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RESUMO 

 

Esse trabalho de conclusão de curso buscou problematizar a questão da medicalização 

presente no cotidiano escolar. O enfrentamento do cotidiano da prática docente foi a mola 

propulsora da escolha dessa temática para o estudo aprofundado. O objetivo desse estudo 

é questionar o processo de medicalização da aprendizagem e sua interferência na prática 

docente, a partir de relatos de experiência pessoal em sala de aula.O comprometimento 

do educador é explorado, o sentido de ser docente e a paixão de ensinar, e a memória da 

prática docente é resgatada na descoberta de caminhos que levam à aprendizagem de 

crianças que apresentam um “estilo cognitivo diferenciado”. São trazidas contribuições 

para o desenho do papel docente na gestão da sala de aula, realçando a responsabilidade 

de refletir sobre a produção do conhecimento do aluno, promovendo o “movimento”, 

favorecendo a iniciativa e a curiosidade no perguntar e no responder, e construindo novos 

saberes com os alunos. 

 

Palavras-chave: Medicalização, Prática Docente, Problemas de Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This course conclusion work sought to discuss the issue of medicalization present in 

everyday school life. The confrontation of the teaching practice everyday was the driving 

force behind the choice of this theme for further study. The aim of this study is to question 

the process of medicalization of learning and its interference in the teaching practice, 

from personal experience in the classroom reports. The commitment of the educator is 

explored, the sense of being a teacher and a passion for teaching, and the memory of the 

teaching practice is rescued in the discovery of paths that lead to learning of children who 

have a "different cognitive style." contributions to the design of the teaching role in 

classroom management are brought, highlighting the responsibility of reflecting on the 

production of knowledge of the student, promoting the "movement", encouraging 

initiative and curiosity in asking and answering, and building new knowledge with the 

students. 

 

  

 

Keywords: Medicalization, Practice Teaching, Learning Problems. 
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INTRODUÇÃO 

 

“O professor deve assumir a responsabilidade de refletir sobre a produção do 

conhecimento do aluno, promovendo o “movimento”, favorecendo a iniciativa e a 

curiosidade no perguntar e no responder, e construindo novos saberes com os alunos” 

(HOFFMANN, 1992: p. 76). 

O enfrentamento do cotidiano da prática docente foi a mola propulsora da escolha 

dessa temática para o estudo aprofundado e o desenvolvimento desse trabalho de 

conclusão de curso. O objetivo desse estudo é questionar o processo de medicalização da 

aprendizagem e sua interferência na prática docente, a partir de relatos de experiência 

pessoal em sala de aula. 

Buscamos questionar a “pedagogia que hospeda” (SKLIAR, 2006), no sentido de 

uma prática docente rotuladora, onde as crianças que chegam na sala de aula e expõem 

suas singularidades são nomeadas através de “laudos médicos”, “hospedadas” num lugar 

determinado pela medicalização da aprendizagem. Para tanto, discutimos na seção 1 “as 

doenças do não aprender”, através das argumentações que tecemos dialogando com 

Moysés (2010), Collares & Moysés (1994; 2013), Ribeiro (2014), Viégas (2015), Patto 

(1988; 2014), Moysés (2012) e Collares (1992). 

 Na seção 2 exploramos o comprometimento do educador: o sentido de ser docente 

e a paixão de ensinar, através do que foi apreendido da leitura de Alves, (1992), Freire 

(1987; 1996), Freire & Shor (2006) e Sepúlveda (1992), 

Um relato de experiência é trazido na seção 3, entremeado pelas reflexões a partir 

de Larrosa e Kohan (2010), Larrosa (2014) e Lacerda (2015), onde a memória da prática 

docente é resgatada na descoberta de caminhos que levam à aprendizagem de crianças 

que apresentam um “estilo cognitivo diferenciado” (RODRIGUES, 2015). Esse termo 

retrata aquela criança que “copia do quadro lindamente e não lê”, e também as situações 

das crianças que aprendem em um tempo próprio. 

Este trabalho é uma continuidade de buscas no aprofundamento de reflexões sobre 

minha prática docente. Não pretende ser conclusivo, mas suscitar questões que em mim 
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brotaram através de um incômodo frente à acomodação de compactuar com a rotulação 

de crianças e o conformismo imposto pela venda excessiva de medicamentos para 

aprender. Procuro trazer contribuições para o desenho do papel do (a) docente na gestão 

da sala de aula, realçando a responsabilidade de refletir sobre a produção do 

conhecimento do aluno, promovendo o “movimento”, favorecendo a iniciativa e a 

curiosidade no perguntar e no responder, e construindo novos saberes com os alunos. 
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1 MEDICALIZAÇÃO PARA DOENÇAS DO NÃO APRENDER 

 

Nessa seção é abordada a temática da medicalização, entendida como um processo 

de rotular formas de ser humano, de transformar questões sociais em biológicas, como 

apreendemos da leitura de Moysés (2010; 2012), Collares & Moysés    (1994; 2013), 

Ribeiro (2014), Viégas (2015), Patto (1988; 2014), e Collares (1992). A aprendizagem é 

um processo cuja problemática cabe na esfera da medicina ou pertence ao campo 

pedagógico?  Essa questão motiva a escrita dessa seção 1 do presente trabalho de 

conclusão de curso.  

 

1.1 Um breve histórico da Medicina para Problemas de Aprendizagem 

 

 

Segundo Moysés (2010), que é uma pesquisadora das relações entre saúde, 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças e adolescentes, os diversos nomes 

atribuídos pela medicina aos alunos que se encontram com possíveis dificuldades na 

leitura e escrita têm seu início quando um médico oftalmologista inglês, em 1896, 

escreveu um artigo que dizia: “Eu acho que as crianças que não aprendem a ler e a 

escrever têm cegueira verbal congênita” (MOYSÉS 2010, p. 14). A autora ressalta que 

essa doença jamais foi comprovada por esse médico ou outro estudioso da área, mas que 

ganhou notoriedade com o nome de Dislexia, e tem sido esse o diagnostico atribuído a 

muitas crianças consideradas com problema de aprendizagem da leitura. 

Em 1918, especulação feita por Strauss (apud MOYSÉS, 2010), dizia que essas 

dificuldades seriam por “lesão cerebral mínima”, que também não se sustentou por muito 

tempo, pois não tinha um estudo mais aprofundado. 

A autora ressalta ainda que, em 1925, Orton (médico americano) levantou uma 

hipótese de que esses problemas seriam causados por “strephosymbolia,” que seria 

“leitura especular”, ou seja, escrita espelhada, como sendo uma doença neurológica. 

Porém, Moysés argumenta que todos os trabalhos sobre esse assunto afirmam que quando 

estamos aprendendo a ler e escrever passamos por esse processo.  
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  Ainda de acordo com a autora, em 1962 surge outro nome, a “disfunção cerebral 

mínima” (DCM), que como as outras nomenclaturas, não se sustentou. Nesse mesmo 

período, segundo afirma Moysés, surge a dislexia específica de evolução, onde o termo 

“específica” seria o comprometimento da leitura e “evolução” o desaparecimento dessa 

dislexia, conforme a idade. Porém também foi refutado. 

  Segundo a autora, em 1984, a Academia Americana de Psiquiatria divulga outro 

nome. Agora o Attention Deficit Disorders (ADD), e este no Brasil virou Transtornos de 

Deficit de Atenção (TDA), não demorando ser modificado pela própria “Academia” para 

Attention Deficit and Hiperactivity Disorders (ADHD), reconhecendo que a 

hiperatividade era muito importante.  

Nesse momento no Brasil, de acordo com Moysés (2010), surgiu o Transtorno de 

Deficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e agora recentemente a Dislexia Específica 

de Evolução, que se transformou em Dislexia de Desenvolvimento. A autora salienta 

ainda que não altera em nada quanto sua comprovação científica. Tudo continua igual, só 

havendo mudanças na nomenclatura, e que com uma certa velocidade surgem novas siglas 

ou “codinomes” (termo usado pela autora, para justificar os vários nomes das supostas 

doenças, distúrbios ou transtornos existentes na sociedade) que servirão para mascarar a 

ineficiência da Educação.  

De acordo com Moysés & Collares (2013), depois do poder da Religião, que tinha 

força sobre a sociedade, dominando e torturando, surge o poder da Ciência, que vai 

trabalhar em cima do saber científico e que hoje vem com uma roupagem nova, porém, o 

tecido é muito velho, e dizendo-se capaz de “identificar, avaliar, tratar e isolar” (termos 

usados pelas autoras em seu artigo). 

Desse modo, Moysés (2010) vem chamando atenção de seus leitores para o fato 

da importância de se refletir sobre o que é posto como pesquisa na área médica, pois como 

em 1896, tudo continua igual, ninguém consegue manter sua pesquisa sem ser refutada, 

pois para a autora não se tem como comprovar com exames e testes vazios em si, o que 

com certeza é da ordem social, cultural e política. Se confirmando em: “O comportamento 

humano não é biologicamente determinado, mas tramado no tempo e nos espaços 

geográficos e sociais-históricos” (MOYSÉS & COLLARES, 2013, p.11).  
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Sendo assim, Collares (2010) ressalta ainda que precisamos ser críticos e usar essa 

criticidade para abrir novos caminhos mesmo que estes desconstruam saberes antigos, 

pois essa é uma das características da ciência. Para a autora, o que se mantêm inabalável 

e eterno é a fé religiosa. 

1.2 Desconstruindo a Necessidade de Laudo para um Efetivo Aprendizado 

 

 

Existe uma crescente preocupação com a medicalização no Brasil, pois o número 

de crianças tomando remédio com a justificativa de facilitar o aprendizado escolar cresceu 

enormemente. Vimos que segundo Moysés, em sua fala no Vídeo do Fórum sobre 

Medicalização da educação e da Sociedade (2012), as políticas sociais e culturais geram 

um mundo intercalado por desigualdades, que segundo a autora, é o resultado final do 

que produz uma sociedade. 

Essas desigualdades produzidas, de acordo com Moysés (2012) vão segregar 

grupos que não se encaixam nos moldes preestabelecidos por essa sociedade. Na escola, 

podemos perceber esses grupos como sendo aquelas crianças que tem comportamento 

agitado, inquietas ou muito lentas. Crianças questionadoras ou com seu próprio tempo de 

aprender, ou mesmo aquelas que possuem algum problema neurológico comprovado 

biologicamente. 

Essas crianças são enviadas para profissionais da área médica, tais como: 

psicólogos, neurologistas, fonoaudiólogos, que irão fazer diagnósticos rotulando-os com 

Dislexia, hiperatividade, déficit de atenção, Discalculia, Dislalia e outros. É nesses 

moldes, que a medicalização da educação tem se constituído e se desenvolvido. 

Isso se confirma no exposto por Collares & Moysés (1994) quando diz: 

 

O termo medicalização refere-se ao processo de transformar questões 

não médicas, eminentemente de origem social e política, em questões 

médicas, isto é, tentar encontrar no campo médico as causas e soluções 

para problemas dessa natureza. A medicalização ocorre segundo uma 

concepção de ciência médica que discute o processo saúde-doença 

como centrado no indivíduo, privilegiando a abordagem biológica, 

organicista (COLLARES & MOYSÉS, 1994, p. 25). 
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Negar esses fatores é o mesmo que condenar esse indivíduo à exclusão de um 

direito à educação. Ao mesmo tempo com um diagnóstico de causa biológica, a escola 

passa a ter um olhar linear, ou seja, nasceu assim, não aprendeu e não aprende mais, ele 

tem limitações, não adianta tentar, ele não consegue. Esse é o discurso posto. Isso se 

confirma em Ribeiro (2014) quando diz: 

 

Os padrões são delimitados com base em uma concepção de 

normalidade convencionalmente construída. As manifestações que 

desviam-se dos padrões delimitados são interpretadas como fora da 

normalidade, consequentemente, patológicas. Deste modo, a 

padronização e classificação dos comportamentos produz a distinção 

entre o normal e o patológico (RIBEIRO, 2014, p. 16). 

 

 

É preciso esclarecer que “medicalização” é um termo que, segundo Moysés 

(2012), transforma questões sociais em questões que a medicina vai tratar, ou seja, um 

problema que é político e pedagógico é transferido para a criança. Assim, aquela criança 

que não quer ficar sentada durante a aula, ou aquela que não quer copiar e nem fazer as 

atividades propostas pelo professor precisam entrar no grupo que vai receber o que a 

autora chama de “rótulo”, que uma vez incorporado torna o aluno doente e para se curar 

precisa tomar medicamentos.  

Corroborando com estudos dessa área, Viégas (2015) descreve a escola como uma 

“instituição de massa”, ou seja, “massa” no sentido do dicionário Michaelis (2009), como 

sendo, “(...) o todo cujas partes são da mesma natureza; multidão; povo, reunião de muita 

gente”. Nesse sentido, esse espaço educador não consegue educar e dar formação a todos 

os alunos em sua singularidade e assim, continua a mesma escola de tempos atrás. Não 

se transformou para receber e respeitar a particularidade de cada um. Por isso precisa dar 

remédios para conter essas crianças, que, por não se sentirem parte desse todo, ficam fora 

desse padrão ou dessa forma. 

Ainda segundo Viégas (2015) os medicamentos receitados por esses profissionais 

são de tarja preta e trazem em suas bulas as recomendações  de que devem ser suspensos 
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nos finais de semana e durante o período de férias escolares, nos levando a pensar que 

doença é essa que se manifesta somente nos dias letivos e com essas crianças em sala de 

aula? 

Para a escola, todas as vezes que alguma criança manifesta um jeito diferente de 

se relacionar com o processo de ensino e aprendizagem vai precisar de um diagnóstico 

que justifique esse modo diferente de aprender e assim, é encaminhada a um profissional 

da área médica para diagnosticar o problema. Quase sempre esse profissional é um 

psicólogo. 

 Para Patto (2014), a psicologia de fato ajudaria as pessoas se fosse uma psicologia 

do pensamento crítico, pois assim as ajudaria na compreensão do mundo em que vivem 

e qual lugar ocupam nesse mundo. Isso se confirma em sua fala quando diz: “A psicologia 

pode ser um instrumento interessante de colaboração com as pessoas no sentido que elas 

reflitam, mas, reflexão no sentido de se conhecerem” (PATTO, 2014) Com essas palavras 

ela critica principalmente a psicologia na Educação que ao contrário exclui e traz a 

conformação.  

A escola, enquanto instituição promotora da formação humana, subsidiada pela 

visão clínica/médica, encontra na medicalização a solução para seus problemas, 

repercutindo na visão de mundo instituída, o que Moysés e Collares (2010) enfatizam 

como “era dos transtornos” e/ou “criação de mitos” (Transtorno Opositor Desafiador, 

Dislexia, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, além de outros), 

reproduzindo uma sociedade que se espera disciplinar, padronizada e homogênea. 

A base conceitual da medicalização está no processo artificial que transforma o 

que é de ordem social em ordem biológica, sendo assim a culpabilização está no outro. A 

medicalização, dessa forma, configura-se enquanto um campo potente, que de caráter 

categórico, estabelece, converte e criminaliza, uma vez que a problemática inerente à 

dinâmica social, política e econômica reduz-se a questões puramente individuais e a partir 

disso, problemas sociais são transpostos para a área médica, de acordo com as ideias de 

Moysés e Collares (2010). 

Moysés e Collares (2010) nos auxiliam na compreensão do grande crescimento da 

medicalização nas sociedades ocidentais, e sinalizam que o tratamento de questões sociais 
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como se fossem biológicas é a transformação do mundo da vida no mundo da natureza, 

ou seja, a justificativa dada a um comportamento “inadequado” ou a dificuldade de 

aprendizagem está no orgânico.  

Quando observamos a disseminação de laudos e diagnósticos que invadem 

grandemente a sociedade e a escola, queremos dar voz a esse processo tomado como 

“natural”, já que naturalizado em nosso meio é silenciado pela ordem capitalista.  

A escola é transformada de um lugar de produção de conhecimento e de vida em 

um lugar de produção de diagnósticos que são outorgados não apenas pelos médicos, mas 

seus seguidores fieis que insistem em dar veracidade a este campo, “(...) e o fim do 

processo é a culpabilização da vítima e a persistência de um sistema educacional perverso, 

com alta eficiência ideológica” (COLLARES e MOYSÉS,1994,p.30). Não nos 

enganemos, a medicalização e o fracasso escolar estão estrategicamente constituídos para 

a obtenção da lógica perversa e hegemônica educacional para a legitimação de uma 

sociedade, “a medicalização do fracasso escolar passa então a exercer um papel 

fortemente para a escola e para o sistema” (COLLARES, 1992, p. 27). 

A persistência recai sob a tentativa da escola na superação de um fracasso escolar 

que atravessa séculos, e resiste ao tempo, aqui cabe a nossa indagação, respaldada por 

Moysés e Collares (1994): 

 

O espaço escolar, voltado para a aprendizagem, para a normalidade, 

para o saudável, transforma-se em espaço clínico, voltado para os erros 

e distúrbios. Sem qualquer melhoria dos índices de fracasso escolar... 

Porém, se as crianças continuam não aprendendo, a isto agrega-se, em 

taxas alarmantes, a incorporação da doença... uma doença inexistente 

(...) (MOYSÉS &COLLARES (1994, p 31). 

 

Moysés e Collares (1994) afirmam em seu trabalho que a desnutrição era a 

responsável pelo fracasso, a condição social, sendo assim “não aprende porque é 

desnutrida”. No entanto, como os tempos mudaram, essa justificativa aspira excessos, 

recaindo então sobre outras “teses”: hoje o não-aprender está religiosamente firmado em 

outros argumentos relacionados à moda contemporânea, do “não aprende porque é 

disléxico”, ou “não aprende porque é discálculo”. 
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E a partir desse lugar, o não-aprender, cessam todos os discursos e 

consequentemente solidifica o poder da área médica, abrindo portas para a legitimação 

do que é normal e do que é anormal. 

Em Patto (1988) verificações são facilmente contundentes com um processo de 

criminalização da condição social e mesmo racial, tendo embasamento no discurso da 

teoria da carência cultural, que justificava o insucesso escolar pela capacidade inferior da 

criança pobre. 

 

O máximo que se conseguiu em termos de superação dessa ruptura foi 

afirmar que a escola é inadequada para as crianças pobres, ou seja, uma 

escola supostamente adequada às crianças das “classes favorecidas” 

estaria falhando ao tentar ensinar, com os mesmos métodos e os 

mesmos conteúdos, crianças “culturalmente deficientes” ou 

“diferentes” (PATTO, 1988, p 75). 
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2  O COMPROMETIMENTO DO EDUCADOR: O SENTIDO DA DOCÊNCIA E 

A PAIXÃO DE ENSINAR 

 

Para iniciar essa sessão, compartilharei uma reflexão de Rubem Alves (1992) 

sobre algumas profissões extintas no Brasil, dentre as quais destaco a de “professor”, que 

faz muito sentido dentro do presente trabalho.  Para o autor, essa profissão se desdobra 

em duas: “professor” e “educador”, e assim vai tecendo questionamentos reflexivos, 

fazendo uma distinção entre ambas. 

Para Rubem Alves (1992), ser professor é apenas uma profissão como as demais, 

como as que se encontram aos milhares por ai, mas educador é algo que transcende o 

sentido profissional e tem a ver com amor, vocação e esperança. Nesse sentido, Rubens 

Alves vai filosofando, comparando vocação e profissão com plantas que “vicejam e 

florescem em nichos ecológicos, naquele conjunto precário de situações que as tornam 

possíveis e – quem sabe? – necessárias” (ALVES, 1992, p. 8). Porém, se destruído esse 

local, tudo se acaba, fica vazio e desaparece. Assim, o autor exemplifica a extinção de 

algumas profissões e alerta para o fato de ainda serem poucos os educadores, pois é nesse 

habitat que eles se constituem.  

Para o autor, ser educador é habitar “um mundo em que a interioridade faz uma 

diferença” (ALVES, 1992, p. 9). Essa interioridade é entendida como paixão, esperança, 

ou seja, onde se pode vislumbrar sempre um horizonte onde ninguém vê algo, que se 

imagina impossível. O educador é aquele que vê e acredita em algo que não é palpável 

ou medido. Esse horizonte utópico é que vai torná-lo com um diferencial levando-o a 

fazer com sua prática um divisor de águas, pois, de forma contraria, de acordo com o 

autor, seu trabalho seria a reprodução dos interesses de um sistema que é dominado pelo 

aparelho ideológico de Estado, o qual trabalha sobre outra lógica, a do capital que 

sabemos ser muito excludente. 

Ao ler esse texto logo me remeto para um campo bem conhecido, que é o da 

educação, e para ser mais preciso ambiente escolar, onde conseguimos ter de forma clara 

essa percepção. Conseguimos ver os dois profissionais no mesmo espaço. Entretanto o 

educador é o que todos almejam ser, mas, quando se defrontam com o que o autor chama 
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de conjunto de situações precárias presentes no nicho ecológico, preferem ser 

“professor”, no formato que o autor aborda, ou seja, um mero reprodutor das ideologias 

propostas pelo sistema, a enfrentar essas situações reais. 

 Um educador, para Rubem Alves “é um fundador de mundos, mediador de 

esperanças, pastor de projetos” (ALVES, 1992, p.15). Projetos e esperanças que se fazem 

urgentes e cada vez em maior quantidade, pois, na sociedade atual, se faz cada vez mais 

forte a necessidade de que haja educadores e não só professores. Precisa-se de pessoas 

comprometidas e com vontade de agir criticamente, e não de profissionais que são 

facilmente substituídos por falta de envolvimento e dedicação, sendo considerados apenas 

mais um. Precisamos de educadores, para que se faça a diferença na qualidade da 

educação e em consequência uma perspectiva de mudança social. 

 

2.1 Paulo Freire e a Construção da Autonomia da Criança como Meta da 

Prática Docente 

 

Segundo Freire (1996), “Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível” 

(FREIRE, 1996, p.76). Mostrando assim que o professor deve estar disposto e acreditando 

sempre que fará o melhor por seu educando, mesmo que as angustias e as barreiras 

venham a seu encontro, ficando claro quando ele nos ensina que: 

 

(...). Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os outros de 

forma neutra. Não posso estar no mundo de luvas nas mãos constatando 

apenas. A acomodação em mim é apenas caminho para inserção, que 

implica decisão, escolha, intervenção na realidade (FREIRE, 1996, 

p.77). 

 

Para Freire, o professor não deve ser um mero repetidor de conteúdos, não deve 

apenas repetir conhecimentos acumulados. Ele precisa tecer caminhos com sua prática 

para levar o educando a um aprendizado que vá na contramão da dominação, ou seja, um 
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aprendizado que tenha sentido pra si e que o leve à construção de um mundo que o 

libertará da opressão.  

Entretanto, o educador precisa ter clareza para que sua prática seja 

problematizadora da realidade do educando e esclarecedora no sentido de como a 

educação pode interferir na construção de um caminho que o leve na busca pela liberdade. 

Ficando claro quando Freire nos afirma que: “Ninguém liberta ninguém, ninguém se 

liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 1987, p. 29). 

Para Freire, o professor educador com essa clareza estará abandonando uma 

educação onde os educandos eram transformados em “recipientes” a serem cheios de 

aprendizados que não os libertam, pois é uma educação que defende o interesse do 

opressor, que Freire vai chamar de “a concepção «bancária» da educação como 

instrumento da opressão” (FREIRE, 1987, p. 33).  

Desse modo percebemos a importância da palavra “clareza” para o professor 

educador que em seu sentido no dicionário português Michaelis (2009) quer dizer: 

“Qualidade do que é claro ou inteligível, do que se percebe bem, limpidez, transparência”. 

Tomando posse desse significado o educador estará efetivamente fazendo a diferença, 

numa “comunhão”, ou seja, o conhecimento construído e comum a todos, para que os 

educandos façam a diferença na sociedade.  

Ainda de acordo com Freire (1996), é preciso que o educador se encha de 

curiosidade. Curiosidade esta que Freire vai chamar de “curiosidade ingênua” e 

“curiosidade epistemológica”. A curiosidade ingênua tem um sentido de ser mecânica, 

memorizada pura e simplesmente. Já a curiosidade epistemológica é questionadora, 

implica em um aprendizado mais robusto, reflexivo, profundo que se transformará no 

verdadeiro aprendizado. Ficando claro, quando ele nos afirma que: 

 

Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que 

me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Exercer 

a minha curiosidade de forma correta é um direito que tenho como gente 

e a que corresponde o dever de lutar por ele, o direito à curiosidade. 

Com a curiosidade domesticada posso alcançar a memorização 

mecânica do perfil deste ou daquele objeto, mas não o aprendizado real 

ou o conhecimento cabal do objeto. A construção ou a produção do 
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conhecimento do objeto implica o exercício da curiosidade, sua 

capacidade crítica de “tomar distância” do objeto, de observá-lo, de 

delimitá-lo, de cindi-lo, de "cercar” o objeto ou fazer sua aproximação 

metódica, sua capacidade de comparar, de perguntar (FREIRE, 1996 

p.33). 

 

Percebemos então que a “curiosidade ingênua” leva o educador a compactuar com 

a “concepção bancária da educação” diagnosticada por Freire como ato de se fazer 

depósito de conteúdos onde “Educador e educandos se arquivam na medida em que nesta 

destorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber” 

(FREIRE, 1987, p. 33). Sendo assim, vemos a importância de se questionar, não aceitar 

como pronto tudo que nos é dado ou transmitido, isso enquanto educador e também como 

educando. 

Assim, para ter êxito na educação, o professor precisará se deixar atingir pela 

curiosidade epistemológica, ou seja, um saber questionador, que para Freire (1996) é “um 

ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de 

transferir conhecimento (FREIRE, 1996 p. 21). 

Então, disposto a interferir na realidade à sua volta, segundo o autor, irá 

desenvolver a capacidade de reflexão crítica sobre a prática, contribuindo para seu 

crescimento, desenvolvendo assim uma prática pedagógica de acordo com a necessidade 

de cada educando, objetivando conceder direitos iguais a todos, numa perspectiva de 

equidade. 

Para Freire (1996), o professor precisa se aventurar com responsabilidade, 

disposto à aceitação do diferente, onde o seu fazer pedagógico deva ser sempre novo e 

criativo. Pois, a “discriminação é imoral,” palavras do autor, e, portanto, devemos lutar 

contra esse processo. “Saber que devo respeito a autonomia e a identidade do educando 

exige de mim uma prática em tudo coerente com este saber” (FREIRE, 1996 p.25). O 

professor precisa sempre superar seus erros, medos e reconhecê-los, pois de forma 

contrária não ajudará o educando na superação de seu aprendizado. 

Para o autor, o educador alienado vai se manter parado, estático, fixo, invariável 

sendo sempre o centro das atenções, pois ele é quem detém o saber. Já seus alunos serão 

os que não sabem nada. A educação dessa forma nega o conhecimento como processo na 
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busca pelo aprendizado, se reduzindo a um simples fazer que se depara com a “concepção 

bancaria”, ou seja, depositar no aluno os conteúdos que não acrescentam nada em suas 

vidas. 

Freire & Shor  (1986) também nos orienta para uma prática libertadora, em que: 

 

 

(...) O educador libertador tem que estar atento para o fato de que a 

transformação não é só uma questão de métodos e técnicas. Se a 

educação libertadora fosse somente uma questão de métodos, então o 

problema seria mudar algumas metodologias tradicionais por outras 

mais modernas. Mas não é esse o problema. A questão é o 

estabelecimento de uma relação diferente com o conhecimento e com a 

sociedade. (FREIRE & SHOR, 1986, P. 28) 

 

 

Nessa prática o educador constrói sua práxis, traçando caminhos junto aos 

educandos e os dois ao mesmo tempo constroem sua consciência política levando-os a 

um ato crítico. Esse processo não se dá só nas escolas, mas em outros espaços como nos 

“Movimentos Sociais”, ficando claro quando Freire & Shor (1986) nos dizem: 

 

 

Exatamente por isso, o contexto da transformação não é só a sala de 

aula, mas encontra-se fora dela. Se o processo for libertador, os 

estudantes e os professores empreenderão uma transformação que 

inclui o contexto fora da sala de aula. (...), em última análise, a educação 

libertadora deve ser compreendida como um momento, ou um processo, 

ou uma prática onde estimulamos as pessoas a se mobilizar ou a se 

organizar para adquirir poder (FREIRE & SHOR, 1986, p. 27). 
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2.2 Freinet: uma Pedagogia em favor da Vida 

 

Como o subtítulo sugere, essa pedagogia para Freinet (apud SEPÚLVEDA, 1992) 

era a essência da alma infantil captada por uma alma sensível. Freinet como professor 

traz para a sala de aula o que ele chama de “tateamento experimental”, ou seja, um fazer 

pedagógico criativo e autônomo, que vai ao encontro com os interesses das crianças.  

Segundo Sepúlveda (1992), as ideias de Freinet são uma maneira suave de trazer 

a vida, pois para ele “A vida é este impulso que cada ser sente em si e que o empurra a 

fazer-se sem cessar (FREINET apud SEPULVEDA, 1992, P.17). Por isso traz de suas 

experiências de vida desde criança, para suas aulas, um aprendizado de forma prazerosa 

e agradável. 

Segundo a autora, Freinet acreditava que o “sucesso é uma necessidade vital do homem”, 

fazendo uso do método da linguagem em sua turma, suscitava nas crianças o respeito e a 

vontade de escrever seu próprio texto. Criava-se ali a livre expressão, ou seja, o texto 

livre. Essa autonomia de criação do próprio texto leva o aluno a se descobrir como autor.  

Para Freinet (apud SEPÚLVEDA, 1992), o aprendizado se dá a partir do interesse 

do aluno, do que ele se sente instigado a fazer. Sendo assim, o educador passa a ser um 

“mediador de esperanças”, aquele vai conduzi-los à emancipação de seu aprendizado.  

Desse modo, “Através das trocas de cartas, jornais, desenhos e afetos, dá-se início a uma 

verdadeira maratona de emoções” (FREINET apud  SEPÚLVEDA, 1992, p.18). 

O professor para ser emancipador de seus alunos precisa acreditar no potencial de 

cada criança. Não cabendo qualquer julgamento, que desvalorize essa forma de aprender. 

Foi nesse sentido que Freinet transformou sua escola no que ele denomina de “colméia”, 

ou seja, todos os alunos aprendendo juntos e de forma agradável. Os manuais didáticos 

para Freinet são inadequados para esse tipo de aprendizagem que daria autonomia ao 

aluno e desenvolve um saber mais amplo e mais profundo. Por isso, em sua prática tais 

manuais foram abolidos por ele. 

A educação para Freinet (apud SEPÚLVEDA, 1992) é diretiva, tanto pode dirigir 

para a autonomia, ou seja, para a liberdade, quanto pode ser aquela determinada pelo 
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Sistema político, tolhedora do prazer e do aprendizado autônomo. Cabe ao educador 

descobrir o próprio caminho para ser trilhado. Nessa perspectiva, o educador precisa 

desenvolver estratégias para atividades curriculares, planejando e desenvolvendo um 

clima de cooperação e participação. 

Ao findar essa sessão, percebemos que o educador precisa ignorar a ordem 

pedagógica que confirma a desigualdade das inteligências tendo como ponto de partida o 

princípio de que tudo o que uma mente humana for capaz de fazer, qualquer outro homem, 

usando de sua inteligência aliada a uma vontade, também será capaz. Essa vontade é que 

precisa ser cultivada em nossas crianças 
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3  RELATO DE EXPERIÊNCIA: DOCÊNCIA COMO PRÁTICA INSTITUINTE  

 

“Isso é só o que hoje podemos te dizer, o que não somos, o que não queremos” 

Eugenio Montale (apud LARROSA, 2014, p.73) 

 

 

Para fazer meu relato de experiência, fui buscar em Larrosa (2014) um pouco de 

inspiração e conhecimento sobre relatos e experiência. Pois, de acordo com esse autor, 

experiência é uma palavra que “nos serve para nos situar num lugar, ou numa intempérie, 

a partir da qual se pode dizer não: o que não somos, o que não queremos” (LARROSA, 

2014, p.74). Nesse sentido o autor enfatiza que um relato, ou seja, o que escrevemos não 

tem sentido pela sua veracidade, mas sim, na experiência vivenciada. 

Um relato para Larrosa (2014) não deve ser elaborado com sentido de transmitir 

informação, algo que seja somente para o conhecimento de muitos ele precisa ser 

construído de modo que possa criar possibilidades de transformações sobre o que ao 

vivenciarmos passamos a conhecer e refutar. 

O autor nos coloca também a questão da psicologia invadir a educação com o 

discurso de dona do saber. Vimos que as crianças sempre foram alvos fáceis de serem 

atingidos e manipulados. Antes o caminho era a religião que dominava e ditava regras, 

hoje é a ciência pensando somente no fator biológico precisando então fazer diagnósticos 

para se estabelecer e dar satisfação à sociedade e tentar explicar aqueles que não se 

enquadram na forma estabelecida para o aprendizado sistematizado. 

Para Larrosa (2014) o sujeito da experiência é aberto às novas possibilidades, se 

deixando sempre ser afetado por acontecimentos e com isso, permitindo sempre a se 

perguntar não na busca de uma simples resposta para suavizar seus anseios, mas sim, 

sempre atento à construção presente na relação que se cria com aquilo que se lhe 

apresenta. Essa relação é o que faz sentido e o que vai gerar novas possibilidades de 

mudanças, que abrirá portas para uma educação não formatada. 
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Desse modo, a experiência tem a ver com algo que nos acontece e que nos move 

a ponto de sermos diferentes do que vínhamos sendo antes. Sendo assim, o autor 

estabelece outros sentidos para a palavra experiência e, da mesma forma, outras maneiras 

para se pensar a educação Pois, quando o outro é subjugado a saberes estabelecidos 

estruturados por quem se julga detentor do saber, não há possibilidades de o outro ser 

diferente, ou seja, sair dessa forma que é igual para todos. 

A experiência para Larrosa (2014) tem a ver com a formação e a transformação 

do sujeito que após a experiência vivida e digerida, já não pode ser o mesmo. Porém, isso 

não quer dizer que tenha adquirido conhecimento sobre algo e por isso se transformou, 

mas que lhe trouxe outras possibilidades, outro olhar, outro modo de pensar a si e a 

realidade do mundo à sua volta. 

Com o desejo de contribuir para uma educação que caminhe de verdade para a 

equidade, onde cada criança seja pensada, respeitada e valorizada como um ser que possui 

sua singularidade, seja no seu biológico ou em seu meio social, foi a mola mestra para 

pensar e acreditar que sempre é possível fazer a diferença mesmo que muitas vezes 

estejamos sozinhos nessa caminhada. 

Porém, para Larrosa (2014) o aprendizado retirado da experiência também é único 

para cada um. Mesmo que outras pessoas tenham vivido a mesma experiência, cada uma 

vai vivê-la e entendê-la de modo diferente. Ficando claro quando o autor nos diz que “Se 

a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que 

enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência” (LARROSA, 2014, 

p. 32). 

Com o objetivo de compartilhar minha experiência e de construir um aprendizado 

mais sólido sobre as questões que sempre me incomodaram na educação e sendo um 

sujeito predisposto a se deixa afetar por acontecimentos, de modo a interferir nessa 

realidade, é que trago relatos de minha experiência e algumas observações vividas dentro 

da escola de hoje.  

 

 



28 

 

3.1 Relato de Minhas Experiências 

 

Sou professora concursada de Educação Infantil, e do primeiro ao quinto ano do 

Ensino Fundamental Primeiro Segmento. Sempre gostei de trabalhar com quarto ou 

quinto ano, e durante algum tempo pude observar que vários alunos chegam a essas séries 

com muitas dificuldades na leitura e escrita.  

Minhas observações começaram no primeiro Município em que fui chamada no 

concurso em 2011. Onde chamarei de Município “A”. Fiz minha escolha para trabalhar 

com Produção Textual, onde pude observar o desenvolvimento da leitura e escrita de 

vários alunos em turmas diferentes, fato que sempre foi alvo de minha preocupação.  

O que me chamou atenção foi um aluno do 4º Ano, cujo nome fictício será 

“Carlinhos.” Esse copiava perfeitamente com uma letra bonita, porém não conseguia 

escrever nem uma palavra, sozinho. Percebi que ele copiava tudo que o amiguinho 

escrevia. Ao indagar sobre o menino com outros professores, descobri que ele sempre foi 

assim e ninguém fazia algo para amenizar aquela situação, falavam que ele não aprendia 

e que sua mãe não o levava ao Psicólogo ou Fonoaudiólogo para obter um laudo. Por isso 

não podiam fazer nada. Tentei me aproximar dele, porém o tempo que dispunha era pouco 

(um tempo de aula de 50 minutos por turma).  No ano seguinte, lá estava Carlinhos no 5º 

Ano. Fiquei muito desapontada em não conseguir fazer algo para ajudá-lo, e durante a 

escolha de turma resolvi escolher uma turma só, na época um 4º Ano. Mas aquela situação 

me incomodou tanto que guardei uma produção escrita por Carlinhos depois de muita 

conversa para não copiar do amigo, pois pretendia estudar para entender um pouco mais 

sobre esses alunos. Nesse município trabalhei por mais um ano e pedi exoneração porque 

fui chamada em outro Município para trabalhar com Educação Infantil, perdendo o 

contato com esse aluno, o qual me deixou uma inquietação. 

Participando dos conselhos de classe, em outras escolas, pude observar na fala de 

alguns professores, que esses alunos não aprendem porque tem “problemas”, sendo a 

família aconselhada a procurar especialistas, tais como: psicólogo, neurologista, 

psiquiatra e outros, que poderão diagnosticar o tipo de problema dando um laudo ou até 

mesmo remédio. 
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Fui ficando preocupada e mexida com essa questão quando me deparei no ano de 

2012, agora em outro município que vou denominar de Município “B” já que possuo duas 

matrículas, com um aluno de 12 anos no 4º Ano, com uma leitura muito deficiente e uma 

escrita toda desconforme, tal qual meu aluno do Município “A”, a quem chamarei João. 

Ao tentar investigar tal situação, descobri que a escola já havia comunicado à 

família, quando este estava no 2º ano, e até mesmo marcado o psicólogo. Me foi relatado 

que a primeira consulta foi acompanhada por um coordenador da escola junto com a mãe. 

Esta não teria mais voltado para outras consultas, não trazendo laudo algum para a escola. 

Então, entrando em acordo com a supervisora e a diretora da escola, durante o conselho 

de classe, resolvemos aprová-lo para o 5º Ano, onde eu o acompanharia mais de perto em 

seu aprendizado. Minha atenção e interesse a ele dispensado por si só foi um belo 

incentivo, todas as atividades e trabalhos propostos em sala de aula eram bem aceitos por 

ele e seu crescimento em relação à turma era percebido por todos os colegas, visto que 

não “colava” mais dos colegas. E isso o deixava mais confiante para ler e escrever mesmo 

com dificuldade. Na hora da redação ele escrevia muito, eu falava para soltar a 

imaginação e assim acontecia. Muitas palavras ele me perguntava como escrever, e esse 

interesse era o princípio da vontade de eliminar as dificuldades. Trabalhei muito na 

desconstrução da necessidade de “colar”, que descobri gera a necessidade de perguntar, 

parece que o medo se esvaia. 

Em 2014, no segundo semestre, saí da escola por conta de uma permuta, antes do 

final do ano letivo, porém conversei com a professora que ficaria em meu lugar e sempre 

pergunto como João está. E a resposta é que João é um aluno que continua se 

desenvolvendo bem, e no fim do período letivo a professora junto com a supervisora 

optaram por aprová-lo para o 6º ano. 

Ao chegar na outra escola no segundo semestre de 2014 onde fui permutada, 

Município o qual chamarei de Município “C”, fiquei com uma turma de 4º Ano onde eu 

seria a terceira professora daquela turma naquele ano letivo. Ao fazer minha sondagem 

com a turma, percebi uma aluna de 10 anos com as mesmas dificuldades dos alunos dos 

Municípios “A e B”, Carlinhos e João. E minha postura não foi diferente. Busquei ajuda 

junto à equipe pedagógica da escola, onde fui informada que sem um laudo médico ela 

não teria amparo legal algum.  
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Trabalhei com essa aluna, a quem chamarei Maria, durante um ano e meio, sempre 

com muita paciência e carinho. Mostrando para ela que em nada era diferente dos outros, 

bastava querer e manter um pouco mais sua atenção voltada para aula. Ganhando a 

confiança dessa aluna, pude perceber uma grande melhora em seu aprendizado. Deixou 

de “colar” da amiga, não tendo medo de errar, pois descobriu que o erro fazia parte do 

seu aprendizado, e ao final do ano letivo foi aprova para o 6º Ano, e sempre que me 

encontra diz ter saudades, conta que está acompanhando a turma. 

A partir da vivência com esses alunos alguns questionamentos ficaram em minha 

cabeça. Teriam esses educandos realmente algum transtorno de aprendizagem? Sua 

solução estaria nas mãos de um profissional da medicina? Qual o papel do professor com 

esses alunos? É preciso laudo para se fazer alguma coisa? Em meio aos questionamentos 

e concordando com Paulo Freire (1996) que diz: 

 

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 

desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como 

procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta faz 

parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a 

curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes 

diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que 

fazemos (FREIRE, 1996, p.15). 

 

 

Vimos em nossos estudos que a Educação ainda não mudou, ela se veste a cada 

período do tempo, com roupas que se parecem novas, porém são feitas do mesmo tecido 

dos quais fui alfabetizada, há cinquenta anos atrás. Enquanto isso, as crianças nascem em 

mundo cheio de letras e informações que a escola diz entender, no entanto, o que vemos 

é um verdadeiro assassinato de prazer, criação e desejo.  

Escrevo assim com base no artigo de Lacerda (2015) que diz: “ainda persiste, nas 

escolas, a contínua inserção de direcionamentos à prática alfabetizadora. (...) que o foco 

se mantenha na racionalidade técnica e no apagamento dos saberes da prática” 

(LACERDA, 2015, p.191). 
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A criança não é vista pela escola como sujeito capaz de produzir conhecimento, 

ela é colocada como um sujeito em construção, portanto sujeito sem voz. O professor por 

sua vez é visto da mesma forma pelo sistema educacional, é colocado como uma 

marionete que é dirigida, ou seja, guiado por métodos vazios e esgotados. 

Do mesmo modo acontece com o aluno que está mostrando com suas atitudes e o 

não aprendizado, que ele não tem problema, só precisa de uma escola que o valorize que 

lhe dê voz, que lhe desafie, acho que a palavra certa é DESAFIO. Não simplesmente um 

ser de mero depósito de conhecimentos ou um ser vazio de informações. A escola ainda 

está impregnada do passado. Por mais que mude a nomenclatura, que se criem leis, e que 

se tente modernizar, só o fazem por fora e mesmo assim, com um tecido muito velho.  

Precisamos sim, destruir de dentro do Sistema Educacional a velha forma do fazer.  

Acreditar que nossas crianças também mudaram e se a escola quiser cumprir sua função, 

precisará observar como elas desejam aprender. Com tanta tecnologia transbordando por 

toda parte, a escola se tranca em seus ultrapassados métodos que não despertam interesse 

e nem curiosidade nos alunos. 

Pois para Larrosa e Kohan apud Rancière (2010) fica claro que: 

 

Educamos para transformar o que sabemos, não para transmitir o já 

sabido. (...) Trata-se de apresentar uma escritura que permita que enfim 

nos livremos das verdades pelas quais educamos, nas quais nos 

educamos. Quem sabe assim possamos ampliar nossa liberdade de 

pensar a educação e de nos pensarmos a nós próprios, como educadores 

Larrosa e Kohan (Apud RANCIÈRE, 2010, p. 05). 

 

 Cada professor precisa se deixar afetar a partir de experiências vividas em sua 

prática para se potencializar e produzir seu próprio método de ensinar e não simplesmente 

aplicar algo imposto e pensado por quem muitas vezes nunca entrou em uma sala de aula.  

Mas para isso, a escola precisa ser um espaço onde se questione concepções e 

valores, deixando de discriminar alunos que precisam de um tempo diferente para 

apreender. Caberá ao educador e à escola o papel fundamental de interagir com o aluno 

para oferecer um trabalho pedagógico que venha de encontro às necessidades do mundo 
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moderno, um re-pensar a prática buscando novas possibilidades para um fazer reflexivo, 

pois, uma educação, nesse sentido, é a que pode modificar a vida do educando na 

sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da escrita desse trabalho de conclusão de curso pude questionar o processo 

de medicalização da aprendizagem e sua interferência na prática docente, e refletir a partir 

de relatos de experiência pessoal sobre as ferramentas que temos enquanto educadores 

para a gestão da sala de aula. 

Diferente de aceitar o lugar rotulador dos laudos e falas patologizantes do 

cotidiano escolar, busquei romper com o ritual medicalizador através da crença na pessoa 

do aluno. 

O estudo realizado sobre a desnaturalização das verdades sobre as doenças do não 

aprender trouxe um referencial legítimo para minha prática e militância contra os 

encaminhamentos para profissionais de saúde de situações que conseguimos resolver na 

escola quando optamos por empoderar a criança que não acredita em si mesma. 

Nesse empoderamento do menino ou da menina na sala de aula localizo o sentido 

de ser docente e a paixão de ensinar. O encontro com a poesia do texto de Rubens Alves 

foi fonte de inspiração para pensar minha prática, articulada aos ensinamentos de Paulo 

Freire e a uma introdução às ideias de Freinet sobre educação. 

No resgate da memória da prática docente, quis dar forma à descoberta de 

caminhos que levaram crianças já consideradas “sem solução” na escola, que 

necessitariam ser encaminhadas para profissionais de saúde darem conta do não-aprender, 

mas que desabrocharam em função do empoderamento a partir na crença em suas 

possibilidades infinitas. 

As questões sociais são por vezes transformadas em questões biológicas para que 

a responsabilização caia no corpo do sujeito que “não aprende”, reside nele a causa do 

problema. Pensar dessa forma deixa o docente inerte, sem perspectiva de alteração em 

sua práxis, a mudança tem que partir do outro, na maioria das vezes de um profissional 

de saúde que respalde um “laudo”.  
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O que mais se houve em reuniões e conselhos de classe é: “esse menino tem 

laudo?” Ou ainda: “precisamos de um laudo para que esse aluno frequente a sala de 

recursos”. O que também é um processo medicalizador, se refletirmos sobre o papel do 

“modelo clínico” da ”sala de atendimentos” dentro da escola. Mesmo a proposta da 

frequência à Sala de Recursos ser no contra turno, acontece no nosso cotidiano uma 

contradição, que é a criança ter a aula interrompida para ser levada para o atendimento na 

referida Sala. Essa temática certamente daria outra monografia, não me estenderei nessas 

considerações finais nesse ponto, mas cabe trazê-la pela relação estabelecida entre laudo 

e Sala de Recursos, atuando como um ritual que retira o docente do centro do processo 

de construção da solução para o problema de aprendizagem do aluno. 

Embora sucintos, os relatos trazidos nesse trabalho de conclusão de curso com os 

estudos expostos nas páginas atrás refletem meu encontro com a Pedagogia como 

caminho de vida e de descobertas frente às singularidades de outras vidas, meus alunos e 

alunas, que fazem com que minha escolha profissional mantenha acesa a chama todos os 

dias. 
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