também depois desse período. 

Sendo assim, o nível de instrução, ou seja, o quan-

to os pais estudaram influencia como fator de risco  

ou protetivo.

No entanto, esses cuidados não garantem que os 

fatores de risco não ocorram.
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Como vimos, todos os fatores apresentados an-

teriormente, podem interferir negativamente e/ou 

como facilitadores no processo de desenvolvimento 

da criança. 

COMO IDENTIFICAR  

AS ALTERAÇÕES NO  

DESENVOLVIMENTO?  

A seguir, são apresentadas de maneira geral, altera-

ções nas habilidades motoras, na linguagem, na cogni-

ção, na interação pessoal-social e no aspecto emocional. 

Quase sempre esses comprometimentos afetam 

mais de uma área, porque o atraso em uma função 

pode afetar o desenvolvimento de outras, ou o mesmo 

fator causador pode afetar mais de uma área, resultan-

do no que se chama “alterações funcionais mistas”. Um 

exemplo disso é a criança que apresenta encefalopatia 

crônica infantil não progressiva, popularmente conhe-

cida como “paralisia cerebral” (alteração no desenvolvi-

mento causada por algum fator de risco biológico ou 

ambiental ao nascimento), que pode apresentar de for-

ma mais grave alterações no desenvolvimento motor 

ou também alterações na linguagem e na cognição. 

Outro exemplo, é que a criança com autismo pode 

apresentar alteração na interação pessoal-social e na 

linguagem (uma em consequência da outra). Lem-

brando que as formas de apresentação dos proble-

mas do desenvolvimento variam muito de criança 

para criança, tanto no tipo de atraso gerado como na  

sua intensidade.

EXISTEM MEIOS DE COMPENSAR E  

MINIMIZAR ATRASOS NO DESENVOLVIMENTO?

A resposta para essa pergunta não é simples; po-

rém, devemos levar em conta tudo que falamos ante-

riormente. O desenvolvimento é um processo dinâmi-

co, conseguimos por meio de nossas ações, estímulos, 

afeto e ambiente, modular o desenvolvimento e con-

sequentemente promovê-lo. 

Para isso, torna-se necessária a identificação das al-

terações, não apenas por familiares, como pela esco-

la/professores e por profissionais especializados, para 

que o encaminhamento e as intervenções sejam rea-

lizados o mais precocemente possível. Observem que 

em nenhum momento dissemos “para que o diagnós-

tico seja realizado”, pois às vezes o processo diagnósti-

co exige tempo e engajamento de diversos profissio-

nais. Porém, antes mesmo que chegue ao diagnóstico 

a intervenção é extremamente necessária em todos 

os ambientes em que a criança frequenta e por todas 

as pessoas que convivem com ela, pois é ela que pos-

sibilitará progressos no desenvolvimento, mas cada 

um de nós pode contribuir com esse processo.

O QUE SÃO E QUAIS AS FUNÇÕES DOS 

MARCOS DO DESENVOLVIMENTO?  

O processo de desenvolvimento humano é contí-

nuo e a capacidade maturacional (de amadurecer) é 

individual. Podemos estabelecer alguns marcos im-

portantes nesse processo.

Os marcos do desenvolvimento são importantes 

referências para identificar atrasos no desenvolvimen-

to infantil, apontando quando algo está ou não se 

desenvolvendo de maneira adequada, ou seja, a es-

perada para a idade. Além de serem referência, com-

preender os marcos do desenvolvimento nos dá parâ-

metros para identificar e encaminhar precocemente.  

A princípio, progressão céfalo–caudal: inicia na ca-

beça e vai até os dedos dos pés. O controle se desen-

volve primeiro na cabeça, depois pescoço, ombros, 

tronco, quadril, pernas e pés.

A importância em conhecer esse processo evita 

equívocos, como a tentativa de antecipar as etapas, 

bem como nos auxilia a compreender cada etapa vi-

venciada pelo bebê.

Depois, progressão próximo-distal: inicia no eixo 

central do corpo, deslocando-se para as extremida-

des. O controle se desenvolve a partir dos ombros, 

cotovelos, punhos, mão e dedos.
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Cabe salientar que, além da parte muscular, tam-

bém estão sendo desenvolvidos outros aspectos, 

como: esquema corporal, integração do eu, formação 

da autoimagem, aprendendo a conhecer, a usar e a 

gostar de cada parte deste, isso dos pontos vista físico, 

psíquico e social. 

POR QUE VOCÊ PRECISA SABER DISSO?  

Entender o curso e/ou caminho percorrido pelo 

desenvolvimento nos favorece ter atitudes que pos-

sam interferir nesse progresso, bem como desenvol-

ver ações que possibilitem que o processo ocorra da 

maneira mais adequada possível. Esse curso está ali-

nhado com a maturação cerebral.

• Progressão céfalo-caudal: inicia-se na cabeça e vai 

até aos dedos dos pés. O controle se desenvolve 

primeiro na cabeça e depois no pescoço, nos om-

bros, no tronco, no quadril, nas pernas e nos pés.

• Progressão próximo-distal: inicia-se no eixo cen-

tral, deslocando-se para as extremidades. O con-

trole se desenvolve a partir dos ombros para os 

cotovelos, os punhos, as mãos e os dedos.

Entendendo que o desenvolvimento segue essa 

progressão, devemos ter cuidado ao exigir da criança 

ações que a sua maturação cerebral ainda não permi-

te, como, por exemplo, oferecer-lhe brinquedos para 

manipular antes dela ter sustentado o pescoço ou co-

locá-la em pé antes dela ter controle dos quadris.

Com a expectativa do desenvolvimento rápido 

muitas vezes pulam-se etapas sem respeitar o desen-

volvimento natural, exigindo da musculatura uma 

adequação imprópria. O bebê já nasce com alguns re-

flexos que, por si só, vão apresentando o caminho do 

desenvolvimento. Vejamos quais são e como se dão 

no desenvolvimento do bebê:

• Reflexos: são reações involuntárias em resposta a 

um estímulo externo e consistem nas primeiras for-

mas do movimento humano. Servem como fonte 

primária de informações, as quais se armazenam no 

córtex (porção do cérebro) em desenvolvimento.

• Reflexos primitivos: são aqueles relacionados com 

a sobrevivência, com as funções de busca da ali-

mentação e de proteção (Quadro 2).

• Reflexos primitivos posturais: são os precursores 

(iniciadores) dos movimentos voluntários. Alguns 

desses reflexos, como o da sucção, da preensão 

palmar, plantar e o da marcha, serão substituídos 

por atividades voluntárias. Outros, como o de 

Moro, simplesmente desaparecerão.

QUADRO 2. Reflexos primitivos.

Reflexos primitivos de 

procura e alimentação

Reflexos primitivos de 

movimentação

 • Reflexo da sucção: 

recém-nascido até 2 

meses, quando 

colocado alguma coisa 

na boca do bebê ele 

começa a sugar.

 • Reflexo da busca: 

recém-nascido até 2 

meses, quando 

qualquer extremo da 

boca do bebê é tocado, 

ele vira a cabeça para 

esse lado.

 • Reflexo da preensão 

palmar: bebês de 2 a 4 

meses, quando se 

pressiona a palma da 

mão o bebê fecha os 

dedos segurando firme.

 • Reflexo da marcha: bebês 

dos 2 aos 5 meses, 

movimentos de marcha 

quando a planta dos pés 

toca uma superfície 

rígida.

 • Reflexo de Moro: bebês 

dos 4 aos 6 meses, uma 

reação involuntária de 

abrir e fechar os braços 

quando o bebê se desloca 

do centro de gravidade e 

se sente desequilibrado e 

em perigo.

 • Reflexo de preensão 

plantar: recém-nascido 

até 12 meses, ao 

pressionar a planta dos 

pés perto dos dedos ele 

vai dobrar os dedos.

Nos primeiros meses de vida, a presença, a intensi-

dade e a simetria desses reflexos podem ser usadas para 

avaliar a integridade do cérebro. A presença deles indica 

que o cérebro está se desenvolvendo e trabalhando cor-

retamente, e também ajuda a detectar anormalidades 

como as alterações musculoesqueléticas congênitas ou 

as lesões no cérebro. Por outro lado, a persistência da 

maioria desses reflexos, no segundo semestre de vida, 

também indica anormalidades no desenvolvimento.
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Existem duas posturas básicas de posicionamento 

corporal enquanto não se adquire a posição anatô-

mica – em pé. A posição supina ou decúbito dorsal é 

quando se está deitado com a face voltada para cima. 

A posição prona ou decúbito ventral é quando se está 

deitado com a face voltada para baixo.

MARCOS DO DESENVOLVIMENTO  

MARCOS DOS 0 AOS 6 MESES  

Idade Físico Cognitivo Social Emocional

Geral  • Fortalecimento gradual da 

musculatura.

 • Controle progressivo da 

cabeça, dos membros e do 

tronco.

 • Aprendizagem por 

meio dos sentidos.

 • Vocaliza quando está 

interagindo com outras 

pessoas. Balbucia.

Reconhece o seu 

cuidador 

principal.

 • Se comunica pelo 

choro, que pode 

indicar sono, fome, 

desconforto etc.

 • Apresenta 

descontentamento 

com barulhos 

inesperados, pessoas 

estranhas, movimentos 

súbitos e dor.

1 mês Foca objetos a 90 cm de 

distância.

2 meses  • De barriga para baixo 

(prona) levanta a cabeça 

por alguns segundos.

 • Reage aos sons e às 

alterações de voz.

 • Começa a seguir os objetos 

com os olhos.

3 meses  • Começa a tentar alcançar 

os objetos. suspensos.

 • Manifesta satisfação com 

movimentos corporais, 

antecipando a alimentação 

e o pedido de colo.

 • Adquire controle cervical.

Emite sons vocálicos, 

labiais e guturais.

Sorriso social.

4 meses  • Quando segurado pelas 

mãos tenta se levantar.

 • Une as mãos na linha média.

 • Deitado de barriga para 

baixo (prona) consegue 

maior apoio.

 • nos antebraços e levanta a 

cabeça por vários segundos.

 • Segura os objetos e os leva 

à boca ainda com 

dificuldade de coordenação.

Começa a imitar sons. Distingue as 

pessoas 

conhecidas dos 

estranhos, dando 

preferência aos 

rostos familiares.

5 meses  • Inicia o rolar.

 • Inicia o próprio ciclo de 

sono e alimentação.

6 meses Senta-se com apoio.
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Sinais de alerta dos 3 aos 6 meses  

• Não presta atenção aos rostos.

• Não levanta as pernas, quando de barriga para cima.

• Não segura os objetos.

• Resiste à alimentação.

• Bebê diferente das outras crianças da mesma  idade.

• Não tem controle motor.

• Dificuldade para levar objetos à boca.

• Não emite sons.

MARCOS DOS 6 AOS 12 MESES  

Idade Físico Cognitivo Social Emocional

Geral Vocalizações.  • Procura ativamente 

interagir com as pessoas à 

sua volta, com sons, gestos 

e expressões faciais.

 • Inicia as primeiras 

conversas gestuais, abrindo 

e fechando as mãos 

quando quer alguma coisa.

 • Forte laço 

afetivo com o 

cuidador 

principal.

 • Não gosta de se 

separar do 

cuidador 

principal.

6 meses  • Senta-se com apoio.

 • Segura e transfere objetos 

de uma mão para a outra.

 • Coloca os pés na boca.

Emite sons 

consonantais, 

monossílabos (p. ex.: 

“má”, “pá”, “ta”).

Sorri intencionalmente.

7 meses  • Arrasta-se.

 • Segurado pelas axilas, 

apoia os pés, 

empurrando-os contra o 

solo, fazendo o 

movimento de “saltar”.

Chora diante de 

estranhos.

8 meses  • Senta-se sem apoio.

 • Segura objetos com 

firmeza trocando de mãos.

Primeiras palavras 

com significado 

(mamã, papá).

Inicia imitações (tchau, 

palminha)

Chora diante de 

estranhos.

9  meses  • Primeiros passos com 

apoio.

 • Começa a engatinhar.

Noção de 

permanência do 

objeto.

Gosta de brincar de 

“esconde- esconde”.

 • Começa a 

entender o não.

 • Gosta de atirar 

repetidamente 

objetos ao chão, 

para que alguém 

os devolva.

10 meses  • Leva objetos com boa 

coordenação à boca.

 • Preensão quase completa.

 • Aprende a apontar 

alguma coisa com o 

indicador.

 • Noção de causa e 

efeito.

 • Responde ao nome 

ou ao apelido.

 • Começa a 

relacionar objetos 

à sua função.

Gosta de interagir com os 

outros bebês.

11 meses Primeiros passos com apoio.

12 meses Primeiros passos sem apoio, mas 

ainda com a base alargada.
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Sinais de alerta dos 6 aos 12 meses  

• Não se senta sozinho.

• Não se mantém em pé, mesmo apoiado.

• Não diz palavras simples (mamãe, papai).

• Não usa gestos simbólicos.

• Não aponta os objetos.

MARCOS DOS 12 AOS 20 MESES  

Idade Físico Cognitivo Social Emocional

Geral  • Sobe as escadas 

engatinhando.

 • Empilha cubos.

 • Rabisca 

espontaneamente.

 • Pode iniciar o 

controle 

esfincteriano anal.

 • Maior desenvolvimento 

da memória.

 • Retorna às atividades 

momentaneamente 

interrompidas.

Inicia a interação 

com as outras 

crianças.

 • Começa a aprender a confiar 

nos adultos, percebendo que 

eles cuidam dela.

 • Inicia sentimento de posse, 

sendo difícil partilhar as suas 

coisas.

 • Apresenta alterações de 

humor, “birra”.

 • Sensível à aprovação e à 

desaprovação dos adultos.

12 meses Começa a andar, 

inicialmente com 

equilíbrio instável.

Maior interação 

com os adultos 

conhecidos.

13 meses Compreende ordens 

simples acompanhadas de 

gestos.

15 meses Compreende ordens 

simples sem recorrer a 

gestos.

16 meses Já é capaz de caminhar 

com total equilíbrio.

Desenvolve o 

entendimento das suas 

rotinas e dos seus 

familiares.

18 meses  • Caminha com 

equilíbrio e 

coordenação.

 • Sobe escadas 

seguro por uma das 

mãos.

 • Melhoria da 

motricidade fina.

 • Demonstra curiosidade. 

Gosta de explorar tudo 

à sua volta.

 • Nomeia animais com 

sons onomatopeicos (p. 

ex.: “au-au”, “mu-mu”).

 • Fala frases 

simples com 2 

palavras.

 • Utiliza a 

terceira pessoa  

para se referir a 

si mesmo (p. 

ex.: “nenê”).

20 meses É capaz de passar 

objetos de uma mão 

para outra enquanto 

caminha.

A linguagem começa a 

adquirir tons diferentes 

para transmitir 

significados diferentes.

Brinca de “faz de 

conta” (beber 

líquido imaginário, 

comer, etc.).

Sinais de alerta dos 12 aos  

20 meses  

• Não anda sem apoio até os 18 meses.

• Não fala algumas palavras.

• Não imita ações ou palavras.

• Não compreende a função dos objetos familiares.
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MARCOS DOS 24 AOS 36 MESES  

Idade Físico Cognitivo Social Emocional

Geral Apresenta equilíbrio e 

coordenação, já estável é 

capaz de saltar e correr.

 • Fase de grande 

curiosidade.

 • Início dos “por quês”.

 • Aumento da 

concentração e da 

memória.

 • A figura da mãe 

ainda está 

fortalecida. Não gosta 

de estranhos.

 • Reforça a sua ação, 

narrando o que está 

fazendo enquanto 

brinca sozinha 

(linguagem privada 

ou solilóquio).

 • Usa a “birra” para 

chamar a atenção ou 

para manifestar a sua 

frustação ou 

incapacidade para se 

comunicar com eficácia.

 • Início da fase do 

“medo do escuro”. 

Pode começar a ter 

pesadelos durante o 

sono.

 • Aprende a dizer “não”. 

Sabe o que não quer 

antes de ser capaz de 

formular o que deseja.

24 meses  • Apresenta coordenação 

bimanual para 

manipulação de objetos.

 • Início do controle dos 

esfíncteres vesical e 

anal, primeiro diurno e 

depois noturno.

 • Sobe e desce escadas 

sozinho, colocando os dois 

pés no mesmo degrau 

(sem alternar os pés).

Frases com 3 ou 4 palavras. Consegue participar de 

atividades com as outras 

crianças.

26 meses Desenvolvimento da 

consciência sobre si, 

referindo “eu” nas frases.

28 meses Utiliza com facilidade lápis 

e talheres.

Formação das imagens 

mentais, fortalecendo os 

conceitos de dentro/fora e 

em cima/em baixo.

32 meses  • Já conversa usando 

frases curtas.

 • Começa a aprender o 

conceito da sequência 

numérica simples.

 • Início da fase de 

imitação de outras 

pessoas.

 • Aceita melhor a 

separação da mãe, 

conseguindo ficar 

com outra pessoa 

com maior segurança.

36 meses  • Sobe escadas sem 

apoio, alternando  

os pés.

 • Veste-se com auxílio.

 • Come sozinho, 

derrubando pouca 

comida. Usa o garfo e a 

faca.

 • Pedala triciclo.

 • Refere-se a si mesmo 

pelo nome.

 • Diz seu nome e sexo.

 • Utiliza “eu”.

 • Emprega os plurais.

 • Desenha um ser humano 

com cabeça e membros.

 • Copia um círculo e uma 

cruz.

 • Compreende 

histórias.

 • Brinca de maneira 

cooperativa com as 

outras crianças.
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Sinais de alertas dos 24 aos  

36 meses  

• Não faz “birras”.

• Tem dificuldade para manipular os objetos.

• Não entende as instruções simples.

• Faz pouco contato visual.

• Tem dificuldade para se afastar da mãe.

MARCOS DOS 3 AOS 4 ANOS

Físico Cognitivo Social Emocional

 • Grande atividade motora: 

corre, salta, começa a subir 

as escadas.

 • Experimenta  tudo.

 • Início das atividades de vida 

diárias mais independente.

 • Veste-se sozinha com 

ajuda.

 • Come sozinha com colher e 

garfo.

 • Cada vez mais 

independente com a 

higiene.

 • Precisa de a juda para se 

calçar.

 • Copia figuras geométricas 

simples.

 • É bastante sensível aos 

sentimentos dos outros  

sobre si.

 • Já consegue se separar da 

mãe por algum tempo.

 • Compreende quase tudo o 

que escuta.

 • Ainda apresenta dificuldade 

para partilhar.

 • Sua comunicação já é 

compreensível para o adulto.

 • Apresenta dificuldade para 

cooperar.

 • Usa bastante a imaginação.

 • Preocupa-se em agradar os 

adultos que gosta, aprecia a 

aprovação.

 • Início dos jogos de faz de 

conta.

 • Gosta muito do afeto dos 

adultos que    são 

significativos.

 • Compreende o conceito “2”.

 • Usa frase com 4 palavras.

 • Sabe o seu nome, o seu sexo e 

a sua idade.

 • Repete uma sequência de 3 

algarismos.

 • Apresenta maior 

autoconfiança.

 • Apresenta medo de 

estranhos e de animais.

 • Começa a distinguir o certo 

e o errado.

 • É menos agressiva quando 

as coisas não lhe correm 

como espera.

 • Início do conceito de 

gênero masculino e 

feminino.

 • Início do interesse pelas 

atividades em grupo com 

as outras crianças.

 • Reconhece seus próprios 

limites, pedindo a juda 

quando necessário.

 • Imita os adultos.

 • Demonstra afeto 

espontaneamente.

 • Espera sua vez nos jogos.

 • Demonstra preocupação 

com um amigo que está 

chorando.

 • Entende a ideia de “é meu”,  

“é dele”.

 • Separa-se dos pais com 

facilidade.

 • Não gosta de mudanças de 

rotina.

 • Veste-se e despe-se 

sozinho.

Sinais de alerta dos 3 aos 4 anos

• Não consegue saltar ou pular.

• Tem dificuldade para desenhar garatujas.

• Ignora as outras crianças.
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MARCOS DOS 4 AOS 5 ANOS  

Físico Cognitivo Social Emocional

 • Veste-se e despe-se com 

pouca a juda.

 • Rápido fortalecimento 

muscular.

 • Lava o rosto e as mãos.

 • Grande atividade motora

 • Maior controle dos 

movimentos.

 • Consegue escovar os 

dentes.

 • Canta canções simples.

 • Presta atenção às histórias.

 • Conta até cinco.

 • Desenha  livremente  um 

quadrado.

 • Resolve jogos com regras 

simples.

 • Compreende ordens com 

frases negativas.

 • Constrói frases bem 

estruturadas.

 • Já compreende os conceitos: 

mais, menos, maior, menor, 

dentro, fora, debaixo e atrás.

 • Compreende que os desenhos 

podem representar objetos 

reais. Começa a reconhecer 

sensorialmente os objetos 

redondos, macios e pesados.

 • Compreende tudo o  que 

lhe é dito.

 • Faz muitas perguntas.

 • É seletivo quanto aos seus 

colegas.

 • Inicia o partilhar, o aceitar 

regras e o respeitar a vez  

do outro.

 • Comportamentos 

desafiantes, testando a 

autoridade e o limite  

do outro.

 • Começa a compreender a 

diferença entre a realidade 

e a fantasia.

 • Os pesadelos são comuns.

 • Grande capacidade para 

fantasiar.

 • Tem amigos imaginários.

 • Tem confiança em si 

mesmo.

 • Tem consciência do certo e 

do errado.

 • Culpa os outros pelos seus 

erros.

 • Dificuldade para assumir os 

seus erros.

Sinais de alerta dos 4 aos 5 anos  

• Não sabe dizer o seu nome.

• Não usa fantasia nas brincadeiras.

• Não brinca com as outras crianças.

• É pouco autônoma.

• Não expressa emoções.

OBSERVAÇÃO DOS MARCOS DO  

DESENVOLVIMENTO

Com todo o cuidado didático para mostrar o de-

senvolvimento nas suas diferentes fases, devemos le-

var em conta que cada bebê/criança é um indivíduo 

único, e que as suas respectivas etapas devem ser res-

peitadas. Como muitos fatores interferem e interagem 

com o desenvolvimento, o olhar para avaliar deve ser 

criterioso. Deve-se levar em conta o processo matura-

cional (amadurecimento) de cada fase e de cada crian-

ça, tomando o cuidado de perceber se as fases do de-

senvolvimento estão progredindo adequadamente, 

independentemente da idade.

Para cada item do desenvolvimento que se possa 

considerar como atraso, há várias técnicas e interven-

ções possíveis para estimular adequadamente. Muitas 

vezes, apenas uma correção da postura pode desen-

cadear o processo de desenvolvimento sem repre-

sentar um atraso. Quem cuida precisa estar ciente das 

possibilidades de fazer ajustes.

Um item de grande importância para aperfeiçoar o 

olhar na hora de observar um bebê/criança é o tônus 

muscular (quando a musculatura está pronta, em par-

cial contração, para receber o estímulo e atuar). Se na 

observação o tônus estiver muito aumentado ou di-

minuído, é um sinal de alerta importante, pois pode-

rá indicar que há alguma dificuldade no processo de 

desenvolvimento. Muitas vezes essa dificuldade pode 

ser corrigida por meio de trocas posturais, retomando, 

assim, o processo.

Podemos observar que o desenvolvimento do 

bebê/criança é de grande importância no seu primei-

ro ano de vida, quando muitas mudanças ocorrem de 

maneira rápida. No segundo e no  terceiro ano de vida, 

as mudanças motoras caminham de maneira mais 
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lenta, dando espaço para o seu aperfeiçoamento, e as 

mudanças sociais e intelectuais/cognitivas avançam 

com maior intensidade.

ALIMENTAÇÃO  

O momento da alimentação é importante para a 

comunicação entre a criança e os pais ou cuidadores. 

É por meio desse momento que o afeto, a interação e 

a troca ocorrem, seja por gestos, olhares, sorriso social 

ou aconchego. 

Os estudos mostram que há forte influência da má 

nutrição sobre o desenvolvimento da criança. Existe 

uma correlação entre níveis baixos de inteligência e 

subnutrição no útero materno e a sua continuidade 

durante a primeira infância. Por outro lado, pais de 

crianças que apresentam bom desenvolvimento ini-

cial do cérebro, e que lhes oferecem uma boa nutri-

ção, podem acabar pressionando a criança a comer na 

hora das refeições. Esse comportamento pode desen-

cadear uma fadiga emocional importante na criança, 

pois para comer é necessário ter fome e prazer. Em ra-

zão da pressão a que a criança é submetida, ela pode 

acabar perdendo o prazer de comer, apresentando 

resistência para se alimentar.

Na fase de 0 a 3 meses, a boa alimentação ajuda: 

• Na capacidade de atenção/concentração.

• No desenvolvimento motor.

E uma alimentação inadequada ou a desnutrição 

podem:

• Atrapalhar o desenvolvimento cognitivo. 

• Influenciar no desenvolvimento motor.

• Deixar a criança mais agitada e irritada.

Além disso, os benefícios da amamentação são 

indiscutíveis para a mãe (auxilia na recuperação pós-

-parto e na prevenção de doenças, como câncer de 

mama) e para a criança (auxilia no ganho peso, no for-

talecimento do sistema imunológico, na nutrição). É 

o momento da intimidade, do estreitamento de laços 

entre ambos, ajuda na imunização, favorece o desen-

volvimento dos músculos faciais, além de muitos ou-

tros benefícios.

Nos seis primeiros meses de vida da criança, ela 

deve ser alimentada exclusivamente com o leite ma-

terno, não necessitando de mais nada, nem mesmo 

de água. A partir do sexto mês, os pediatras orientam 

a introdução gradual de frutas, sucos e papinhas, o 

que normalmente é aceito pela criança. Há casos em 

que a introdução de fórmulas deve ocorrer antes des-

se período, contudo é importante seguir sempre as 

orientações médicas. Essas orientações seguem nor-

mativas da Organização Mundial de Saúde e da Socie-

dade Brasileira de Pediatria.

Já a partir do sexto mês, a papinha de vegetais é 

oferecida, embora possamos encontrar em alguma 

criança a resistência a determinados sabores. Começa 

o grande desafio! Ela recusa muitos sabores, começa a 

brincar com o alimento ao invés de comer. É recomen-

dado deixá-la experimentar os novos sabores que está 

descobrindo.

A partir de um ano, a criança começa a se alimen-

tar de meneira mais semelhante à dos adultos. Não é 

mais necessário deixar tudo bem cozido e molinho, 

pois ela precisa aprender a mastigar, exercitando, 

assim, os músculos da face. Nessa fase é comum a 

criança ter a redução do apetite, pois estava acostu-

mada à papinha, ao leite e sucos, e agora a comida 

ficou mais sólida.

A criança dos 2 aos 3 anos começa a tornar-se mais 

independente e a construir a sua autoimagem. Algu-

mas querem experimentar tudo o que lhes é apre-

sentado e ainda têm as suas próprias escolhas, mas 

outras já são mais resistentes. Cabe ao adulto apoiar 

as atitudes positivas, incentivando-as cada vez mais a 

saborear novos alimentos.

A idade pré-escolar é muito importante para o 

processo de maturação biológica e para o desenvol-

vimento psicomotor. Nessa fase, a criança começa 
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a ter mais autonomia para criar os seus hábitos ali-

mentares. Em casa, começa a experimentar o que 

antes recusava e a recusar o que antes aceitava, mo-

mento que gera muitos conflitos com os pais e os 

cuidadores.

SONO  

O sono é essencial para o desenvolvimento da 

criança. Devemos oferecer um ambiente acolhedor 

para que a criança aprenda a dormir o mais precoce-

mente possível. Dormir é um aprendizado. Um am-

biente livre de ruídos e luzes costuma propiciar bons 

momentos de sono. O recém-nascido exposto à tele-

visão e a outros eletrônicos, normalmente é mais irri-

tadiço e tem o sono muito mais leve. Desde cedo, de-

vemos oferecer à criança a noção de ritmo e de rotina, 

isso a ajudará na tarefa de aprender a dormir.

À medida que a criança cresce, ela vai ficando mais 

resistente e começa a travar uma luta contra o sono. A 

soneca da tarde já não é vista como necessária, mas 

como uma perda de tempo, pois, por exemplo, há a 

interrupção da brincadeira que estava legal.

Cada vez mais, os estudos vêm mostrando que a 

privação de sono pode gerar grandes consequências 

para o indivíduo, como, por exemplo, o atraso no cres-

cimento, a obesidade e a irritabilidade. Por isso, é ne-

cessário ter um olhar atento para o sono da criança.

Muitas crianças iniciam sua vida escolar entre 0 e 

3 anos de idade, cabendo a cada instituição ter a sua 

rotina para a hora do descanso. O importante é que 

todas tirem uma soneca.

Algumas instituições têm salas próprias para a 

hora do descanso, com um colchonete para cada 

criança. Isso é o ideal e um grande facilitador do sono, 

pois o ambiente estimula a criança a dormir, e ela já 

sabe que esse é o momento do descanso, o que torna 

esse momento mais tranquilo.

Outro fator que pode facilitar essa rotina é o pro-

fessor saber um pouco sobre o sono da criança em 

casa. Essas informações podem ser colhidas com a 

ajuda dos pais ou dos responsáveis.

Para facilitar esse momento, o educador pode criar 

algumas rotinas que leve a criança a ser menos resis-

tente ao sono, como, por exemplo:

• Contar histórias.

• Deixar que a criança manuseie livros.

• Colocar uma música suave.

• Convidar todas as crianças para a soneca.

• Proporcionar brincadeiras mais calmas.

Você sabia que a soneca pode ajudar:

• Na liberação do hormônio do crescimento.

• A promover conforto e bem-estar.

• No desenvolvimento da cognição.

• A regular as emoções.

Já a falta da soneca pode:

• Deixar a criança com imunidade baixa e mais pro-

pensa a infecções. 

• Desencadear obesidade infantil.

ADOECIMENTO E VACINAS NA  

PRIMEIRA INFÂNCIA  

Constantemente, esse tema tem sido noticiado em 

jornais, revistas, periódicos e em discussões de traba-

lho, reunião de pais etc. Lamentavelmente, em grande 

parte esses noticiários têm demonstrado a atual rela-

ção de ambivalência com as vacinas. Muito comentá-

rios embasados em preconceitos infundados ou infor-

mações equivocadas sobre os efeitos colaterais das 

vacinas são disseminados nas redes sociais.

Entretanto, a pergunta-chave é simples. Você já pa-

rou para pensar por que estamos vivendo mais? Como 

conseguimos vencer doenças antes tão comuns e tão 

mortais?

A vacinação na primeira infância é essencial para 

que a criança cresça de modo saudável e tenha um 
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desenvolvimento adequado, uma vez que seu sistema 

imunológico ainda está em formação, ainda é frágil e 

vulnerável. É necessário que doenças sejam evitadas. 

Obviamente que ainda não possuímos vacinas, nem 

meios de evitar todas as doenças, mas para muitas 

existem e podem garantir uma infância tranquila.

Todos, que de algum modo, trabalham ou cui-

dam de crianças precisam entender que as vacinas 

ajudam na proteção das doenças, é por meio da va-

cinação que vencemos verdadeiras epidemias, que 

conseguimos a longevidade atual. Auxilia tanto a 

criança que é vacinada, quanto a sociedade. No Bra-

sil, o Ministério da Saúde disponibiliza gratuitamente 

vacinas e também promove campanhas para as suas 

atualizações. 

A Figura 1 do Anexo mostra o calendário de va-

cinação recomendado pela Sociedade Brasileira de 

Imunizações (SBIm).
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FIGURA 1. Calendário de Vacinação SBIm Criança. (continua)

Fonte: Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2019/2020. Disponível em: <https://sbim.org.br/

images/calendarios/calend-sbim-crianca.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2019.

ANEXO – CAPÍTULO 2

https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-crianca.pdf
https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-crianca.pdf
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FIGURA 1. Calendário de Vacinação SBIm Criança. (continuação)

Fonte: Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2019/2020. Disponível em: <https://sbim.org.br/

images/calendarios/calend-sbim-crianca.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2019.

https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-crianca.pdf
https://sbim.org.br/images/calendarios/calend-sbim-crianca.pdf
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INTRODUÇÃO  

Fonte: Imagem de Daniela Dimitrova, por Pixabay.

A princípio, quando pensamos em família, surge 

em nossa mente diferentes composições, contudo, 

ante um cenário no qual a economia brasileira refle-

te significativamente nas rotinas, cada vez mais adul-

tos estão preocupados com a criação dos seus filhos, 

dessa maneira, indagamos: como a família pode fazer 

para ajudar na educação dos filhos?

É de suma importância esclarecer, inicialmente, 

que há uma inversão nessa pergunta, pois, não é a 

família que ajuda a escola na educação dos peque-

nos, na verdade é o contrário, é a escola que ajuda 

a família na educação de seus filhos, fazendo a es-

colarização.

Sendo assim, pense você, que tem uma ou duas 

crianças durante 24 horas por dia até o fim de suas 

vidas, enquanto os professores têm 30 ou 40 alunos 

em uma sala de aula durante um período de apenas 

4 horas. Se você supõe que com apenas duas crian-

ças, você, enquanto pai/mãe, tem dificuldade em 

educar, imagine os professores, com um conjunto 

de crianças, se conseguiriam substituir o que é tarefa  

da família.

Por isso, assim como hoje temos o personal trai-

ner, ou mesmo um personal stylist, que auxilia a pes-

soa a se vestir, encontramos no cenário educacional 

alguns profissionais que assumem a função de per-

sonal mother, isto é, gente que substitui os pais, no 

entanto, a tarefa de educação dos filhos é da família 

em primeiro lugar e do Poder Público de maneira 

secundária.

Destaco que o papel da família na formação e nas 

aprendizagens das crianças é ímpar. Nenhuma 

escola, por melhor que seja, consegue substituir 

a família. Por outro lado, destaco também que a 

função da escola na vida da criança é igualmen-

te ímpar. Mesmo que as famílias se esmerem em 

serem educadoras, o aspecto socializador do co-

nhecimento e das relações não é adequadamente 

contemplado em ambientes domésticos (Parolin, 

2007, p.1). 

O presente artigo é fundamentado em pesquisa 

bibliográfica, com o intuito de refletir sobre o papel 

do educador quanto à observação de sinais de atra-

so no desenvolvimento infantil, sensibilizando os 

profissionais sobre a importância da parceria com 

a família na educação, compreendendo a influência 

do ambiente escolar na formação dos sujeitos so-

ciais. O método utilizado será conduzido pelo estu-

do de caso, a fim de fornecer elementos descritivos 

por meio de experiências e fatos para a compreen-

são e articulação com a teoria. O estudo foi orga-

nizado perfazendo primeiro um contexto histórico 

sobre as origens da relação entre família e escola, 

trazendo em seguida uma descrição sobre impor-

tância da participação dos pais no cotidiano escolar. 

Por fim, faz-se uma reflexão com foco em uma edu-

cação abrangente, pensando na colaboração que 

ambas as instituições podem contribuir em espaços 

interativos e de conflitos, trazendo propostas para 

essas ações.
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FAMÍLIA E ESCOLA:  

UM OLHAR HISTÓRICO SOBRE  

AS ORIGENS DESSA RELAÇÃO  

NO CONTEXTO EDUCACIONAL  

Fonte: Freepik.

Antes de falarmos sobre o papel da família e da 

escola na formação dos seres humanos, e, principal-

mente, na elaboração de projetos articuladores que 

possam agregar o trabalho dessas duas frentes no 

desenvolvimento infantil, é importante resgatarmos 

o processo de democratização do ensino, que come-

ça a partir da Constituição Federal de 1988, e vemos, 

em 1990, grandes e significativas transformações 

sociais, que implicaram em mudanças na sociedade 

brasileira. Podemos citar como as principais mudan-

ças, a redução dos números de pessoas que viviam 

em situação de pobreza, o corte das taxas de desem-

prego e a diminuição das desigualdades sociais (La-

casa, 2004). 

Diante desse cenário, é possível destacar que as 

alterações na estrutura do mundo do trabalho e o 

crescimento da inclusão escolar tiveram implicações, 

como a ressignificação dos papéis da família e da es-

cola, uma vez que as crianças passaram a ficar mais 

tempo dentro das instituições de ensino. Além disso, o 

acompanhamento pedagógico realizado pelo docen-

te, que passou a ter um acúmulo de atividades, fora o 

trabalho com as questões relacionadas aos conheci-

mentos que devem ser desenvolvidos em sala de aula, 

principalmente pensando em aspectos conceituais, 

procedimentais e atitudinais, esse professor passou a 

ter outras responsabilidades, que até então eram de 

incumbência da família.

Fonte: <http://escolaefamilia-2013.blogspot.com/2013/05/

algumas-charges.html>.

Na charge é possível perceber que, antigamente, 

exigia-se uma cobrança da educação por parte da 

família com relação ao desenvolvimento e aprovei-

tamento dos filhos, no entanto, nos dias atuais, essa 

postura é reversa e notamos famílias cobrando da 

escola, de maneira agressiva, com base em outros va-

lores e preceitos, nos quais os pais deliberam para a 

escola aspectos, que muitas vezes, são relacionados 

àquilo que faz parte do contexto familiar.

A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS 

PAIS NO COTIDIANO ESCOLAR  

Resgatando os princípios que a relação entre família 

e escola tem como incumbência, é necessário destacar 

que ambas proporcionam e influenciam na construção 

do desenvolvimento da criança, sendo, portanto, indis-

sociável no processo educacional. Entretanto, mesmo 

http://escolaefamilia-2013.blogspot.com/2013/05/algumas-charges.html
http://escolaefamilia-2013.blogspot.com/2013/05/algumas-charges.html
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pautada na legislação que prevê que a educação é de-

ver da Família e do Estado, é impossível separar essas 

atribuições, diante do atual sistema político, dividir as 

responsabilidades em educar e ensinar.

Além disso, há um fator muito importante que 

não podemos deixar de considerar, sendo, portanto, o 

aspecto da aprendizagem que se dá por meio de um 

processo multidimensional, em que os fatores ligados 

à escola e ao próprio sujeito advém das variáveis ex-

traescolares (origem da família), que interferem no 

seu desenvolvimento.

Dessa maneira, tudo que a criança, às vezes, ope-

racionaliza dentro do contexto de sala de aula com os 

colegas, com as relações que elas estabelecem com os 

outros, dizem respeito não somente àquilo que acon-

tece dentro da escola, mas também ao contexto que 

ela vivencia em família (Fonseca, 2004).

É frequente entre os relatos dos professores, prin-

cipalmente, os de séries iniciais, a sinalização de com-

portamentos do aluno como “olha aquela criança gos-

ta de me imitar”, as crianças são muito observadoras, 

veem como nossas roupas, nosso cabelo e tudo é tido 

como referência para a construção de uma persona-

lidade, haja vista, que o que a criança traz para den-

tro de sala, tem muito a ver com o que ela vivencia 

no contexto familiar, no qual até as atitudes precon-

ceituosas, relacionadas com deficiência, raça, gênero, 

orientação sexual, que ocorrem no contexto da es-

cola, muitas vezes, têm origem naquilo que a criança 

têm como referência, como meros reprodutores.

A educação dos filhos assume um caráter de maior 

permissividade junto aos pais, com as mudanças 

ocorridas na estrutura familiar, permitindo maior li-

berdade aos filhos, esquecendo que eles necessitam 

de apoio e educação. Nessa dinâmica familiar temos 

visto a crescente crise de gerações, a dificuldade no 

relacionamento pais/filhos, no estabelecimento de 

laços familiares (Prestes, 2005, p. 35).

Fonte: <blogdoenem.com.br/escola-religiao-e-familia-

sociologia-enem/>.

Não obstante, a escola tem sua maneira e princí-

pios para educar uma criança; porém, para isso, ela ne-

cessita do apoio da família para consolidar seu projeto 

educativo, desse modo, a relação colaborativa entre 

essas duas instituições, se faz de extrema importância 

para um melhor aprendizado durante o período edu-

cacional (Donatti, 2008).

Sobretudo, os primeiros passos para essa intera-

ção ocorrem quando os pais escolhem a escola que 

seu filho estudará, levando em consideração a empa-

tia, contudo, a escola nessa ocasião deve ser recepti-

va, pois é de extrema relevância esse primeiro contato 

para a formação de parcerias, já que é a partir dela 

que se formaram indivíduos aptos, autônomos, com 

identidade, capazes de construir valores, assumindo 

na sociedade seu papel de cidadão.

Se a parceria entre família e escola se formar desde 

os primeiros passos da criança, todos terão muito 

a lucrar. A criança que estiver bem vai melhorar e 

aquela que tiver problemas receberá a ajuda tan-

to da escola quanto dos pais para superá-los (Tiba, 

2008, p. 30).
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COLABORAÇÃO ENTRE PAIS E ESCOLA: 

EDUCAÇÃO ABRANGENTE  

A harmonia entre a família e a escola é o ideal para 

a formação do indivíduo, no entanto, família e escola 

acabam imbricando territórios. Desse modo, a família 

passa a cobrar e a exigir comportamentos que não são 

pertinentes à escola, e a escola muitas vezes nega o 

espaço para a participação dos pais, gerando um pro-

cesso conflituoso de culpabilizar a outra parte pelos 

erros e falhas, contribuindo, posteriormente para o 

fracasso da criança.

Tentar promover o reencontro, a parceria, a confiança 

mútua, já que o essencial é compreender que ambas 

selam e perseguem o mesmo objetivo: a formação in-

tegral das novas gerações, seja do ponto de vista cul-

tural e de saber, seja do ponto de vista da formação 

pessoal, da ética, da cidadania (Zagury, 2008, p. 13).

De acordo com Lacasa (2004), é importante des-

tacar que a relação de parceria entre escola e família 

deve ser mútua, pois ambas têm a compreensão de 

sua relevância, de modo que a família não responsabi-

lize apenas a escola pela educação dos filhos, e a esco-

la também não se esquive de ser corresponsável pelo 

processo de formação da criança.

Dessa maneira, a família não pode esperar da es-

cola que ela desenvolva e realize suas funções como 

pais, pois eles são insubstituíveis na tarefa que lhes é 

de responsabilidade, como educar, socializar, ensinar 

valores e atitudes. Entretanto, a escola, por sua vez, 

terá o objetivo de colaborar de maneira empenhada 

na formação desse futuro cidadão.

A escola faz um tipo de trabalho; a família, outro. 

Ambas se complementam de forma maravilhosa e 

incrível para o bem-estar e a formação integral das 

nossas crianças. Mas nem uma nem outra pode su-

prir todas as necessidades infantis e juvenis sem ser 

em conjunto (Zagury, 2008, p. 67).

COLABORAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA  

Infelizmente, ainda nos deparamos com a falta de 

sensibilização por parte das escolas, que mesmo dian-

te das mudanças sociais na constituição das famílias, 

realizam comemorações festivas como dia das mães e 

dia dos pais, sabendo que muitas crianças não moram 

junto ou não possuem esse membro familiar em seu 

convívio diário. Essa conduta pode ser evidenciada na 

maneira com que a escola se reporta às famílias, poden-

do ser observado em enunciado de bilhetes que privi-

legiam de forma implícita o conceito de família tradi-

cional, como pode ser visto na Figura 1 (Fonseca, 2004).

AVISO

Senhores Pais

Comunicamos que no dia 08/04/2015, quarta-feira,  

os alunos do 5o ao 9o ano, sairão às 12hs (meio-dia). 

Motivo: Reunião Pedagógica.

Bilhete entregue dia 06/04/2015.

A Direção

CONVITE

SENHORES PAIS

Estamos fazendo o levantamento dos alunos que 

teriam interesse em frequentar a Colônia de Férias  

no mês de fevereiro de 2016, a fim de verificar  

a viabilidade desse serviço.

Para isso, solicitamos aos senhores pais ou 

responsáveis o preenchimento desse levantamento, 

que deverá ser devolvido na coordenação  

até o dia 30/06/15, terça-feira.

Aluno:________________________

Turma:________________________

_________________________________

Nome e Assinatura do pai e responsável

FIGURA 1. Modelos de bilhetes de como a 
escola se reporta às famílias.

Fonte: adaptada de <https://www.diariounaiense.com.

br/28/05/2018>.

https://www.diariounaiense.com.br/28/05/2018
https://www.diariounaiense.com.br/28/05/2018
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Nota-se diante da imagem acima, uma desconsi-

deração para com as demais configurações familiares 

ou talvez um despreparo dos docentes por considera-

rem irrelevante a forma de escrever um bilhete para a 

família. Essa postura reforça a visão de uma socieda-

de patriarcal o que vem, inclusive, na contramão das 

políticas públicas governamentais, que por vezes têm 

declarado como “chefe de família” a mãe da criança, 

como é o caso da política pública habitacional no pro-

grama “Minha Casa Minha Vida” (Donatti, 2008).

Sobremaneira, para Souza (2007), as reuniões de 

famílias nas escolas são mal estruturadas com relação 

a horários e espaços que permitam a participação efe-

tiva dos pais ou responsáveis, além dos preconceitos 

relacionados com as diferentes configurações fami-

liares, classe social, raça e das ideologias que cercam 

as camadas menos favorecidas. O autor ressalta que 

o principal contato que a escola mantém com as fa-

mílias se dá, muitas vezes, por meio de convocações. 

Porém, na maioria das vezes, quem comparece é a 

mãe, para ouvir queixas e conferir registros de indisci-

plinas e dificuldades no desenvolvimento cognitivo e 

interpessoal de seu filho. Ou ainda, para ser orientada 

a encaminhá-lo a psiquiatras, psicólogos, psicopeda-

gogos, entre outros (Souza, 2007).

Com a participação da família no processo de ensino 

aprendizagem, a criança ganha confiança vendo que 

todos se interessam por ela, e também porque você 

passa a conhecer quais são as dificuldades e quais os 

conhecimentos das crianças (Macedo, 1994, p.199).

Contudo, a interação entre as instituições escola e 

família, já é sucesso comprovado, a participação das 

famílias na vida escolar das crianças, melhora conside-

ravelmente a aprendizagem e o comportamento, pois 

pais que acompanham os filhos de maneira sistemá-

tica, resultam em crianças com melhor desempenho 

no aprendizado.

Conforme o modelo Piagetiano, o vinculo escola-fa-

mília prevê o respeito mútuo, o que significa tornar 

paralelos os papéis de pais e professores, para que 

os pais garantam as possibilidades de explorarem 

suas opiniões, ouvirem os professores sem receio de 

serem avaliados, criticados, trocarem pontos de vis-

ta (Jardim, 2006, p.41).

FAMÍLIA E ESCOLA:  

UM ESPAÇO INTERATIVO  

E DE CONFLITOS  

Fonte: <https://saude.abril.com.br/blog/experts-na-infancia/

problemas-de-visao-entre-as-criancas-como-notar-os-

sintomas/> Foto: Alex Silva/SAÚDE é Vital.

Atualmente, durante a educação pré-escolar, te-

mos assistido a permanência das crianças na escola 

durante a maior parte do dia, convivendo mais com 

o seu grupo no jardim de infância do que com a sua 

família. Daí surge à necessidade de afigurar o contex-

to escolar a um espaço rico em interações, respon-

dendo às necessidades de cada criança. Desse modo, 

é importante que os profissionais da escola possam 

ter esse olhar, podendo identificar alguns sinais de 

alerta que podem aparecer durante o período escolar  

(Alckmin, 2014).

É importante destacar que detectar riscos não é fa-

zer diagnósticos com base em observações. Detectar 

https://saude.abril.com.br/blog/experts-na-infancia/problemas-de-visao-entre-as-criancas-como-notar-os-sintomas/
https://saude.abril.com.br/blog/experts-na-infancia/problemas-de-visao-entre-as-criancas-como-notar-os-sintomas/
https://saude.abril.com.br/blog/experts-na-infancia/problemas-de-visao-entre-as-criancas-como-notar-os-sintomas/
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riscos permite intervir precocemente antes de consti-

tuir uma condição mais avançada, o que, por um lado, 

evita construir falsas epidemias e, por outro, cria uma 

barreira de proteção da infância contra uma possível 

excessiva medicalização (Souza, 2003).

Não obstante, estudos de rastreamento reportam 

a identificação de algum tipo de atraso e/ou alteração 

no desenvolvimento desde idades precoces, confir-

mando a necessidade de avaliações periódicas do 

neurodesenvolvimento infantil com fins preventivos. 

Assim, após o educador verificar a existência de 

sinais que reflitam qualquer anomalia no normal pro-

cesso de desenvolvimento da linguagem da criança, 

surge uma preocupação nesse sentido, visto que tam-

bém o seu sucesso escolar e a sua inclusão na comu-

nidade educativa estarão implicados. Isso porque a 

educação não é apenas responsabilidade do educa-

dor, mas sim de toda uma equipe educativa, na qual 

deverão estar implicadas a família e a instituição. 

No primeiro ano de vida, o desenvolvimento in-

fantil sofre maior influência de fatores maturacionais 

e/ou biológicos. No entanto, a partir do segundo 

ano, a influência de fatores ambientais de tipo social, 

cultural e educacional aumenta expressivamente 

(Dessen, 2007). 

É consenso na literatura que as características do 

ambiente no qual a criança está inserida, bem como 

a qualidade de sua interação com o ambiente e com 

outras crianças e adultos terão impacto direto nos in-

dicadores de desenvolvimento.

Após pesquisas, Carvalho (2004) organizou um 

instrumento chamado Indicadores de Risco para o 

Desenvolvimento Infantil (IRDI), que mostrou-se vá-

lido para prever problemas de desenvolvimento que 

afetavam as funções instrumentais de crianças (p. ex., 

psicomotricidade, domínio da linguagem, aprendiza-

gem, hábitos, socialização, enurese, hiperatividade e 

inibição escolar), bem como para detectar sinais de 

risco psíquico (risco para constituição do sujeito, si-

nalizando problemas de ordem estrutural relativos às 

psicopatologias graves da infância, como a depressão 

e o autismo, por exemplo). O instrumento possibilita 

a identificação de entraves no desenvolvimento do 

bebê de 0 a 18 meses de idade.

Os indicadores são divididos em quatro faixas 

etárias: 0 a 4 meses incompletos, 4 a 8 meses incom-

pletos, 8 a 12 meses incompletos e 12 a 18 meses 

completos. Os itens são sinais de saúde psíquica, pois 

abordam aspectos da relação cuidador-bebê, os quais 

são indicativos de que a construção da subjetividade 

da criança está em curso. A ausência de dois ou mais 

indicadores sinaliza possíveis riscos ou tendência de 

problemas de desenvolvimento com expressão no as-

pecto relacional, abrindo possibilidade para interven-

ções a tempo (Carvalho, 2004).

Fonte: <https://www.jornalcruzeiro.com.br/suplementos/

educare/mec-quer-que-alunos-com-deficiencia-possam-

frequentar-apenas-escolas-e-classes-especiais/>. Foto: 

Fábio Rogério/Arquivo JCS (11/9/2018).

RELAÇÃO ESCOLA E FAMÍLIA:  

UMA PROPOSTA

Escola e família não podem se eximir da responsa-

bilidade de promover o desenvolvimento integral da 

criança. Assim, é importante e possível que a escola 

agregue valores e possa, então, trazer as crianças, as fa-

mílias e toda a sociedade para o contexto da escola. Po-

rém, isso só ocorre, quando existe trabalho em equipe, 

https://www.jornalcruzeiro.com.br/suplementos/educare/mec-quer-que-alunos-com-deficiencia-possam-frequentar-apenas-escolas-e-classes-especiais/
https://www.jornalcruzeiro.com.br/suplementos/educare/mec-quer-que-alunos-com-deficiencia-possam-frequentar-apenas-escolas-e-classes-especiais/
https://www.jornalcruzeiro.com.br/suplementos/educare/mec-quer-que-alunos-com-deficiencia-possam-frequentar-apenas-escolas-e-classes-especiais/
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assim, é necessário seguir os mesmos princípios, crité-

rios, objetivos e valores, pois é impossível desenvolver 

um projeto articulador entre essas duas instituições, se 

a escola falar uma língua e a família outra.

Os objetivos, principalmente os que dizem respei-

to à formação de valores morais e éticos das crianças 

que vão para a escola, têm que estar afinados pela 

família e escola, tendo metas iguais; porém, isso não 

significa que o que é feito com essa criança na família, 

seja a mesma coisa que é feita na escola, sendo que, a 

escola não pode transferir para a família o caráter de 

formalização de conceitos e nem a família transferir 

totalmente atitudes e valores para a escola, ou seja, as 

corresponsabilidades devem ser organizadas e viven-

ciadas por esses dois grupos.

Fonte: <http://biodidatica.blogspot.com/2011/08/capitulo-

02-didatica-e-democratizacao.html>.

Portanto, mesmo diante das extremidades, em 

que se entende que esses dois contextos são distintos, 

porém indissociáveis, podemos mencionar que, dessa 

maneira, cabe à família trabalhar com os aspectos da 

proteção, da socialização, das condições básicas e do 

plano social e afetivo da criança, enquanto a escola 

trabalha com os conteúdos, conhecimentos condi-

zentes ao ensino e a aprendizagem.

Assim, consequentemente, as famílias terão um 

impacto significativo e forte influência no comporta-

mento da criança, que aprende as diferentes formas 

de existir, de ver o mundo e a construir as suas rela-

ções sociais com a família, enquanto a escola terá a 

função de levar a criança ao domínio público, poden-

do conviver com as diferenças, a fim de compreender 

que ser diferente é normal, pois todos nós somos dife-

rentes em algum aspecto.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A escola faz escolarização, assim, se a família não 

cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não 

dará conta! E não adianta entregar e ser negligente 

analisando como a escola pode fazer pra sanar essa 

lacuna, pois é de extrema relevância que seja feita 

uma parceria com as famílias, de modo a também 

formar os pais, porque uma boa parcela dos pais 

também está perdida, precisando de orientação. 

Sobretudo, vivem em uma situação de submissão 

com os filhos, por exemplo, fazendo um resgate me-

tafórico, antigamente quando um menino pequeno 

chegava ao restaurante com seus pais e o pai dava 

um comando ao filho, solicitando que ele sentasse, 

e ele atendia à ordem prontamente. Entretanto, nos 

dias de hoje, notamos outro discurso vindo dos pais 

em situações como essa, por exemplo perguntando 

à criança onde ela quer se sentar, o que quer comer 

ou assistir, ou seja, é oferecido à criança, de maneira 

carinhosa, algo que a deseduca. Ou seja, é diferente 

de uma educação firme, no entanto, é importante 

ressaltar que não seja violenta.

Assim, ser firme não quer dizer espancar, envolve 

outras ações que incidem na fala;  na autoridade; na 

posição; no colocar a mão no ombro com delicade-

za, mas com firmeza pra que a criança possa sentir a 

pressão, contudo, sem machucar. Isso significa, em 

outras palavras, que pode parecer pouco, mas há uma 

diferença significativa de formação de caráter de uma 

criança, com o modo que se realiza o discurso, que 

muitas vezes demonstra ser carinhosa, mas na ver-

dade é acovardada, com consequência de que parte 

dessas crianças são formadas em famílias que não tem 

autoridade sobre elas, sem rotina alguma, por conse-

http://biodidatica.blogspot.com/2011/08/capitulo-02-didatica-e-democratizacao.html
http://biodidatica.blogspot.com/2011/08/capitulo-02-didatica-e-democratizacao.html
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guinte, se põem em desiquilíbrio, pois acabam encon-

trando barreiras de limite na escola.

Além disso, quando essa criança entra na sala de 

aula, o professor indaga sobre onde está o material, 

se fez a tarefa, solicita que guarde o celular, pede pra 

jogar fora o chiclete, e como resposta a criança parte 

pra cima do educador. Há muitos casos de violência 

entre aluno e professor, pois o educador é o primeiro 

adulto, no dia a dia dessa criança, que decide exercer 

sobre ela autoridade, sendo esta, a responsabilidade 

em direcionar um comando, contrapondo a ideia de 

autoritarismo.

Vemos, portanto, que é possível ter uma relação 

mais estreita entre escola e família, mas que ambas 

precisam cumprir seus papéis. 

Assim, a escola que toma como objetivo de preocu-

pação levar o aluno a querer aprender, precisa ter 

presente a continuidade entre a educação familiar 

e a escolar, buscando formas de conseguir a adesão 

da família para sua tarefa de desenvolver nos edu-

candos atitudes positivas educadoras com relação 

ao aprender e ao estudar (Paro, 2007, p.16).

Sabemos que, apesar dos interesses serem das 

duas partes, a escola é a principal responsável em 

promover iniciativas que levem as famílias a partici-

parem da vida escolar dos filhos. É necessário que a 

escola, como instituição educativa, promova a aber-

tura da escola para a família com atividades culturais, 

envolvendo-a nos projetos educacionais e, por meio 

dos encontros periódicos, levá-la a ter conhecimento 

sobre os seus direitos e deveres como integrante da 

comunidade escolar.

Consoante a isso, por meio das redes de apoio, 

pensando na ideia de projetos articuladores, preten-

de-se atingir um patamar em que a família e a escola 

realmente, dialoguem, podendo superar o estresse, 

resolver conflitos, promover aspectos relacionados 

com a saúde, gerar políticas intersetoriais (não só ope-

racionalizar, mas gerar também) e reestabelecer uma 

dinâmica familiar saudável.

Portanto, essa relação proporciona o convívio com 

as diferenças, combatendo o isolamento das pessoas 

com deficiência, superando o preconceito social e da 

comunidade em relação a um ou a todos os membros 

de uma determinada família, fortalecendo o relacio-

namento intrafamiliar e a promoção de intervenções 

coletivas que permitam, então, que possamos com-

preender que além do nosso mundo, do âmbito fami-

liar, existem outras pessoas, com outras necessidades, 

com outros valores, e que é preciso que esse conjunto 

de diferenças esteja presente nesse contexto da esco-

la, o que, de certa maneira, corrobora com a temática 

apresentada.     
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INTRODUÇÃO  

O desenvolvimento cognitivo é um dos aspectos 

do desenvolvimento infantil, fenômeno de estudo da 

Neurociência e da Psicologia, diz respeito à maneira 

como a criança processa as informações, adquiri re-

cursos conceituais, desenvolve a habilidade percepti-

va e aprende. 

Também pode ser entendido como um processo 

pelo qual os indivíduos adquirem conhecimento so-

bre o mundo ao longo da vida. 

Resumidamente, todo processo de adquirir conhe-

cimento, porém, vai muito além de entrar em contato 

com uma informação nova e armazená-la. Engloba 

mais do que isso, diz respeito às mudanças de com-

portamento que ocorrem em razão das experiências 

pelas quais uma pessoa passa. 

ESTÁGIOS DO DESENVOLVIMENTO 

COGNITIVO  

A cognição começa a se desenvolver ainda na vida 

intrauterina e pode ser modificada, inclusive na vida 

adulta, portanto, evoluímos constantemente.

Jean Piaget (1896-1980), um renomado psicólogo 

e filósofo suíço, pioneiro em estudos no campo da 

inteligência infantil, dedicou parte de sua vida intera-

gindo e observando crianças, estudando o processo 

de raciocínio e aprendizagem. Segundo ele, o desen-

volvimento ocorre em quatro estágios:

• Sensório-motor (até os 24 meses de idade). 

• Pré-operatório (entre 2 e 6 anos). 

• Operatório concreto (entre 7 e 11 anos). 

• Pensamento formal (após os 12 anos).

Segundo Piaget, o quarto estágio de desenvolvi-

mento cognitivo é o ápice das fases anteriores.

Por meio, principalmente, da observação do de-

senvolvimento intelectual de crianças, Piaget come-

çou a compreender quais sistemas lógicos fundamen-

tavam pensamento e aprendizagem. 

Ao longo da vida a inteligência de uma pessoa 

evolui, começando por processos básico e evoluindo 

para processos mais complexos. À medida que a ma-

turação e a especialização da inteligência e de suas 

manifestações vão evoluindo, vamos percebendo, 

principalmente por meio de mudanças no comporta-

mento da criança.

Podemos compreender o desenvolvimento cog-

nitivo sob diferentes óticas, pois alguns teóricos 

acreditavam que aprendizagem acontecida quando 

indivíduos eram expostos a situações de estímulo e 

resposta, o que gera um condicionamento que desen-

volve seus intelectos, logo o comportamento era uma 

das principais maneiras de se entender como cada ser 

se desenvolve. Contudo, outras teorias propõem que 

a melhor maneira de entender o desenvolvimento 

cognitivo é entendendo as estruturas mentais.

Como já citado anteriormente Piaget contribuiu 

descrevendo as fases de desenvolvimento da criança, 

logo suas teorias auxiliam a conhecer, estudar, refle-

tir, discutir e compreender essas fases no crescimento 

infantil.

Henri Wallon, filósofo, médico, psicólogo e político 

francês, considerava o desenvolvimento cognitivo um 

processo que recebe influência da interação social. 

Buscava compreender o sujeito de maneira biológica, 

afetiva, social e intelectual, dessa maneira o ambiente 

tem papel fundamental.

Outro teórico que entedia que o ser humano ad-

quire seu conhecimento como resultado de sua inte-

ração com o meio foi Lev Vygotsky. Para ele, o cére-

bro, aprende quando entra em contato com outras 

experiências.

Resumidamente, esses teóricos contribuíram para 

o desenvolvimento da psicologia cognitiva e, conse-

quentemente, do desenvolvimento cognitivo, pois 

buscaram não apenas entender a cognição, mas como 

ela se desenvolve ao longo da vida humana.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neuroci%C3%AAncia
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SENSAÇÃO E PERCEPÇÃO  

A cognição permite que nos adaptemos ao am-

biente, de modo que suas condições sejam mais ade-

quadas para nosso bem-estar. Isso ocorre por meio 

da percepção, que é o processo cognitivo que torna 

os demais possíveis, pois só podemos nos adaptar se 

percebemos o ambiente. 

Os estímulos e/ou as informações podem ser per-

cebidas a partir dos cinco sentidos:

• Visão: tudo o que enxergamos são estímulos, que 

geram informações do nosso meio a serem inter-

pretadas. As imagens são codificadas e integradas 

aos outros órgãos de sentido, para que consiga-

mos dar uma resposta adequada ao ambiente.

• Audição: a partir dos sons recebemos grande quan-

tidade de informações auditivas, que vão desde a 

forma como nos comunicamos verbalmente até 

outros sons da natureza/ambiente. Uma buzina, o 

canto de um pássaro ou um trovão, por exemplo, 

também são informações que serão processadas.

• Tato: é o sentido da sensibilidade, da pele, capaz 

de perceber muitas informações a partir da tem-

peratura, pressão, vibração e outros tipos de sen-

sações táteis.

• Olfato: somos bombardeados por cheiros/odores 

de substâncias químicas, alimentos, gás, fumaça etc.

• Paladar: é responsável por captarmos informações 

quando alguma substância entra em contato com 

nossas papilas gustativas.

Os sentidos são as portas de entrada para o mun-

do no nosso corpo. Uma vez essas informações dentro 

de nós, elas são associadas com sentidos internos e é 

isso que faz que tenhamos uma resposta ao mundo, 

que aprendamos. A sensação e a percepção são as ba-

ses para as funções cognitivas.

Sabemos que o desenvolvimento é o período em 

que o cérebro mais precisa de estímulos, pois 90% 

das conexões cerebrais são estabelecidas até os 6 

anos de vida.

As interações sociais contribuem para impulsionar 

a atividade cerebral, seja por meio da estimulação, do 

afeto, oferecendo modelos ou modulando o compor-

tamento.

O que se sabe é que se uma criança for negligen-

ciada, muitas ligações entre os neurônios deixam de 

acontecer, o que pode afetar o seu potencial de apren-

der e se desenvolver.

As experiências positivas na primeira infância con-

tribuem para o desenvolvimento saudável do cérebro, 

permitindo que a arquitetura cerebral seja sólida e te-

nha uma estrutura mais apta a superar dificuldades.

ATENÇÃO  

As funções cognitivas desenvolvem-se desde mui-

to cedo. Aos 2 meses, o bebê começa a prestar aten-

ção voluntariamente na face e segue os objetos com 

os olhos. Esse é o princípio de uma função extrema-

mente importante – a atenção.

Toda atividade humana organizada possui algum 

grau de direção e seletividade. O caráter direcional e a 

seletividade dos processos mentais, base sobre a qual 

se organizam, é denominada atenção. A atenção é o 

mecanismo pelo qual nos preparamos para processar 

estímulos, enfocar o que vamos processar, determinar 

quanto será processado e decidir se demandam uma 

ação. Os mecanismos da atenção têm sido apontados 

como relevantes na execução de diversas tarefas (per-

ceptivas, motoras, cognitivas), sendo determinantes 

na seletividade do processamento da informação. 

Ou seja, é por meio da atenção que reconhecemos 

um estímulo como relevante e nos concentramos 

nele, o que possibilita responder a ele com maior se-

gurança, caso essa seja nossa vontade. Esse é um fato 

curioso, pois vemos muitas coisas ao longo da vida, 

mas nem tudo é importante, nem tudo guardamos. 

Isso demonstra que filtramos o que é importante.
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Portanto, a atenção é um processo cognitivo que 

impacta diretamente na qualidade das tarefas reali-

zadas. Isso vale principalmente quando a pessoa se 

depara com informações novas que demandam a 

aprendizagem.

Aos 4 meses de vida o bebê já observa rostos com 

atenção e reconhece pessoas e coisas, responde ao 

afeto, alcança um brinquedo, coordena as mãos e 

olhos e segue objetos com os olhos.

MEMÓRIA  

A memória inicia-se ainda no útero materno, ocor-

re em três fases, são elas: armazenamento, consolida-

ção e recuperação.

Também podemos classificar a memória em algu-

mas categorias, como:

• Memória sensorial: são as lembranças dos estímu-

los percebidos pelos órgãos sensoriais, armazena-

das por apenas alguns segundos.

• Memória imediata: também duram pouco. Por 

exemplo, quando alguém lhe passa um código nu-

mérico para você digitar em algum lugar, logo em 

seguida ele é esquecido.

• Memória de curto prazo: informações que são reti-

das por um período limitado de tempo e esqueci-

das depois disso.

• Memória de longo prazo: pode ser uma memó-

ria declarativa, na qual a pessoa desenvolve uma 

consciência do passado e consegue transmitir a 

informação com palavras; ou não declarativa, que 

é uma memória automática, usada para tarefas 

como ligar e conduzir um carro; memória episó-

dica, que é a lembrança de eventos datados e ex-

periências pessoais; e semântica, que se trata da 

memória quanto ao significado das palavras.

LINGUAGEM  

Não há dúvida quanto à importância dessa habili-

dade para o desenvolvimento humano e da sociedade 

como um todo. É por meio dos registros da linguagem, 

desde hieróglifos egípcios até a atual comunicação 

virtual, que a nossa cultura se constituiu, se desenvol-

ve e se transforma, deixando armazenadas memórias 

vividas.

Tem início na primeiríssima infância, e a medida 

que a criança vai crescendo e interagindo, aprende a 

responder aos sons emitindo sons. 

A princípio são sons guturais, depois une as vogais 

ao balbuciar (“ah”, “eh”, “oh”), a medida que se desen-

volve aprende a responder ao próprio nome, a emitir 

sons para mostrar alegria e descontentamento.

A linguagem para a Neurociência é uma função 

cognitiva que permite combinar as palavras, os ges-

tos, as expressões corporais e faciais, as imagens, etc., 

a fim de produzir sentidos, transformar ideias e senti-

mentos e gerar a comunicação. 

Permite a transmissão de ideias, informações, sen-

timentos. Inclui aspectos verbais e não verbais. É im-

portante destacar, portanto, que a comunicação não 

é sinônimo de fala, mas vai além dela, sendo definida 

como um processo inter-relacional, que pode se esta-

belecer por meio de estratégias tanto verbais como 

não verbais.

A fala pode ser definida como a forma como ex-

pressamos e transmitimos nossas ideias oralmente, 

por meio do uso dos sons produzidos pelos órgãos 

fonoarticulatórios (lábios, bochecha, língua, palato, 

dentes).

Para que a linguagem oral se desenvolva, cabe 

ao educador interpretar os sinais comunicativos dos 

gestos e balbucios da criança, dando sentido a eles e 

promovendo a interação da criança no grupo. 
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Todas as atividades de estimulação da linguagem 

devem ser introduzidas de maneira sistemática e re-

petitiva, mas podem e devem ocorrer, a partir de situ-

ações e de atividades lúdicas.

Nas creches e escolas de educação infantil, o in-

centivo deve ser voltado para a linguagem oral, para 

estimular o desenvolvimento das linguagens recepti-

va (compreensão) e expressiva (fala). 

APRENDIZAGEM  

A aprendizagem é o processo cognitivo em que 

um padrão de comportamento muda em virtude 

dessa experiência de processar uma informação. 

Aprender modifica o indivíduo do ponto de vista 

biopsicossocial.
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INTRODUÇÃO  

Comunicação caracteriza-se pela capacidade de se 

manifestar, trocar informações, socializar-se e inte-

ragir com outras pessoas, expandir seus conceitos 

e desenvolver bases para o desenvolvimento da lin-

guagem (ASHA, 1991).

Derivada do latim, o termo comunicação (commu-

nicare) significa “partilhar, participar de algo, tornar 

comum”, sendo, portanto, um elemento essencial da 

interação social humana. Ou seja, o processo da co-

municação é um dos fenômenos mais importante do 

ser humano e está presente em nosso dia a dia. 

ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO  

A comunicação ocorre quando interagimos com 

outras pessoas utilizando a linguagem. Os elementos 

da comunicação são: 

• Linguagem: é o processo de interação entre as 

pessoas, no qual usamos mecanismos para trans-

mitir nossas ideias, sentimentos e informações. 

Qualquer conjunto de sinais ou signos é conside-

rado linguagem, sejam códigos linguísticos, placas 

de rua, gestos corporais, entre outros. Por meio 

dela, é possível que pessoas de diferentes regiões 

ou culturas se comuniquem.

• Língua: trata-se especificamente de um código 

verbal – um conjunto de palavras que detém 

significado para determinado grupo. Pode-se 

dizer que a língua é um tipo de linguagem. São 

exemplos: a Língua Portuguesa, a Língua Ingle-

sa e a Língua Brasileira de Sinais – utilizada pelas 

comunidades surdas, línguas estrangeiras, dentre 

outras.

• Fala: é a forma como o indivíduo se comunica oral-

mente. Ela é considerada individual e comumente 

é afetada por vícios de linguagem, costumes locais 

e sotaques.

A comunicação está associada à linguagem e à 

interação, de modo que representa a transmissão de 

mensagens entre um emissor e um receptor (Figura 1). 

Esse envio de informações pode ser feito de várias ma-

neiras, por meio da voz, de uma carta, de um e-mail, de 

expressões faciais, do olhar ou de gestos, dentre outras.

FIGURA 1. Elementos da transmissão de uma 
mensagem.

Fonte: Adaptada de https://www.todamateria.com.br/

elementos-da-comunicacao/.

Os elementos que compõem a transmissão da 

mensagem são:

• Emissor: também chamado de locutor ou falante, 

é aquele que emite a mensagem para um ou mais 

receptores, por exemplo, uma pessoa, um grupo 

de indivíduos, uma empresa, entre outros.

• Receptor: denominado de interlocutor ou ouvin-

te, o receptor é quem recebe a mensagem emitida 

pelo emissor.

• Mensagem: é o objeto utilizado na comunicação, 

de forma que representa o conteúdo, o conjunto 

de informações transmitidas pelo locutor.

• Código: representa o conjunto de signos que se-

rão utilizados na mensagem.

• Canal de comunicação: corresponde ao local (meio) 

no qual a mensagem será transmitida, por exemplo, 

jornal, livro, revista, televisão, telefone, entre outros.

• Contexto: Também chamado de referente, trata-

-se da situação comunicativa em que estão inseri-

dos o emissor e receptor.

Mensagem

Código

Canal

Emissor Receptor
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• Ruído na comunicação: ocorre quando a mensa-

gem não é decodificada da maneira correta pelo 

interlocutor, por exemplo, o código utilizado pelo 

locutor é desconhecido pelo interlocutor, o baru-

lho no local, a voz baixa, entre outros.

FUNÇÕES DA LINGUAGEM  

Os elementos presentes na comunicação estão 

intimamente relacionados com as funções da lingua-

gem. Elas determinam o objetivo e/ou finalidade dos 

atos comunicativos, sendo classificadas em:

• Função referencial: fundamentada no “contexto 

da comunicação”, a função referencial objetiva in-

formar, referenciar sobre algo.

• Função emotiva: relacionada com o “emissor da 

mensagem”, a linguagem emotiva, apresentada 

em primeira pessoa, objetiva transmitir emoções, 

sentimentos.

• Função poética: associada à “mensagem da co-

municação”, a linguagem poética objetiva preocu-

pa-se com a escolha das palavras para transmitir 

emoções, por exemplo, na linguagem literária.

• Função fática: relacionada com o “contato da co-

municação”, uma vez que a função fática objetiva 

estabelecer ou interromper a comunicação.

• Função conativa: relacionada com o “receptor da 

comunicação”, a linguagem conativa, apresentada 

em segunda ou terceira pessoa objetiva, sobretu-

do, persuadir o locutor.

• Função metalinguística: relacionada ao “código 

da comunicação”, uma vez que a função metalin-

guística objetiva explicar o código (linguagem), 

por meio dele mesmo.

A comunicação envolve a função semiótica ou sim-

bólica, que é a habilidade de elaborar representações, 

dando significado para o mundo. Seu aparecimento 

ocorre entre o 1o e o 2o ano de vida.

Os elementos que compõem a linguagem são: jogo 

simbólico, imitação, imagem mental, linguagem/evo-

cação verbal, função semiótica, desenho. Ou seja, a lin-

guagem é o processo mental, de representação interna 

das coisas que existem. É a capacidade humana para 

compreender e usar um sistema complexo e dinâmico 

de símbolos convencionados, usado em modalidades 

diversas para comunicar e pensar (ASHA, 1991).

A linguagem compreende a linguagem receptiva 

e a expressiva:

• Linguagem receptiva: composta pelo feedback 

auditivo e visual, é responsável pela capacida-

de de compreender a palavra falada. Existe uma 

relação intrínseca e recíproca entre a recepção 

e expressão. É preciso compreender antes que a 

palavra possa ser usada com significado na co-

municação. Da mesma maneira, em termos de 

sistema verbal-visual, a leitura antecede a escrita 

(Soares, 2005).

• Linguagem expressiva: é a capacidade de se ex-

pressar, verbalmente ou não, após adquirir a capa-

cidade de compreensão de conceitos e de adquirir 

unidades significativas de experiências proporcio-

nando a capacidade de se comunicar com outras 

pessoas. A expressão pressupõe a recepção. Con-

tudo, a recepção pode estar intacta sendo defi-

ciente apenas a expressão (Soares, 2005).

A linguagem pode ser tanto verbal, quanto  

não verbal:  

• Linguagem verbal: é aquela expressa por meio 

de palavras escritas ou falada, ou seja, a linguagem 

verbalizada.

• Linguagem não verbal: utiliza dos signos visuais 

para ser efetivada, por exemplo, as imagens nas 

placas e as cores na sinalização de trânsito, expres-

sões artísticas, como pintura/desenho, dança, ex-

pressões faciais, gestos, posturas.

https://www.todamateria.com.br/funcao-referencial/
https://www.todamateria.com.br/funcao-emotiva/
https://www.todamateria.com.br/funcao-poetica/
https://www.todamateria.com.br/funcao-fatica/
https://www.todamateria.com.br/funcao-conativa/
https://www.todamateria.com.br/funcao-metalinguistica/
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TEORIAS QUE ABORDAM O  

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM  

Existem várias teorias que abordam o desenvolvi-

mento da linguagem: Behaviorismo, Inatismo, Matu-

racional, Cognitivismo e Interacionismo.

O sociointeracionismo proposto por Vygotsky e, 

no Brasil, por Cláudia Lemos (uma das estudiosas), 

privilegia a interação verbal, o diálogo entre adulto e 

criança, portanto, o desenvolvimento da linguagem e 

do pensamento tem origens sociais, nas trocas comu-

nicativas entre os dois interlocutores. O Interacionis-

mo propõe que a criança não seja apenas um apren-

diz passivo, mas sim um sujeito ativo que constrói sua 

linguagem pela mediação do outro (Vygotsky, 1988; 

Lemos, 1986).

AUDIÇÃO  

A audição é um dos principais sentidos envolvidos 

no desenvolvimento da linguagem, favorecendo a in-

teração entre os indivíduos na comunicação. 

O feto começa a ouvir por volta da 14a semana de 

gestação (quarto mês). Antes, os sons são percebidos 

pela vibração que provocam no corpo do bebê, mas 

ele ainda não consegue ouvi-los propriamente. Em 

torno da 14a semana, os ossos do ouvido interno, que 

são responsáveis pela condução do som para a orelha 

interna (cóclea), estão completamente formados. De-

pois disso são capazes de ouvir os primeiros sons, e a 

voz da mãe é o som inicial. Isso porque essas ondas so-

noras não tem que atravessar a parede abdominal e o 

líquido amniótico que circunda o feto, como acontece 

com o som exterior, para chegar aos ouvidos do bebê. 

Ele ouve a voz da mamãe de forma abafada. A matura-

ção auditiva está completa aos 2 anos de idade.

Importante estar atento às respostas auditivas do 

bebê para diagnósticos precoce. Vale ressaltar que as 

otites de repetição são prejudiciais à audição, então 

deve-se tomar cuidado com a postura/posicionamen-

to no momento da amamentação.

A energia sonora é captada pelo pavilhão auditivo 

(orelha) e penetra pelo conduto auditivo que termina 

em uma delicada membrana – o tímpano, que trans-

forma as vibrações sonoras em vibrações mecânicas 

comunicadas aos ossículos (martelo, bigorna e estribo). 

Por sua vez, os ossículos funcionam como alavancas, 

aumentando a força das vibrações mecânicas e redu-

zindo sua amplitude. É também através dos ossículos 

que o ouvido tem a capacidade de “ouvir mais” ou “ou-

vir menos”. Esse controle é feito através de pequenos 

músculos que posicionam os ossículos em condições 

de transferirem toda ou apenas parte da energia mecâ-

nica recebida do tímpano. O último ossículo, o estribo, 

pressiona a janela oval da cóclea. Então as vibrações 

mecânicas se transformam em ondas de pressão hi-

dráulica que se propagam no fluído que a preenche. 

Finalmente, as ondas no fluído são detectadas pelas 

células ciliadas que enviam ao cérebro sinais nervosos 

(elétricos) que são interpretados como som. Os sinais 

nervosos levados pelo nervo auditivo ao cérebro já 

contêm as informações das frequências que compõem 

o som que está sendo recebido pelo ouvido. Essa análi-

se se processa na membrana basilar da cóclea, sobre a 

qual estão dispostas as milhares de células ciliadas.

PERDAS AUDITIVAS  

CONDUTIVA  

• Patologia que atinge ouvido externo e/ou ouvido 

médio.

• Bloqueio na transmissão das ondas sonoras atra-

vés do ouvido externo e médio (rolha de cerúmen, 

otite média, calcificação entre os ossículos).

• Tendência a falar baixo; percepção melhor da pró-

pria voz. 

• Importante realizar inspeção otoscópica.

NEUROSSENSORIAL  

Distúrbio que compromete cóclea ou nervo coclear 

(VIII par craniano). 
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Os níveis auditivos para as diferentes frequências 

são desiguais. 

Os pacientes apresentam melhor audição para 

sons de baixa frequência (sons graves).

Sentem-se incomodados com a fala alta e apre-

sentam dificuldade de ouvir a fala quando o ruído de 

fundo é alto (presbiacusia, ototoxicidade, doença de 

Ménière, ruídos).

A fala é alta, bilateral, usualmente simétrica, com 

tendência a não discriminar e entender o que é dito. 

Os sons altos são entendidos com precariedade. 

É lentamente progressiva e ocorre uma diminui-

ção da sensibilidade para sons de alta frequência.

PRESBIACUSIA  

• Decréscimo fisiológico da audição.

• Histórico de: exposição a ruídos intensos, uso in-

discriminado de medicamentos, atividade profis-

sional de risco, hábitos ou doenças associadas.

• Problemas de alerta e defesa.

• Dificuldade de comunicação.

• Isolamento social.

• Diminuição da compreensão da fala, os pacientes 

queixam-se de que escutam, mas não entendem o 

que está sendo dito.

• Dificuldade maior em ouvir em ambientes ruidosos.

• Dificuldade maior para sons agudos.

• Irritação, raiva, constrangimento, tristeza.

• O uso de AASI (aparelho de amplificação sonora in-

dividual) se faz necessário.

MISTA  

Componentes condutivos e neurossensoriais.

CENTRAL  

Atinge via auditiva central (porção do nervo cocle-

ar e de suas conexões).

TESTES DE DIAGNÓSTICO  

NA AUDIOLOGIA  

Um número de testes de diagnóstico estão atual-

mente disponíveis para o campo da audiologia. Com 

base nos sintomas do paciente, da idade e de sua capaci-

dade de colaboração, o audiologista recomendará testes 

específicos. Existem os testes subjetivos e os objetivos. 

SUBJETIVOS  

Os testes subjetivos dependem da participação da 

criança, pois ela deve avisar ao examinador quando 

escutou os estímulos sonoros ou repetir palavras or-

ganizadas em lestas ou ordens simples. Recomenda-

do a partir dos 3 anos. São eles:

• Audiometria tonal.

• Audiometria vocal.

• Avaliação instrumental.

OBJETIVOS  

Os testes objetivos  não dependem da resposta 

da criança, mas sim que ela permaneça calma, o que 

pode ser obtido por meio de sono natural, ou, quando 

necessário, com o uso de sedativos leves. São eles:

• Impedanciometria.

• Emissões otoacústicas.

• Respostas auditivas de tronco encefálico (ABR ou 

BERA).

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM  

A linguagem é a capacidade humana para 

compreender e usar um sistema complexo e 

dinâmico de símbolos convencionados, usado 

em modalidades diversas para comunicar e 

pensar. (ASHA, 1991)
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ASPECTOS QUE COMPÕEM A LINGUAGEM

Podemos dividir, didaticamente, a linguagem, 

considerando sua forma, seu conteúdo e seu uso. O 

desenvolvimento costuma correr concomitantemen-

te, entretanto, um disparate entre essas áreas pode ser 

indicativo de dificuldade.

• Forma: engloba a produção dos sons, como se emi-

te o fonema, e também a estrutura da frase, se tem 

todos os componentes e se a ordem é aceitável pela 

língua – níveis fonético-fonológico e morfossintático.

• Conteúdo: diz respeito aos significados, que po-

dem estar na palavra, na frase ou no discurso mais 

amplo – nível semântico.

• Uso: refere-se ao uso social da língua; não basta 

emitir sons, estruturar uma frase e saber o signifi-

cado, tem que adequar tudo isso ao contexto em 

que está sendo empregado – nível pragmático.

Passadas essas considerações, vamos pensar em 

algumas etapas de desenvolvimento.

DESENVOLVIMENTO FONOLÓGICO  

Quando da produção dos sons, os primeiros fone-

mas da língua são aqueles produzidos com os lábios, 

como /b/ /m/ /p/. Logo depois surgem /n/ /t/ /l/, e, em 

seguida, /d/ /c/ /f/ /s/ e /g/ /v/ /z/ /R/ /ch/ /j/. Só mais 

tarde observamos a produção adequada de alguns fo-

nemas como /lh/ /nh/ /r/. A combinação desses fone-

mas nas sílabas podem ser complicadores, como está 

exposto no próximo item.

Na fase pré-linguística, a criança, a princípio, usa 

o choro para se comunicar, podendo ser rica em ex-

pressão emocional. Logo ao nascer esse choro ainda 

é indiferenciado, porque nem a mãe sabe o que ele 

significa, mas aos poucos começa a ficar cheio de sig-

nificados e é possível, pelo menos para a mãe, saber se 

o bebê está chorando de fome, de cólica, por estar se 

sentindo desconfortável, por querer colo etc. É impor-

tante ressaltar que é a relação do bebê com sua mãe, 

ou com a pessoa que cuida dele, que lhe dá elementos 

para compreender seu choro.

Além do choro, a criança começa a produzir o ar-

rulho, que é a emissão de um som gutural, que sai da 

garganta, que se assemelha ao arrulho dos pombos. O 

balbucio ocorre de repente, por volta dos 6 a 10 meses, 

e caracteriza-se pela produção e repetição de sons de 

consoantes e vogais, como “ma-ma-ma-ma”, que mui-

tas vezes é confundido com a primeira palavra do bebê.

No desenvolvimento da linguagem, os bebês co-

meçam imitando casualmente os sons que ouvem, 

através da ecolalia. Por exemplo: os bebês repetem 

várias vezes os sons como o “da-da-da”, ou “ma-ma-

-ma-ma”. Por isso, as crianças que têm problema de 

audição, não evoluem para além do balbucio, já que 

não são capazes de escutar.

Por volta dos 10 meses, os bebês imitam delibera-

damente os sons que ouvem, deixando clara a impor-

tância da estimulação externa para o desenvolvimen-

to da linguagem. Ao final do primeiro ano, o bebê já 

tem certa noção de comunicação, uma ideia de refe-

rência e um conjunto de sinais para se comunicar com 

aqueles que cuidam dele.

A fase linguística está pronta para se estabelecer. 

Sendo assim, contando com a maturação do aparelho 

fonador da criança e da sua aprendizagem anterior, 

ela começa a dizer suas primeiras palavras.

A fala linguística se inicia geralmente no final do 

segundo ano, quando a criança pronuncia a mesma 

combinação de sons para se referir a uma pessoa, um 

objeto, um animal ou um acontecimento. Por exem-

plo, se a criança disser “apo” quando vir a água na 

mamadeira, no copo, na torneira, no banheiro etc., 

podemos afirmar que ela já está falando por meio de 

palavras. Espera-se que aos 18 meses a criança já te-

nha um vocabulário de cerca de 50 palavras, no entan-

to, ainda apresenta características da fala pré-linguís-

tica e não revela frustração se não for compreendida.

Na fase inicial da fala linguística, a criança costuma 

dizer uma única palavra, atribuindo a ela, no entanto, 
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o valor de frase. Por exemplo, diz “ua”, apontando para 

porta de casa, expressando um pensamento comple-

to – “eu quero ir pra rua”. Essas palavras com valor de 

frases são chamadas holofrases ou palavra-frase.

A partir de então acontece uma “explosão de no-

mes”, e o vocabulário cresce muito. Aos 2 anos de ida-

de, espera-se que as crianças sejam capazes de utilizar 

um vocabulário de mais de cem palavras.

Entre 2 e 3 anos de idade, as crianças começam 

a adquirir os primeiros fundamentos de sintaxe, co-

meçando, assim, a se preocupar com as regras gra-

maticais. Usam, para tanto, o que chamamos de su-

per-regularização, que é uma aplicação das regras 

gramaticais a todos os casos, sem considerar as exce-

ções. É por isso que a criança quer comprar “pães”, tra-

zê-los nas “mães”. Aos 6 anos a criança fala utilizando 

frases longas, tentando utilizar corretamente as nor-

mas gramaticais.

FATORES DETERMINANTES NO DESEN-

VOLVIMENTO DA LINGUAGEM  

• Integridade do sistema nervoso central.

• Desenvolvimento intelectual normal. Atraso sig-

nificativo no desenvolvimento neuropsicomotor 

junto com atraso na aquisição de linguagem, po-

dem ser indicativos de deficiência intelectual.

• Integridade do sistema auditivo. Muito importante 

a triagem auditiva neonatal, para detecção preco-

ce de deficiência auditiva.

• Integridade dos órgãos periféricos da fala (lábios, 

língua, palato, bochechas).

• Fatores psicológicos:

• Vínculo afetivo: muito importante. Boas relações 

afetivo-emocionais entre mãe/bebê, propiciam 

um desenvolvimento mais satisfatório da lingua-

gem, ao passo que, abandono, maus tratos, rejei-

ção, podem contribuir para atrasos no desenvolvi-

mento da linguagem.

• Fatores sociais: ambientes familiares desestrutu-

rados, superproteção, falta de oportunidade de 

aprendizagem, são modelos empobrecidos tanto 

em quantidade, quanto em qualidade, e podem 

prejudicar tanto a linguagem como o desenvolvi-

mento global da criança.

NEUROFISIOLOGIA DA LINGUAGEM  

Geralmente, o hemisfério esquerdo é dominante 

para a linguagem na maioria das pessoas e, muitas ve-

zes, é considerado o “lado da razão”. O hemisfério não 

dominante, geralmente o direito, relaciona-se mais 

classicamente à criatividade e à imaginação e é cha-

mado, por vezes, o “lado da emoção”.

• Área de Wernicke: lobo temporal esquerdo (com-

preensão da linguagem verbal, falada).

• Área de broca: lobo frontal esquerdo (fala, expres-

são motora da linguagem verbal).

A Figura 2 apresenta o desenho da localização das 

áreas cerebrais supracitadas.

FIGURA 2. Áreas cerebrais responsáveis pela 
compreensão da linguagem verbal e pela fala.

Fonte: adaptada de vecteezy.com.

O Quadro 1 resume as principais características 

do desenvolvimento da linguagem de acordo com a 

faixa etária.

Vista do lado esquerdoAnterior 

(frente)

Broca Wernicke

Posterior 

(atrás)
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QUADRO 1. Principais características do desenvolvimento da linguagem.

Idade 
(meses)

Principais características do desenvolvimento da linguagem

0 a 3 Vocalizações (repetições de vogais e sons guturais) não linguísticas. Essas produções têm pouca influência 
da língua-mãe.
Sorriso reflexo.
Apresenta movimentos corporais bruscos ou acorda ao ouvir estímulo sonoro.
Aquieta-se com a voz da mãe.
Procura fonte sonora com movimentos oculares.

3 a 6 As vocalizações começam a adquirir algumas características de linguagem, ou seja, entonação, ritmo e 
inicia-se a modulação de ressonância.
A fase de lalação aparece por volta dos 3 a 4 meses e se distingue por sua fonação lúdica. A criança sente 
prazer em balbuciar (brincar com os órgãos fonoarticulatórios).
Para de chorar ao ouvir música.
Começa a voltar a cabeça em direção a um som lateral e próximo.

6 a 9 Pré-conversação. A criança vocaliza principalmente durante os intervalos em que é deixada livre pelo 
adulto, e também encurta suas vocalizações para dar lugar às respostas do adulto.
Localiza diretamente a fonte sonora lateralmente e indiretamente para baixo.
Responde quando chamada.
Repete sons para escutá-los.

9 a 12 Localiza diretamente a fonte sonora para baixo.
Reage paralisando a atividade quando a mãe fala “não”.
Vocaliza na presença de música.
Compreende algumas palavras familiares, p. ex.: “mamãe, “papai”, “nenê”.
Compreende ordens simples, p. ex.: “bate palmas” e dar “tchau”.
Vocalizações mais precisas e melhor controladas quanto à altura tonal e à intensidade. Agrupa sons e 
sílabas repetidas à vontade.
Pede, recebe objetos e oferece-os de volta.
Usa gestos indicativos.
Surge a primeira palavra, muitas vezes não inteligível.

12 a 18 Surgem as primeiras palavras funcionais que, em geral, se dá um prolongamento semântico, p. ex.: chama 
“cachorro” a todos os animais.
Crescimento quantitativo de compreensão e produção de palavras.
Localiza fonte sonora indiretamente para cima.
Gosta de música.
Compreende verbos que representam ações concretas (dá, acabou, quer).
Identifica objetos familiares por meio de nomeação.
Identifica parte do corpo em si mesma.
Utiliza-se de palavra-frase (usa uma palavra que corresponde a um enunciado completo).
Repete palavras familiares.
Tenta contar.

18 a 24 Surgimento de frases de dois elementos.
Localiza fonte sonora em todas as direções.
Presta atenção e compreende estórias.
Identifica parte do corpo no outro.
Inicia o uso de frases simples.
Usa gesto representante.
Usa o próprio nome.

2 a 3 
anos

Iniciam-se sequências de três elementos, p. ex.: “nenê come pão” (fala telegráfica).
Aponta gravura de objeto familiar descrito por seu uso.
Identifica objetos familiares pelo nome e uso.
Aponta cores primárias quando nomeadas. 
Compreende o “onde?” “como?”.
Pergunta “o quê?”.
Nomeia ações representadas por figuras.
Refere-se a si mesmo na 3a pessoa.
Combina objetos semelhantes.
Constitui frase gramatical simples (com verbos, preposições, adjetivos e advérbios de lugar). A partir dos 
três anos aumenta extraordinariamente o número de vocábulos da criança e espera-se que até os 5 anos 
ela tenha domínio de todos os fonemas da língua.

Fonte: adaptada de: <http://www.profala.com/arttf64.htm>. Acesso em: 21. ago. 2019.

https://www.infoescola.com/portugues/preposicao/
https://www.infoescola.com/portugues/adjetivos/
http://www.profala.com/arttf64.htm
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INTRODUÇÃO  

A socialização é um processo que acontece natu-

ralmente a partir do nascimento e ocorre na medida 

em que pais e outras pessoas orientam para compor-

tamentos, valores, metas e motivos que a sociedade 

“julga” apropriados.

Os vínculos sociais tem consequências na com-

petência intelectual e social que perduram por toda 

a vida. 

O investimento social na primeira infância é pri-

mordial para um bom desenvolvimento emocional e 

afetivo, pois crianças estimuladas de maneira positiva 

são capazes, na vida adulta, de estabelecer relações 

afetivas satisfatórias.

O homem vive não só no mundo das impressões 

imediatas, mas também no mundo dos conceitos 

abstratos. Acumula não só sua experiência visual 

imediata, mas também assimila a experiência so-

cial, formulada no sistema dos conceitos abstratos. 

Consequentemente o homem, diferentemente dos 

animais, pode operar não somente em um plano 

imediato, mas também em um plano abstrato, pene-

trando assim profundamente na essência das coisas 

e suas relações (Luria, 1987, p. 13).

O objetivo deste capítulo é fornecer informações 

acerca de como essas relações são construídas logo no 

início da vida de um indivíduo e de como olhar para 

essa fase é importante para se promover e estimular 

o desenvolvimento socioafetivo de maneira saudável.

A CRIANÇA EM DESENVOLVIMENTO  

A tarefa da criança nas primeiras etapas de sua 

vida é a descoberta do mundo que a rodeia. Nesse 

sentido, o desenvolvimento socioafetivo corresponde 

à maneira com ela estabelece suas primeiras relações 

consigo mesma para posteriormente estabelecer rela-

ções com outras pessoas.

O desenvolvimento socioafetivo inclui ainda ques-

tões relacionadas com as habilidades sociais de uma 

criança para lidar de maneira adequada com suas 

emoções e com as emoções do outro.

No decorrer do desenvolvimento, a afetividade é 

construída sob diferentes níveis de relações, seja em 

virtude das condições maturacionais, seja em virtu-

de das características sociais de cada idade. Sobre-

tudo, as relações que definirão o crescimento íntimo 

do indivíduo serão mais complexas quanto maior for 

a idade da criança. Por exemplo, quando se chega 

à puberdade ocorre uma transformação que atinge 

principalmente o campo moral das relações com o 

outro: o adolescente busca ultrapassar a si mesmo. 

O eu se defronta com o meio a sua volta e o ado-

lescente passa a questionar os valores, as relações 

sociais (Almeida, 1999, p. 48).

A interação social tem um papel importantíssimo 

na construção e no desenvolvimento do ser humano. 

Seguindo um fluxo oposto ao de Piaget. Seguindo 

essa teoria, percebeu-se que a estrutura da fisiologia 

humana, ou seja, aquilo que é inato, não foi o suficien-

te para construir o ser humano na ausência do am-

biente social.

Uma das teorias mais influentes na história da psi-

cologia do desenvolvimento é a de Piaget, que teve 

sua foi desenvolvida com base no pensamento das 

crianças e de como os estímulos ambientais vão além 

de questões comportamentais.

Ainda de acordo com a teoria de Piaget, a afetivi-

dade e o desenvolvimento da inteligência estão disso-

ciados e integrados, no desenvolvimento psicológico, 

não sendo possível ter duas psicologias, uma da afeti-

vidade e outra da inteligência para explicar o compor-

tamento. Nesse sentido, defendeu o desenvolvimento 

psicológico como único em suas dimensões afetivas e 

cognitivas, pois para ele durante toda a vida de um in-

divíduo existe uma equivalência entre as construções 

afetivas e cognitivas. 



80

Sinais de Atenção na Primeira Infância: Atenção Interdisciplinar no Desenvolvimento Infantil

São elas: os aspectos afetivos e intelectuais infantis 

ao julgamento moral, as reações rebeldes, a obediên-

cia e os sentimentos de carinho e temor.

A criança dos 2 aos 12 anos sofre várias modifica-

ções no que diz respeito aos seus domínios de afeti-

vidade em conformidade com o desenvolvimento de 

sua cognição, ou seja, os valores, os sentimento pesso-

ais e interpessoais e as brincadeiras.

Por sua vez, até os 2 anos aproximadamente, todas 

as emoções e sentimentos do bebê são gerados em 

seu contato com a mãe e centrados no corpo da crian-

ça, e, assim, a medida que o corpo infantil se separa do 

corpo das outras pessoas, a vida afetiva do bebê vai 

se descentralizando e se transferindo para os outros.

O processo contínuo e construtivo de socialização 

do sujeito se dá também, em primeira instância, no 

máximo de interações socioafetivas interdependen-

tes, dele com o outro e com o meio – fator caracte-

rístico da primeira infância – na busca pela satisfação 

orgânica e psicológica, seguindo progressivamente 

em direção ao limite da individualidade e, consequen-

temente, da autonomia. Desse modo, a manifesta cor-

respondência entre os aspectos afetivo e cognitivo, 

no tocante às respectivas evoluções, compete tornar 

explícito o papel da afetividade nos períodos do trans-

curso do desenvolvimento humano (Piaget, 1999).

A primeira infância é o período durante o qual pais 

e filhos experimentam maior proximidade física do 

que em qualquer outro período do desenvolvimento, 

essa proximidade deve ser um momento agradável 

para pais e bebês, pois é o primeiro momento que 

oportuniza confortar e demonstrar afeto às crianças, 

possibilitando a interação de maneira positiva.

Nesse sentido, é importante entender a teoria do 

apego, que se refere à visão de que as crianças, des-

de muito cedo, são biologicamente predispostos a 

formar laços emocionais com os cuidadores, e que as 

características desses laços moldam o posterior de-

senvolvimento social da personalidade.

As crianças são consideradas apegadas quando 

tendem a buscar proximidade e contato com um cui-

dador específico em momentos de aflição, doença e 

cansaço.

O apego, que é um marco importante de desen-

volvimento na vida da criança, continua a ser impor-

tante ao longo da vida, e 

desenvolve-se em quatro fases.Na primeira fase há 

orientação e sinalização indiscriminada para pessoas, 

o bebê parece estar “sintonizado” com certos compri-

mentos de onda dos sinais do ambiente. Em sua maio-

ria, esses sinais são de origem humana (por exemplo, 

som de vozes). 

Na segunda fase, provavelmente primeiro pelo 

olfato e depois pela visão, o bebê desenvolve prefe-

rência por um ou mais cuidadores – é a fase de orien-

tação e sinalização dirigidas a uma ou a diversas pes-

soas específicas. 

É somente quando o bebê se torna capaz de apre-

sentar comportamentos ativos de apego, tais como 

buscar ativamente a proximidade da figura de apego 

e segui-la, que ele entra na terceira fase, a fase do ape-

go propriamente dito – manter-se perto de uma pes-

soa específica por meio de sinalizações e movimentos.

As crianças entram na quarta fase – de parceria cor-

rigida para uma meta – quando são capazes de imagi-

nar os planos e as percepções dos pais ou cuidadores 

e ajustar a eles seus próprios planos e atividades.

A formação de uma relação de apego é um dos as-

pectos centrais do desenvolvimento social durante a 

primeira infância e nos anos posteriores.

A primeira infância é uma etapa que se caracteriza 

como o período de adaptação progressiva ao meio físico 

e social, e nessa fase a afetividade contribui, sem dúvidas, 

para o desenvolvimento cognitivo e moral da criança. 

A primeira infância também é o momento que 

acontece um rompimento da vida familiar para iniciar-

-se uma nova experiência.

Para que a criança tenha um desenvolvimento 

saudável em todos os aspetos, cognitivo, biológico 

e socioafetivo, é necessário que ela se sinta segura 

e acolhida, e o ambiente no qual a criança será sub-

metida, seja ele qual for, proporcione relações inter-
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pessoais positivas e com uma abordagem integrada, 

enxergando a criança em sua totalidade.

Vygotsky (2007) sugere uma aparente anterio-

ridade da ação – ou seja, da experiência direta, na 

qual se encontra o fluxo desenfreado de nossos 

anseios, necessidades, etc. – ao pensamento gene-

ralizante – função psicológica superior que ordena 

as representações mentais, dadas culturalmente, 

do mundo real –, que se desfaz ao advertir sobre a 

existência do processo inverso; ou seja, vê o afetivo 

como força volitiva para o cognitivo, e este como 

regulador do primeiro. 

O autor evidencia a necessidade das conexões en-

tre as extensões cognitiva e afetiva do funcionamento 

psicológico humano. 

Para Vygotsky a ludicidade possibilita com mais fa-

cilidade o processo de socialização. A palavra “lúdico” 

vem do latim ludus, que também significa “brincar”, 

e o aprendizado do educando é garantido quando o 

afeto e o lúdico também estão presentes. Os jogos e as 

brincadeiras têm como objetivo desenvolver a apren-

dizagem pela compreensão do mundo e do saber.

Ainda segundo Vygotsky (1991), a brincadeira possui 

três características: a imaginação, a imitação e a regra.  

Elas estão presentes em todos os tipos de brinca-

deiras infantis, tanto nas tradicionais, naquelas de faz 

de conta, como nas que exigem regras. 

Por meio delas, o educando cria seu próprio mun-

do de fantasias, que os levam ao encontro do “eu”. 

Como o brinquedo é o objeto que tem papel fun-

damental na vida da criança, isso possibilita que o tra-

balho pedagógico estimule a afetividade na criança, 

e é por meio desses brinquedos que o aluno vai de-

monstrar seus sentimentos e as suas necessidades. 

A socialização e a criatividade ganham destaque, 

pois garantem um bom relacionamento entre as pes-

soas que estão no jogo.

A brincadeira se torna muito eficaz nessa fase em 

razão do fato dos primeiros intercâmbios sociais es-

tarem centrados em objetos. Nesse estágio, o objeto 

de brincadeira atrai a criança, a brincadeira nesse mo-

mento coordena suas atividade com outras crianças 

até certo ponto; no entanto, ela demonstra maior in-

teresse pelos objetos do que propriamente pelos par-

ceiros de brincadeira.

Os espaços coletivos de brincadeiras são espaços 

que garantem uma maior estimulação e se faz neces-

sário que as habilidades sociais da criança também se-

jam estimuladas no ambiente familiar ou no ambiente 

em que a criança está inserida.

MARCOS DE DESENVOLVIMENTO  

Fonte: adaptado de macrovector/Freepik. 

Durante o desenvolvimento, a criança passa por 

diversas fases, mas os principais estudos revelam que 

a primeira infância é crucial para o desenvolvimento 

humano. A primeira infância é marcada por transfor-

mações importantes e cada uma tem sua relevância 

e contribuirá para o sucesso na aquisição de novos 

aprendizados em cada um desses marcos.

Não é à toa que crianças são comparadas a espon-

jas de conhecimento. O aprender é o foco desses anos 

iniciais. E vemos, diariamente, bebês aprendendo coi-

sas novas e superando obstáculos. Por isso, é impor-

tante compreender comportamentos e habilidades 

correspondentes a cada uma.

0 A 1 ANO  

O bebê se desenvolve intensamente de 0 a 12 

meses. Ao nascer, já é capaz de reconhecer a voz das 

pessoas que o cerca, e já pode se recordar de sons 
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que ouvia na vida intrauterina, como a voz materna, 

por exemplo. Sua visão é desenvolvida ao longo dos 

meses, tornando-se nítida apenas por volta do oitavo 

mês de vida. Os movimentos, inicialmente desordena-

dos, aos poucos se tornam mais elaborados, finos, de-

monstrando interesse e intenção. O desenvolvimento 

do tônus postural possibilita o sustento da cabeça aos 

três meses, permitindo que a criança sente com apoio 

aos 6 meses, sem apoio aos 9 meses e possa manter-

-se em pé, quando apoiada, aos 11 meses.

1 A 2 ANOS  

Em média, o bebê começa a andar com 1 ano e 3 

meses, esse progresso permite que a criança consiga 

subir em móveis até 1 ano e 6 meses e correr e descer 

escadas até completar 2 anos. Também, entre esses 

12 meses, normalmente ocorre o desmame. A criança 

mostra-se mais sociável e pode realizar pequenas ati-

vidades com ajuda, como se vestir, escovar os dentes, 

fazer um desenho. Quanto à fala, a criança entre 1 e 2 

anos está adquirindo vocabulário, e consegue arriscar 

alguns sons mais parecidos com palavras logo com 12 

meses, evoluindo até os 24 meses falando poucas pa-

lavras pontuais, e formando pequenas frases.

2 A 3 ANOS  

A criança entre 2 e 3 anos mostra um melhor con-

trole de seu corpo, o que permite o desfralde, que se 

alimente sozinha e que tenha predileção pelo lado 

esquerdo ou direito do corpo. Nesse período, as crian-

ças apresentam um maior domínio e entendimento 

da fala, assim, aos 3 anos, é comum que as crianças 

consigam cantar, contar histórias e manter pequenos 

diálogos. O tempo de concentração aumenta, assim 

as crianças conseguem aprender alguns conceitos, 

imaginar histórias e brincar com amiguinhos de ma-

neira lúdica e espontânea.

3 A 4 ANOS  

Com 3 anos, a criança já possui um bom equilí-

brio e controle do corpo, portanto, consegue andar, 

dançar, pular e chutar bola. Os pequenos dessa faixa, 

ainda não reconhecem a ordenação do tempo, então 

o ontem, o amanhã e as férias ainda são conceitos utó-

picos para eles, uma dica é apresentar sequenciamen-

to, como exemplificar “primeiro faremos isso e depois 

aquilo...”, para instigar a percepção de tempo.

MAIS DE 4 ANOS  

Com 4 anos, a fala do pequeno torna-se totalmen-

te compreensível, possibilitando que os pais e profes-

sores percebam os errinhos e trocas comuns de foné-

tica e pronúncia, e por isso, muitos dos pequenos de 4 

anos são encaminhadas para fonoaudiólogas.

Com essa idade, as crianças já conseguem conver-

sar, interagir e contar histórias longas, o que possibi-

lita interações e construção de vínculos afetivos mais 

fortes com os coleguinhas e amiguinhos. Elas também 

conseguem entender jogos que tenham regras sim-

ples, e reconhecer letras e números, o que desperta 

uma vontade enorme de aprender coisas novas. A 

habilidade motora também permite que as crianças 

tenham mais equilíbrio e possam se aventurar com 

bicicletas, escaladas e outros esportes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A primeira infância é a base para a vida adulta, é nessa 

fase que as crianças constroem e lapidam os suportes de 

confiança e pertencimento, vitais para os anos futuros, 

portanto os laços de afeto e carinho são tão importantes.

De acordo com o que foi apresentado neste mate-

rial, pode-se identificar um desenvolvimento atípico, 

que se desvia da trajetória em uma direção prejudicial 

ao indivíduo.

https://leiturinha.com.br/blog/minutos-horas-e-dias-a-passagem-do-tempo-aos-olhos-dos-pequenos/
https://leiturinha.com.br/blog/voce-sabe-o-que-a-fonoaudiologia-pode-fazer-pelo-seu-filho/
https://leiturinha.com.br/blog/cidades-para-andar-de-bicicleta/
https://leiturinha.com.br/blog/esportes-radicais-para-criancas/


83

Capítulo 6 • Desenvolvimento Socioafetivo

Crianças que apresentam dificuldades no dia a dia, 

seja em casa, na escola ou em outros lugares, são fre-

quentemente rotuladas. 

O que acontece geralmente nesses casos é que as 

crianças apresentam alguma condição que causa as 

dificuldades de desempenho e adaptação e que, na 

maioria dos casos, esses sinais são manifestados na 

primeira infância, por isso a importância de se conhe-

cer e observar tais questões.
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INTRODUÇÃO  

Ao ver um bebê tentando realizar algumas ações, 

como pegar um objeto, sentar-se e virar-se, não faze-

mos ideia do que esse impulso representa, ou onde 

esse ato irá levá-lo. 

O desenvolvimento motor é um processo comple-

xo, depende de uma série de fatores, características 

(biológicas) físicas e estruturais do indivíduo, o am-

biente em que ele está inserido e a tarefa que realiza-

rá. A interação desses aspectos influencia na aquisição 

e no progressivo refinamento das habilidades moto-

ras ao longo do tempo. 

Os movimentos iniciais citados anteriormente cul-

minam quando o bebê consegue realizar a ação, ou 

seja, alcançar um objeto, rolar e sentar-se sem apoio, 

engatinhar, e, mais adiante, correr, pular, desenhar, dar 

tchau, abraçar e escrever; quando adulto, passar uma 

linha em uma agulha e manusear objetos cada vez 

menores e que requerem grande habilidade motora.

Tal habilidade envolve aspectos biológicos e ma-

turacionais, como já citado. A sequência do desenvol-

vimento motor é a mesma para todas as crianças, mas 

o que pode variar é a velocidade da progressão, lem-

bre-se que estamos falando de habilidades que se de-

senvolvem em toda a espécie, contudo, é sabido que 

problemas ocorridos na infância podem interferir no 

desenvolvimento e no seu curso. Importante enfatizar 

que cada indivíduo é único e esse processo ocorre de 

maneira diferente para cada pessoa. 

MARCOS DO DESENVOLVIMENTO  

Como apontado no Capítulo 2, os marcos do de-

senvolvimento infantil são importantes enquanto 

referências daquilo que é esperado para faixa etária 

e cada fase do envolvimento infantil, cabe ressaltar 

que essa referência está alinhada com a maturação do 

sistema nervoso central (cérebro, tronco encefálico e 

medula espinhal). Resumidamente, o desenvolvimen-

to motor é previsível; porém, está submetido a uma 

série de fatores que podem colocar em risco seu curso.

A ordem está mais relacionada com o processo 

de maturação, enquanto a velocidade depende das 

experiências/vivências e das diferenças individuais. É 

esse processo que nos possibilitará mais adiante, que 

nos movimentemos com equilíbrio, que tenhamos 

desenvoltura, para que consigamos utilizar o aparato 

corporal que possuímos.

FATORES DE RISCO PARA O  

DESENVOLVIMENTO  

Alguns elementos podem atrapalhar o curso nor-

mal do desenvolvimento, em particular, da esfera mo-

tora, ou seja, existe influência de impactos genéticos 

e ambientais. Podemos citar como exemplos: prema-

turidade, microcefalia, baixo peso ao nascer; presença 

de distúrbios cardiovasculares, respiratórios e neuro-

lógicos; infecções neonatais, desnutrição e precárias 

condições socioeconômicas.

Crianças que apresentam algum desses fatores de 

risco, devem ser encaminhadas e acompanhadas, com 

o objetivo de identificação precoce das dificuldades 

para que venha a ser realizada a intervenção adequada.

DESENVOLVIMENTO  

NEUROPSICOMOTOR  

As observações do desenvolvimento motor devem 

ser iniciadas desde cedo, pois durante o pré-natal já é 

possível verificar a movimentação do bebê no útero 

materno, porque, mesmo inicial, é extremamente im-

portante, demonstra os reflexos na vida intrauterina. 

A ausência dos movimentos fetais pode indicar algum 

problema de extrema relevância, como doenças neu-

rológicas e síndromes genéticas.

Ao nascer, o bebê necessita de cuidados, pois dian-

te de um desconforto, não consegue identificar fome, 

sede, dor, frio, calor, cólica, angústia, medo, entre ou-

http://ninguemcrescesozinho.com.br/tag/desenvolvimento-infantil/
http://ninguemcrescesozinho.com.br/tag/desenvolvimento-infantil/
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tros. Esse estágio de dificuldades para diferenciar to-

dos esses estímulos também ocorre corporalmente: 

dificuldades como onde começa e termina o seu cor-

po? Como manuseá-lo? Como demonstrar incomodo, 

desconforto ou pedir socorro com o corpo? 

A maturação segue uma sequência universal, co-

mum a todos os seres humanos, para tanto, ocorrem 

eventos biológicos que transformam nossos corpos e 

cérebros.

De maneira geral, a função motora é um movimen-

to físico prescrito pela cognição, a qual envolve a tra-

dução do pensamento em atos concretos. Mais espe-

cificamente, refere-se à habilidade de usar e controlar 

os músculos em uma ação involuntária ou voluntária e 

direcionada a uma meta. Ou seja, o movimento físico 

está intimamente relacionado com a cognição (com 

nosso cérebro) e suas funções cognitivas: memória, 

atenção, habilidades visoconstrutivas e visoespaciais, 

linguagem, execução, etc. 

REFLEXOS   

A princípio, o desenvolvimento neurológico tí-

pico inicial manifesta reflexos, que são movimentos 

involuntários, geralmente desencadeados por al-

gum estímulo, próprios da espécie, com fins de pro-

teção e sobrevivência; porém, já nos possibilitam 

certa comunicação inicial com o meio. O tema será 

descrito com mais detalhes adiante no texto.

RESPOSTAS REFLEXAS  

Retirar a mão de um objeto quente, por exemplo, 

tem a função de proteção. Células nervosas, presentes 

nas pontas dos nossos dedos, ligam-se à medula es-

pinhal, onde outra célula recebe esse sinal e leva até 

o nosso cérebro. Uma vez a informação no cérebro, o 

impulso ativa o centro de controle da dor e automati-

camente o cérebro recebe o sinal de remover a mão, 

do contrário, acidentaríamos-nos gravemente.

MOVIMENTOS VOLUNTÁRIOS APRENDIDOS  

Depois de inserido no mundo social, receber es-

timulação, vivência e experiência ao uso do corpo, 

aprendemos a realizar tarefas que requerem sequên-

cias de movimentos, como: pentear os cabelos, dar 

tchau, abotoar a roupa.

PADRÕES MOTORES RÍTMICOS   

Alguns movimentos e comportamentos, uma vez 

aprendidos são automatizados, criamos um padrão, 

por exemplo, depois que aprendemos a andar, não 

precisamos ficar pensando: “agora um passo com o 

lado direito, agora usarei o lado esquerdo”.

LATERALIDADE  

Um fenômeno que, apesar de já estudado, ainda 

suscita dúvidas em algumas pessoas é a lateralidade. 

Ela ocorre quando se verifica o domínio de um lado do 

corpo sobre o outro, portanto, a esfera motora da par-

te esquerda ou da direita tem ascendência em relação 

à outra. Quando o bebê ou a criança é considerada 

ambidestra, ou seja, ela utiliza as duas mãos. 

A lateralidade se desenvolve desde que nascemos; 

entretanto, é por volta dos 6 aos 8 anos de idade que a 

lateralidade se manifesta e/ou que começamos a ob-

servar, analisar e compreender o que é esse evento.

Apesar de já se saber o que desencadeia a laterali-

dade, ainda não se sabe ao certo o que provoca esse 

fenômeno, alguns pesquisadores acreditam ser de na-

tureza genética. Esse é um daqueles temas que gera 

bastante discussão.

Inclusive alguns pesquisadores sugerem que pais 

destros terão filhos canhotos em apenas 9,5% dos 

casos. Já os genitores canhotos têm uma alta proba-

bilidade de ter filhos canhotos – se ambos utilizarem 

o lado esquerdo, o filho terá 26% de possibilidade de 

também ter o predomínio desse lado.
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Grande parte da população é destra, de modo que 

as pessoas que são canhotas, em outrora sofriam mui-

to com preconceitos sem fundamentos, com a tentati-

va de justificar essa característica como sobrenatural.

Atualmente, com o advento da Neurociência, in-

fluenciando a educação com a Neuropsicologia, esse 

fenômeno foi sendo elucidado.

O que se sabe é que, no início, antes da definição 

da lateralidade, a criança expressa a preferência por 

uma das mãos em suas atividades, esse ato está si-

nalizando para o cérebro a preferência que a criança 

tem por um dos lados do corpo. Ou seja, estamos di-

zendo para o nosso cérebro que ele deve se especia-

lizar no hemisfério cerebral responsável por aquele 

lado do corpo.

Essa preferência, uma vez entendida pelo cérebro, 

será de extrema importância, pois o hemisfério cere-

bral irá se especializando e isso fará com que consiga-

mos realizar cada vez melhor os movimentos neces-

sários, além das mãos, isso diz respeito também aos 

olhos e aos pés.

O sistema nervoso central vai se constituindo, 

construindo um mapa com cada parte do corpo, e o 

corpo do bebê vai ganhando musculatura, refinamen-

to de seu uso, aquisição fundamental para a explo-

ração, como rolar, sentar, ficar de pé, passar de uma 

posição à outra, para isso a criança precisa também 

de força muscular. Essas habilidades vão ocorrendo 

principalmente por meio do brincar, da exploração e 

da estimulação. 

REFLEXOS  

No início da vida, muitas das ações motoras dos 

bebês são reflexas, logo, involuntárias; porém, são as 

bases para que o as funções motoras voluntárias se 

desenvolvam mais adiante.

Esses reflexos evoluem, a princípio, por meio de 

estímulos ambientais, como os toques que aconte-

cem na troca de fraldas, ao longo do banho, durante 

a amamentação/alimentação, por meio de trocas afe-

tivas, como as trocas de olhares, sorrisos, imitação de 

gestos e sons, que o bebê vai delineando os limites de 

seu corpo.

Para que ocorra o domínio intencional sobre os 

seus movimentos, de maneira integrada, o bebê pre-

cisa conhecer o seu corpo, cada parte e ser capaz de 

localizar-se no tempo e no espaço. Fazem isso, por 

exemplo, quando começam a descobrir sua mãozi-

nha, seu pezinho, quanto mais vão descobrindo seus 

corpos mais vão aprendendo a usá-lo.

Alguns reflexos, como de sucção, preensão palmar, 

plantar e o da marcha, serão, com o tempo, substitu-

ídos por atividades voluntárias, outros, como o de 

Moro simplesmente desaparecerão.

A seguir são apresentados alguns reflexos obser-

vados nos recém-nascidos:

• Reflexo de busca (0 até 2 meses): ao tocar qualquer 

região em torno da boca, o bebê vira o rosto para o 

lado estimulado. Esse reflexo ajuda o recém-nasci-

do a encontrar o seio e a começar a amamentação. 

Está relacionado com a sobrevivência.

• Reflexo de Moro (0 até 4-6 meses): ocorre quando 

o recém-nascido se desloca do centro de gravi-

dade se sentindo assustado ou desequilibrado. O 

bebê joga a cabeça para trás, estica as pernas, abre 

os braços e os fecha depois.

• Reflexo de sucção (0 até 2 meses): o bebê abre a 

boca e suga o que aparece à sua frente.

• Reflexo de Babinski (O até 12 meses): a partir de 

um estímulo na sola dos pés há uma extensão do 

hálux (1º dedo dos pés) e os outros dedos fazem 

movimento de leque.

• Reflexo de preensão plantar (0 até 12 meses): a 

partir de um estímulo perto dos dedos dos pés, 

estes fletem (se fecham) e agarram o que tocou.

• Reflexo de marcha (0 até 2 meses): quando é co-

locado em pé, com apoio nas axilas, o bebê ergue 

uma perna dando a impressão de estar andando. 

http://ninguemcrescesozinho.com.br/2016/09/22/troca-da-fralda-um-momento-especial-que-vai-muito-alem-da-higiene/
http://ninguemcrescesozinho.com.br/tag/amamentacao/
http://ninguemcrescesozinho.com.br/tag/alimentacao/
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Esse é o primeiro reflexo a desaparecer. Some até o 

fim do primeiro mês.

• Reflexo de preensão palmar (0 até 2-4 meses): 

quando a palma da mão é tocada, desencadeia um 

forte e duradouro movimento de flexão dos dedos 

(se fecham), sem o uso do polegar, capaz de pren-

der o objeto estimulante. O bebê é capaz de apoiar 

o próprio peso.

MARCOS DO DESENVOLVIMENTO  

MOTOR  

RECÉM-NASCIDO ATÉ 1 MÊS  

No início da vida, sua postura é assimétrica com 

nítido predomínio do tônus flexor dos membros, 

sendo que após alguns meses há diminuição pro-

gressiva do tônus flexor, com predomínio do padrão 

extensor.

• Flexão fisiológica.

• Assimetria.

• Vira a cabeça para os dois lados.

• Hipotônico (tônus baixo).

• Movimento em bloco.

• Reflexos primitivos.

Em geral, seus movimentos são reflexos, controla-

dos por partes primitivas do cérebro (subcorticais).

2 MESES  

• Inicia a sustentação da cabeça.

• Linha média do corpo.

• Mais simetria em relação ao eixo central.

• Fixa objetos na linha média.

3 MESES  

• Necessita de apoio para sentar.

• Fortalecimento posterior.

• Controle cervical ainda com pouca sustentação, 

mas mais firme.

4 MESES  

• Apoio nos antebraços com estabilidade.

• Balanceio.

• Já coordena mão-boca.

• Acompanha objetos a 180º.

5 MESES  

• Leva os pés à boca.

• Ergue a cabeça com total controle.

• Começa o deslocamento de peso para um dos la-

dos, a fim de liberar um dos braços.

• Instabilidade do tronco.

6 MESES  

• Se a criança senta, pode tirar as mãos por curtos 

períodos. 

• Ainda necessita de apoio para se equilibrar.

• Apoia-se com força nas mãos.

• Mantem-se de joelhos por pouco tempo.

7 MESES  

• Tenta ficar de gato.

• Senta com equilíbrio.

Geralmente, nessa fase, muitas famílias fazem uso 

de andador, mas devemos ter claro que o andador é 

desaconselhável e desnecessário, pode trazer mais pre-

juízos ao desenvolvimento da criança do que favorecê-

-la em algo, pois faz com que a criança mantenha uma 

postura inadequada de quadril, pernas e pés, além de 

oferecer riscos de quedas e machucados na criança.

8 MESES  

• Algumas crianças já engatinham.

• Algumas crianças já ficam em pé com apoio e pou-

co equilíbrio.

• Passa de sentada para gato e de gato para sentado.
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9 MESES  

• Fica em pé com apoio e com mais equilíbrio.

• Senta com equilíbrio e utiliza as duas mãos.

• Brinca com objetos e pode jogar para longe.

10 MESES  

• Anda para os lados segurando. 

• Fica em pé com equilíbrio. 

11 MESES  

• Caminha empurrando objetos.

• Já pode levar alimentos à boca.

12 MESES (PRIMEIROS PASSOS)  

• Base alargada para manter o equilíbrio.

• Braços levantados para manter a estabilidade en-

quanto caminha.

Como pode ser observado, o primeiro ano de vida 

é extremamente importante, pois fornece uma base 

de como esse desenvolvimento ocorre. A Tabela 1 

apresenta um gráfico que resume o desenvolvimento 

motor no 1o ano de vida.

16 MESES (1 ANO E 4 MESES)  

• Sobe a escada engatinhando.

18 MESES (1 ANO E 6 MESES)  

• Fica em pé segurando um brinquedo.

• Mantém equilíbrio ainda com flexão de quadril.

• Melhora da coordenação.

24 MESES (2 ANOS)   

• Totalmente independente na marcha.

• Consegue caminhar com equilíbrio segurando ob-

jetos na mão.

TABELA 1. Desenvolvimento motor no 1o ano de vida.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sem controle de cabeça

De deitado lateral para supino

Levanta a cabeça em prono

De supino para deitado lateral

Sentado com apoios

Sentado com autonomia

Em pé com ajuda

Rastejar (contato do abdome)

Mantem-se em pé com apoios fixos

Gato

Alterna entre sentado e de pé

Tenta pôr-se em pé sozinho

Anda lateralmente com apoios fixos

Anda com ajuda

Anda sozinho
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28 MESES (2 ANOS 4 MESES)  

• Alimenta-se sozinha.

É importante destacar que, nessa idade, a crian-

ça já deveria se alimentar sozinha, mas, para isso, 

esse processo deve começar bem antes, oferecendo 

oportunidades de ela explorar, manusear, conhecer 

o alimento, levá-lo à boca, a princípio com as mãos 

e depois ir, aos poucos, adotando os talheres.

36 MESES (3 ANOS)  

• Várias habilidades estabelecidas.

• Anda de triciclo.

• Equilíbrio e estabilidade ao brincar, mantendo os 

pés fora do chão. 

• Equilíbrio total ao carregar objetos maiores e mais 

pesados.

• Utiliza as duas mãos com precisão.

3 A 4 ANOS  

Fortalecimento das atividades de vida diária (AVD) 

necessitando de supervisão para a qualidade dos cui-

dados pessoais e higiene.

4 A 5 ANOS  

• Idade do fortalecimento muscular.

• Já tem habilidades motoras para todas as brin-

cadeiras.

• Diverte-se em grupo.

O desenvolvimento neuropsicomotor vai além 

do amadurecimento e controle sobre os diferentes 

músculos do corpo. Envolve a habilidade de o bebê 

realizar funções cognitivas e motoras cada vez mais 

complexas, mais refinadas. Esse processo envolve di-

ferentes aspectos, como: características físicas, inte-

lectuais e sociais. 

Dessa maneira, quando falamos no desenvolvi-

mento neuropsicomotor, estamos falando de um de-

senvolvimento do sistema nervoso central, do aspec-

to psicológico e da coordenação motora. 

Tão importante quanto entender o desenvolvi-

mento natural, típico, adequado, é entender eventu-

ais atrasos no desenvolvimento. Vimos que os primei-

ros anos de vida são essenciais para esses aspectos, 

portanto, é importante conhecer e observar, caso algo 

não esteja ocorrendo como esperado, para que qual-

quer atraso na primeira infância seja notificado, tanto 

com a ótica da plasticidade desse período do desen-

volvimento, quanto do possível desvio. 

Para além da presença ou ausência de atrasos, é 

importante ressaltar que a presença de estímulos fí-

sicos, oportunidades de exploração, recebimento de 

afeto, experiências e vivência por meio dos movimen-

tos, toque e brincadeiras, são essenciais para que o 

desenvolvimento motor se dê da maneira esperada 

em bebês e crianças.
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INTRODUÇÃO  

Discutir sobre Rede de Proteção Social ainda sus-

cita, em grande parte das pessoas, muito incomodo e 

insatisfação. Remete a um conceito, para muitos, utó-

pico e não efetivo, gerando diversas críticas e incre-

dulidade. Contudo, nesse texto, objetivamos propor 

um novo olhar sobre a temática e uma reflexão sobre 

as possibilidades e estratégias para minimização das 

dificuldades. 

A Rede de Proteção Social, apesar dos diversos 

questionamentos acerca da sua existência e efetivida-

de, ainda é a medida mais eficaz de ação protetiva para 

a criança e o adolescente, garantindo o seu desenvolvi-

mento integral enquanto ser humano e ser social. 

Essa Rede tem função de religar os sujeitos, os ser-

viços, os espaços, os equipamentos, a comunidade e 

favorecer a efetivação dos direitos. Contudo, para que 

isso ocorra, mudanças significativas precisam ocorrer, 

desde a maneira como direcionamos nosso olhar para 

essas pessoas, até a forma de gestão dos equipamen-

tos, dos serviços e das políticas, que hoje são extrema-

mente setorizadas. 

É necessário primeiro assegurar um olhar totali-

zante sobre esses sujeitos, e não fragmentado, como 

ainda ocorre. Compartilhar ações, somar e integrar 

competências e intervenções. Derrubar as barreiras 

impostas pela tal setorização, compartilhar conheci-

mentos e discutir possibilidades sem a hierarquização 

do saber profissional. Estabelecer fluxos de comuni-

cação e de continuidade de ações sequenciadas ou 

concomitantes e ainda encontrar tempo, dentro de 

uma rotina já estabelecida e muitas vezes pouco flexí-

vel, para discussão e compartilhamento do caso. Isso 

implica participação, articulação, integração, comple-

mentariedade, cooperação e parcerias.

E antes de nos aprofundarmos na temática, é 

necessário esclarecer que o termo “Rede” tem sido usa-

do de forma errônea. É muito comum, em reuniões com 

os serviços socioassistencias, educacionais e de saúde, 

ouvir profissionais dizendo: “devemos encaminhar para 

a Rede, acionar a Rede, cobrar a Rede”, quando, na ver-

dade, estão se referindo aos serviços, equipamentos so-

ciais e outros. A Rede só pode ser acionada quando está 

efetivamente consolidada.

E, ainda, precisamos nos despir dos diversos con-

ceitos já ouvidos no decorrer de nossas trajetórias 

profissionais, repensar as relações de poder, de hie-

rarquia entre os serviços e profissionais, conhecer os 

principais serviços ofertados à população do territó-

rio, conhecer o próprio território, seus atores e lide-

ranças, entender de direitos sociais, de Direitos Hu-

manos e, principalmente, repensar o papel do sujeito 

que necessita dessa Rede, seja ele paciente, usuário, 

atendido, aluno, educando ou qualquer outro termo 

atribuído a ele. 

Esse único sujeito é paciente na Saúde, é aluno ou 

educando na Educação, é usuário ou atendido na As-

sistencia Social em algum momento da sua vida, mui-

tas vezes concomitantemente. Precisamos deixar de 

percebê-lo de maneira fragmentada, com demandas 

fragmentadas, que devem ser trabalhadas de modo 

isolado pelos serviços que possuem a experiência no 

atendimento de determinada demanda. 

O QUE É REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL?  

Para melhor elucidar o conceito de Rede, vamos 

começar traçando um paralelo entre três Redes muito 

comuns em nossa cultura: a rede de pescar, a rede de 

dormir e a rede de proteção utilizada em janelas.

A rede de pesca nos ajuda a pensar a Rede de Pro-

teção Social que queremos construir, não exatamente 

por sua forma, mas sim pela atitude do pescador, que 

a utiliza de maneira efetiva, que define objetivos cla-

ros, metas e consegue mensurar o resultado da utili-

zação dessa “ferramenta”. Ele, de maneira cuidadosa, 

verifica as condições da rede antes de sair pro mar. A 

forma da rede de pescar também é um item que me-

rece nossa atenção, pois não tem início, meio nem 

fim. É um entrelaçamento de pontos que dá a ideia de 

distribuição equitativa. Tem flexibilidade para tomar a 
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forma do peixe e resistência para suportar o balanço 

das águas e a força dos peixes. 

A rede de dormir, por sua vez, nos dá a ideia de 

proteção, cuidado, acolhimento. Ela é forte, resistente, 

distribui o peso, molda-se ao corpo de quem a está 

utilizando e, acima de tudo, é confortável.

A rede de proteção de janelas, por sua vez, já se 

mostra autoexplicativa. Ela tem a função de proteger 

as pessoas que estão dentro da casa, impedindo-as de 

cair em um momento de descuido, bem como evita 

que pessoas indesejadas entrem nesse espaço. 

Sendo assim, podemos alinhavar todos esses con-

ceitos com a Rede de Proteção Social que desejamos 

ter. Para ser efetiva e cumprir sua função, ela precisa 

ser bem cuidada, precisa que pessoas verifiquem sem-

pre sua estrutura, reveja sua forma e repare suas fa-

lhas, assim como o pescador faz com a rede de pesca. 

Ela precisa ser flexível, ter a capacidade de dividir as 

responsabilidades de maneira equitativa, assim como 

essa mesma rede de pescar. Precisa ser acolhedora, 

aconchegante e garantir a distribuição do peso, bem 

como se adaptar às necessidades da pessoa “benefi-

ciada”, assim como a rede de dormir faz. E por fim, pre-

cisa garantir a segurança e a proteção daqueles que 

necessitam dela, assim como a rede de proteção de 

janelas (Figura 1). 

Falar em rede é falar de algo muito antigo, tão 

antigo quanto a história da humanidade, já presen-

te, inclusive, na forma de organização da natureza. 

Contudo, as mobilizações sociais, com o consequente 

processo de democratização da sociedade brasileira, 

no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, trou-

xeram à tona a reivindicação pela plena participação, 

pela construção de uma cidadania que tem na base a 

garantia de direitos coletivos e individuais.

Rede de Proteção Social, em seu conceito mais am-

plo, refere-se à articulação de pessoas, organizações e 

instituições com o objetivo de compartilhar causas e 

projetos, de modo igualitário, democrático e solidário. 

É a forma de organização feita com base na coopera-

ção, na conectividade e na divisão de responsabilida-

des e competências. É uma forma de trabalho coletivo, 

que indica a necessidade de ações conjuntas, compar-

tilhadas, na forma de uma “teia social”, uma malha de 

FIGURA 1. Rede de proteção.

Fonte: <http://www.dhnet.org.br/dados/cartilhas/a_pdf_dh/cartilha_ziraldo_dh.pdf>.
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múltiplos fios e conexões. É, portanto, antes de tudo, 

uma articulação política, uma aliança estratégica en-

tre atores sociais (pessoas) e forças (instituições), não 

hierárquica, que tem na horizontalidade das decisões, 

e no exercício do poder, os princípios norteadores 

mais importantes.

A Norma Operacional Básica (NOB), de 2005, do 

Sistema Único da Assistência Social, descreve a Rede 

Socioassistencial como sendo:

um conjunto integrado de ações de iniciativa pú-

blica e da sociedade, que oferta e opera benefícios, 

serviços, programas e projetos, o que supõe a arti-

culação entre todas essas unidades de provisão de 

proteção social, sob a hierarquia básica e especial e 

ainda por níveis de complexidade.

POR QUE E PARA QUE TRABALHAR EM REDE?

Conforme descrito no artigo 3° do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA):

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem pre-

juízo da proteção integral de que trata esta Lei, asse-

gurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas 

as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar 

o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, em condições de liberdade e de dignidade.

E ainda acrescenta em seu parágrafo único que:

Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas 

as crianças e adolescentes, sem discriminação de 

nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia 

ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pes-

soal de desenvolvimento e aprendizagem, condição 

econômica, ambiente social, região e local de mora-

dia ou outra condição que diferencie as pessoas, as 

famílias ou a comunidade em que vivem.

Apresar da Lei e dos inúmeros avanços que tive-

mos com a sua implantação, a situação da infância no 

país ainda é precária. Segundo pesquisa desenvolvida 

pela Fundação ABRINQ e publicada em 2018 – “Ce-

nário da Infância e da Adolescência no Brasil”, 40,2% 

daqueles que têm até 14 anos vivem em situação de 

pobreza; cerca de 4 milhões de crianças moram em 

favelas; 18,4% dos homicídios cometidos no Brasil 

em 2016 vitimaram pessoas com menos de 19 anos; 

a taxa de mortalidade na infância (crianças menores 

de 5 anos de idade) para cada mil nascidos vivos, em 

2016, foi de 14,9; em 2017, mais de 590 mil crianças 

estavam em condição de desnutrição no Brasil.

Esses dados revelam a complexidade do trabalho 

com crianças e adolescentes em nosso país. A pobreza, 

as condições precárias de moradia e de saneamento 

básico, a violência, a desnutrição, o enfraquecimento 

das relações familiares e sociais, as diversas dificulda-

des em relação ao acesso à saúde e educação inter-

ferem diretamente na vida dessas crianças e afetam 

seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 

e social. E para conseguirmos atuar de maneira efeti-

va nesse contexto, de modo a assegurar a garantia de 

direitos das crianças e adolescentes, é necessário des-

fragmentar a atenção às suas demandas.

Pensemos como exemplo numa situação hipoté-

tica: uma criança que está em situação de pobreza, 

que enfrenta em seu cotidiano as diversas manifes-

tações de violência em sua comunidade, que possui 

determinada fragilidade em sua condição de saúde e 

apresenta dificuldades escolares. Ela está inserida na 

escola, em uma organização social da comunidade e 

faz acompanhamento de saúde periódico. Essa mes-

ma criança recebe “atendimento especializado” em 

três diferentes equipamentos. Nos três espaços existe 

a manifestação da consequência das dificuldades aci-

ma mencionadas.

Atuando de maneira fragmentada, cada equi-

pamento vai desenvolver suas estratégias para su-

peração de tais dificuldades. Essas ações podem ser 
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similares ou até repetidas, mas também podem ser 

completamente diferentes. Se a estratégia é a mesma, 

o problema está no mau aproveitamento do tempo, 

pois provavelmente dois ou mais profissionais estão 

dedicando esforços para uma mesma ação, que pode-

ria estar sendo feita por apenas um deles. Se a estra-

tégia é diferente, há o risco de não serem compatíveis 

ou possíveis de execução ao mesmo tempo, podendo, 

assim, gerar dificuldades para própria família seguir as 

orientações e encaminhamentos.

Atuando em Rede, a problemática será discutida 

por todos os atores envolvidos (escola, saúde, assis-

tência social, família e qualquer outro que se faça ne-

cessário), e a situação pode ser melhor elucidada, pois 

é comum que alguns serviços possuam uma parte da 

informação e outros serviços outra parte. A exemplo 

dessa situação, é comum que a família leve a queixa 

relacionada com a educação para a escola, e a rela-

cionada com a saúde para a Unidade Básica de Saúde 

(UBS), e por vezes uma questão pode responder a ou-

tra. Um problema de saúde pode, por exemplo, justi-

ficar determinada dificuldade apresentada na escola 

e vice-versa. 

Ao trabalhar em Rede, estratégias são definidas 

pelo grupo e as ações recebem responsáveis para 

executá-las, evitando o desperdício de tempo e as di-

vergências nos encaminhamentos para o caso. Além 

disso, a troca de experiências e de conhecimentos são 

de grande importância. Por vezes, pessoas do grupo 

conseguem propor intervenções ou encaminhamen-

tos que não foram pensadas antes, ampliando, assim, 

as possibilidades de resolução da problemática.

COMO ORGANIZAR UMA REDE  

DE PROTEÇÃO SOCIAL?  

Construir uma Rede de Proteção Social não é uma 

tarefa fácil. Exige disponibilidade, envolvimento, res-

ponsabilidade, compromisso, paciência, persistên-

cia, revisão da prática profissional e principalmente 

mudança no modo de atuação. Contudo, depois de 

implantada, e se bem cuidada, ela se torna uma fer-

ramenta indispensável para a obtenção de resultados 

positivos.

Antes de iniciar a implantação dessa Rede, os en-

volvidos devem ter muito claro:

• A definição do público-alvo e do objetivo do tra-

balho. 

• A compreensão da realidade social do território, 

suas potencialidades e fragilidades.

• O mapeamento dos serviços e equipamentos nele 

existentes e perceber as demandas ainda não 

atendidas.

Tendo clareza do que se espera dessa Rede, co-

nhecendo a realidade do território e entendendo 

quais equipamentos estão presentes nele, inicia-se a 

fase de mobilização dos profissionais e dos serviços. 

Essa mobilização/sensibilização é uma das ações que 

estará presente durante todo o processo, como será 

descrito a seguir.

Após a apresentação dos objetivos do trabalho, é 

muito importante seguir os seguintes passos:

• Estabelecer uma agenda de trabalho comum.

• Definir um calendário de reuniões.

• Constituir um processo permanente de mobiliza-

ção para os encontros e reuniões.

• Ter uma condução democrática que envolva to-

dos.

• Registrar todos os eventos, reuniões e encontros. 

• Estabelecer um calendário de visitas para sensibi-

lizar os gestores das diversas políticas públicas e 

organizações da sociedade civil.

• Definir papeis e funções dentro do grupo (quem 

irá fazer os registros, os convites, a organização do 

encontro etc).

• Apresentar uma pauta prévia para que os partici-

pantes possam se preparar para discutir determi-
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nado caso, levantando dados de prontuários, por 

exemplo.

• Registrar todas as ações, encaminhamentos e in-

tervenções propostas, indicando prazo e respon-

sáveis pela execução. 

QUEM DEVE FAZER PARTE DA  

REDE DE PROTEÇÃO?  

Com relação à composição dessa Rede, não há 

uma regra específica. Tudo depende do objetivo des-

se grupo e a disponibilidade de oferta de serviços no 

território. O ideal, tratando-se de uma Rede de Pro-

teção à Criança e ao Adolescente, seria contar com 

a participação da Saúde (Unidade Básica de Saúde 

– UBS, Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, 

Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, Centro Espe-

cializado em Reabilitação – CER, Centro de Convivên-

cia e Cooperativa – CECCO, Acompanhante de Pessoa 

com Deficiência – APD etc.), Educação (escola, Centro 

de Formação e Acompanhamento à Inclusão –CEFAI), 

Assistência Social (Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS, Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social – CREAS, organizações sociais), Con-

selho Tutelar, lideranças comunitárias, entre outros, e 

em alguns casos, até os familiares das crianças e dos 

adolescentes (Figura 2). 

Nesses grupos existem membros que participam 

de todas as reuniões e encontros para discussões de 

caso, mas também pode ocorrer de serviços, equipa-

mentos ou profissionais participem esporadicamente 

dos encontros de discussão, conforme necessidade 

definida previamente, com base na pauta, e ainda sim 

serem membros dessa Rede. 

FIGURA 2. Rede de proteção.

Fonte: <https://slideplayer.com.br/slide/1616129/>
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Outro dado importante a ser elencado é que essa 

Rede não precisa atuar somente para atender demandas 

individuais. Ela pode propor ações coletivas, preventivas 

e de sensibilização, de acordo com uma demanda recor-

rente percebida na região. Ou seja, pode atuar para pre-

venir uma situação e não somente para remediá-la. 

Conforme descrito no artigo 4º do ECA:

É dever da família, da comunidade, da sociedade em 

geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária.

E sendo assim, cabe a todos esses atores (família, 

comunidade, sociedade e poder público) desenvolver 

ações para garantir a efetivação desses direitos, po-

dendo/devendo, então, fazer parte dessa Rede.

Outra questão importante é a dúvida que surge com 

relação à hierarquização da Proteção Social de acordo 

com o grau de complexidade. Muitas vezes, os profis-

sionais acabam não sabendo qual recurso acionar. Os 

Quadros 1 a 3 ilustram essa questão para facilitar a com-

preensão e favorecer um melhor encaminhamento. 

QUADRO 1. Proteção Social Básica.

Contexto familiar Ações Serviços

Cumpre as funções paternais e cuidados

Grupo de referência afetiva/moral

Vínculos preservados

Vulnerabilidade social (ausência de renda mínima 

e precariedade de acesso aos serviços públicos)

Programas de Atenção Integral às famílias: 

ações socioeducativas com crianças, 

adolescentes e idosos

Ações socioassistencias, inclusão produtiva 

e Programas de Transferência de Renda.

Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) e 

serviços socioassistencias

Fonte: adaptado de Oliveira, 2009.

QUADRO 2. Proteção Social de Média Complexidade.

Contexto familiar Ações Serviços

Ameaça/violação dos direitos da criança e do 

adolescente (artigo 98 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA)

Dificuldades em cumprir as funções familiares de 

proteção e cuidados

Fragilidade dos vínculos

Vulnerabilidade social (ausência de renda mínima 

e precariedade de serviços públicos)

Programas de orientação e apoio 

sociofamiliar (artigo 90 do ECA): estudo 

diagnóstico, atendimento psicossocial 

individual e grupal, orientação 

sociojurídica, atendimento psicossocial 

domiciliar

Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS), 

Centro de Referência 

Especializado de 

Assistência Social (CREAS), 

serviços socioassistencias e 

serviços especializados

Fonte: adaptado de Oliveira, 2009.

QUADRO 3. Proteção Social de Alta Complexidade.

Contexto familiar Ações Serviços

Violação dos direitos (artigo 98 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA) com risco de 

sérios danos físicos, emocionais, cognitivos ou de 

morte da criança e do adolescente

Família não é grupo de referência afetiva

Ruptura de vínculos

Não cumpre as funções parentais de proteção e 

cuidados

Programas de orientação e apoio 

sociofamiliar (artigo 90 do ECA): estudo 

diagnóstico, atendimento psicossocial 

individual e grupal, orientação 

sociojurídica, atendimento psicossocial 

domiciliar, medida protetiva de 

acolhimento

Centro de Referência 

Especializado de 

Assistência Social (CREAS) 

e Serviços Especializados 

e de acolhimento

Fonte: adaptado de Oliveira, 2009.
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QUAIS OS MAIORES DESAFIOS  

DA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO  

DESSA REDE?  

Segundo Lídia (2002), que aborda a experiência de 

Curitiba na organização da Rede de Proteção Social:

a implantação de uma Rede de Proteção não implica 

necessariamente em grandes investimentos do se-

tor público ou privado. Tem como base a mudança 

de forma de olhar dos profissionais que prestam as-

sistência às crianças e adolescentes e suas famílias. 

Um dos maiores desafios nesse processo é conse-

guir sensibilizar os profissionais para a mudança na 

lógica do atendimento que vem sendo desenvolvido, 

bem como os serviços e equipamentos, em todas as 

áreas e segmentos, para que reconheçam a importân-

cia e os resultados dessa ação. 

Outro fator que ainda precisa ser muito trabalhado 

é a delimitação de áreas e setores, que cria barreiras 

para as ações intersetoriais. É necessário romper essas 

barreiras e assim deixar de fragmentar as necessida-

des dos sujeitos, que são integrais e apresentam de-

mandas que se “alimentam” uma das outras. 

A hierarquização do saber profissional também é 

um dos fatores que atrapalham a implantação e ma-

nutenção dessa ação. Uma Rede de Proteção Social 

não pode ter em seu grupo profissionais que hiperva-

lorizem suas ações e conhecimentos e desvalorizem 

os dos demais. Nesse grupo todos devem ter a mesma 

importância e os conhecimentos devem se comple-

mentar e não se sobrepor. 

A participação do assistido, usuário, aluno, pacien-

te e/ou qualquer outra nomenclatura que optem por 

utilizar para se referir ao sujeito, é fundamental e parte 

indissociável desse processo. Ele precisa ter espaço de 

escuta bem como de fala. Precisa opinar sobre as es-

tratégias propostas e sugerir outras, se assim desejar, 

mas para isso, é necessário, muitas vezes, um trabalho 

anterior de empoderamento e estímulo à participa-

ção e ao protagonismo.
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