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Reﬂetir sobre os caminhos e descaminhos da educação,
realizar um intercâmbio de experiências bem sucedidas
relacionadas à área, e pensar novas formas de obtenção
de conhecimento formam o tripé de ações que devem
passar por atualizações constantes. A Série “Saberes e
Fazeres da Educação” vem cumprir esse papel e ainda
pretende ir além, quando propõe despertar os agentes
escolares para a realização de diferentes e necessárias
propostas educacionais. Com meta arrojada, mas
possível, a série visa à transformação e à transposição
de conhecimentos para a promoção da justiça social. A
Editora Via Dourada disponibiliza esta obra à
população cearense, com o intuito de divulgar as
experiências acadêmicas, estimular mais produções e
levar a sociedade a uma reﬂexão mais profunda sobre
os saberes e fazeres da educação.
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APRESENTAÇÃO
Os organizadores
Saber fazer dos conhecimentos cognitivos e torna-se o
saber e fazer educativo na rotina das transposições desses históricos conhecimentos para professores e estudantes na atualidade, suscitará várias modalidades didáticas e um currículo
que corresponda aos desafios sociais, políticos e culturais na
atual conjuntura do estado brasileiro.
Os desafios à sociedade brasileira em sua diversidade
regFional e de características peculiares frente à organização
metodológica da educação em que a política partidária determina o que se deve ensinar e o que se deve aprender a “Série Saberes e Fazeres da Educação”, composta por coletâneas
de artigos produzidos por pesquisadores docentes e discentes
de cursos de pós-graduação stricto-sensu e lato-sensu tem por
objetivo, apresentar os caminhos e descaminhos percorridos
pelas propostas para o desenvolvimento da educação no Brasil
em suas diversas modalidades nas alinhas da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação - LDB 9394/1996 e alterações decorrentes
das ações que suscitaram políticas públicas de alcance as demandas sociais ignoradas e as especificidades didáticas e curriculares para grupos anteriormente excluídos.
Para a construção dessa tarefa, em primeira instância,
Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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houve a motivação de um grupo de professores na busca por
uma agência que se prontificasse a editar uma coletânea de
atualização educativa que tenha em seu conteúdo as expressões
das experiências de pesquisadores, orientadores e estudantes
agentes na educação escolar e universitária.
Frente a isso, e da união de vários atores-autores, surgiu
a idealização de rever e atualizar questões que permeiam vontades docentes sobre as histórias e amplitudes do saber fazer
educativo, intentando oferecer progresso às instituições e ao
progresso da nação brasileira o resultado de anseios de professores, através do conhecimento que possuem, e da doação
a quem busca, e estes, posteriormente, darão de si àqueles/as
que se tornarão estudantes, pesquisadores e profissionais em
uma teia das forças de trabalho nas profissões diversas as quais
o país necessita, tendo em vista o que conquistaram.
Neste caso, a conquista dos títulos universitários é resultado de anos de dedicação aos estudos, pesquisas e práticas.
Sonhos de alguns, meio caminho para outros e realização de
poucos. A publicação das produções intelectuais da pesquisa
tem custos pessoais de elaboração, revisão, impressão de artigos, pôsteres e participação em seminários e congressos. A
elaboração, edição e publicação de um livro, então, é um desafio
que só pouquíssimos superarão, pois, é um processo que precisa ser bem elaborado e reelaborado.
Por haver tantos por menores, é que a Série Saberes e
Fazeres da Educação surgiu, inicialmente, como idealização
dos/da professores/a, organizadores/a Dr. Estanislau Ferreira
Editora Via Dourada
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Bié, Dr. Henrique Cunha Junior e Ma. Maria Saraiva da Silva,
como proposta de revisão e revitalização da educação na diversidade comunitária, motivando gestores, educadores e educandos à realização de diferentes propostas educacionais pelo
confronto de experiências.
Esta série, em sua variedade de temas, enseja segundo
os/as organizadores/as chegar às mãos de profissionais da
educação e comunidade para que os conteúdos definidos de
forma simples tenham alcance múltiplo nos sistemas de ensino
e para que o saber fazer didático dos/as docentes possa estar
amparado por bases teóricas sólidas.
Os títulos além de revisão da história da educação brasileira contemplam temas inéditos, que se adequam ao tempo
presente em que os docentes necessitam apropriar-se de saberes convergentes com as culturas e conjunturas dos meios
sociais e educacionais e os modifiquem.
As coletâneas são estruturadas por organizadores professores/as doutores/as, mestres/as e especialistas, com trabalhos
provenientes de várias universidades com os quais chamam a
atenção para a leitura envolvente que permeia experiências.
São condutas curriculares que, por suas posturas, apresentam-se na história e memórias educativas como caminhos a seguirem modificando-se quando novos conhecimentos foram desenvolvidos, aprendidos e ensinados.
Da educação de crianças à educação com adultos, as pedagogias e as docências são aqui apresentadas com o intuito de
que os saberes e fazeres da educação sejam o saber fazer da paz
Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10

14 Gestão educacional e inovação tecnológica no processo de ensino e aprendizagem

interior, o saber fazer das memórias históricas, o saber fazer
da sociabilidade nas diversidades, o saber fazer dos diálogos na
construção das políticas educativas, o saber fazer de sociedades
e meios de ambientes saudáveis.
A Série Saberes e Fazeres da Educação, como projeto de
ampliação dos olhares didáticos para as concepções pedagógicas, tem por meta a transformação e transposição de conhecimento em vista da justiça social a partir das avaliações dos
contextos atuais das instâncias educacionais.
Compreendemos que a justiça social para a educação em
estado democrático de direito, no caso do Brasil, não tem
alcançado as propostas construídas há décadas, tendo dentre
as causas, as transmutações políticas partidárias que definem,
constantemente, as posições para cada seguimento de ensino.
São idas e vindas que avançam e, por vezes, retrocedem, carecendo de aportes firmes que sustentem os conjuntos de manifestações empíricas que constam nas vontades dos educadores
em estabelecer mudanças no pesar a educação desde a graduação nas licenciaturas às escolas na prática docente.
Os Saberes e Fazeres da Educaçlão requer dos/as docentes decisões de embarcar na história social e política da educação. É um convite ao ponto crucial do que se pretende realizar
com e para os/as educandos, pois, educar pressupõe amar-se e
amar. Dar e receber. Tornar-se responsável pela motivação do
aprendizado de quem, sem apoio familiar e social, espera da
escola e dos/as professores/as o melhor.
Educar para um mundo de tomada de decisões, de parEditora Via Dourada
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ticipação e construção de uma nova sociedade em que a dignidade, o respeito e o amor nasçam, floresçam e deem os frutos
de prosperidade.
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CAPÍTULO 1
PEDAGOGIA CONSTRUTIVISTA E INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
Alessandra Mendes Gaspar1
1 INTRODUÇÃO
Evidencia-se cada vez mais a necessidade de uma análise das práticas pedagógicas utilizadas na promoção do ensino-aprendizagem e da busca de uma inovação que propicie
às mesmas a superação das enormes carências ainda observadas no âmbito da escola brasileira. Nesse sentido são inúmeras as manifestações observadas no cotidiano escolar nas quais
os educadores se posicionam não apenas sobre o papel que a
escola pode desempenhar neste processo, mas também sobre
a necessidade de uma reflexão sobre as mudanças ocorridas
no contexto social durante os últimos anos e a influência que
as novas tecnologias da informação podem exercer sobre essa
inovação.
1
Doutoranda em ciências da educação - world UNIVERSITY Ecumenical - USA em 2020; Mestra em
Ciências da educação EMIL Brunner World University - Miame/FL-USA 2019; Especialização em Educação
Infantil - Docencia é Gestão Institucional - UVA 2005; Graduação em Pedagogia - UVA 2001; Professora servidora
de Educação infantil do município de Fortaleza 2001-2003; Coordenadora da Escola André Luiz 2004-2005;
Diretora na Escola Municipal André Luiz 2005-2013; Professora da Universidade do Vale do Acaraú 2009-2010;
Diretora da Escola Creche Aprendizagem Viva 1998-2005; Administradora do Conselho Municipal da Educação de
Fortaleza 2016-2018; Coordenadora do Ensino Fundamental 2016; Técnica em Educação na Secretária Municipal
de Educação 2013-2021 alessandragasparm@hotmail.com.
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Hoje se torna cada vez mais evidente a necessidade de
promover uma análise crítica sobre as propostas de inovação
pedagógica para que elas possam atender às carências existentes, análise esta que envolve uma reflexão sobre um contexto
social no qual a escola está inserida e se apresenta como um
meio de aplicação de novas possibilidades que se adequem ao
mundo atual.
As mudanças trazidas pela globalização e pelo avanço da
informática propiciaram os meios para que a divulgação e o
processamento das informações ocorram de modo bem mais
rápido e, neste contexto, torna-se cada vez mais claro que os
tradicionais métodos de difusão e memorização das informações, ainda em uso nas escolas brasileiras, já é obsoleto e que
novas formas de promover o ensino precisam ser buscadas,
com os educadores se voltando para a proposição de ações mais
consistentes com a construção do conhecimento e o desenvolvimento de seus alunos.
Observa-se, atualmente, que a produção e a divulgação
das informações e a própria maneira de processá-las têm, desde o surgimento da Internet, oferecido às pessoas o irrestrito
acesso às informações, dando margem a uma maior interação e
colaboração entre as pessoas. Também se observa o surgimento de novas ideias educativas com vista a resolver os inúmeros
problemas existentes em sala de aula tanto e vê-se que os próprios educadores já admitem a necessidade de se buscar novos
caminhos, novos formas de atividades que ajudem os alunos
em seu desenvolvimento intelectual e pessoal, levando-os a se
Editora Via Dourada
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integrar com a sociedade e, deste modo, fazendo com que o conhecimento se promova pelo próprio homem.
Assim, o momento atual mostra-se propício ao surgimento de idéias educativas que ofereçam novas soluções para os
problemas vividos na sala de aula, tanto por professores quanto
por alunos, e cabe aos educadores descobrir novos caminhos,
novas atividades que se mostrem capazes de auxiliar os educandos em sua evoluação intelectual, levando-os à construção
de seu próprio conhecimento e à integração com a sociedade.
Com o surgimento da Internet não apenas as informações se
tornaram acessíveis em quantidade e rapidez, mas também a
interação entre as pessoas, e isso, aliado aos recursos que a informática disponibiliza atualmente, permite que se vislumbre
como real a possibilidade de criar novas ferramentas pedagógicas, capazes de facilitar o processo de ensino e aprendizagem.
Não é raro se encontrar no ambiente escolar o debate
acerca da necessidade de se buscar idéias que favoreçam a solução dos vários problemas que hoje permeiam não apenas a sala
de aula, mas todo o âmbito da escola, em especial os que dizem
respeito ao desinteresse dos alunos e ao baixo aproveitamento
por eles obtidos.
Vê-se, no contexto educacional, que a escola disputa a
atenção dos alunos com inúmeros outros espaços sociais considerados mais atraentes e dinâmicos, razão pela qual os educadores não podem ficar presos a métodos tradicionais e devem
propor ações mais atuais, opções metodológicas, mas envolventes que atraíam a atenção de seus discípulos e facilitem a
Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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construção do conhecimento e a autonomia dos educandos.
Não são poucos os professores que se queixam das dificuldades atualmente existentes, uma vez que a escola como lugar
de convívio, difusão de conhecimento e formação se torna cada
vez menos atraente frente aos outros espaços de comunicação,
especialmente os digitais, que apresentam formatos bem mais
dinâmicos e envolventes. Por outro lado, são também vários os
mestres que se questionam sobre a forma de identificar novos
caminhos para ajudar seus alunos no desenvolvimento intelectual e pessoal, de modo a fazê-los crescer como cidadãos e
promover sua integração na sociedade, levando-os a se inserir
na mesma a partir do conhecimento e, sob essa ótica, discutem
os meios de propor ações pedagógicas mais ativas e a oferta de
metodologias que lhes facilitem a autonomia e a construção do
conhecimento.
Neste contexto, e tendo em conta a inevitabilidade da
adoção das novas tecnologias de informação por parte da escola, vê-se que as instituições e educadores que a elas não vierem a aderir se tornarão obsoletos, incapazes de acompanhar
os novos hábitos, as novas formas de transmitir as informações
e entender as novas simbologias que se estão a construir. A discussão, desse modo, não deve centrar-se na questão de aderir
ou não à tecnologia da informação, mas sim em descobrir as
formas de utilizá-la adequadamente, fazendo com que ela se
transforme em uma efetiva ferramenta pedagógica, e não apenas em um mero atrativo para os alunos.
Compreende-se, hoje em dia, a necessidade de buscar alEditora Via Dourada
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ternativas que permitam o uso da inovação tecnológica como
ferramenta do processo de ensino-aprendizagem, de modo a
inová-lo através daquela, sem, no entanto, abrir mão de todo
o conhecimento já amealhado a seu respeito e, neste sentido,
buscou-se neste artigo avaliar essas possibilidades à luz da teoria construtivista por entender que a mesma oferece os elementos necessários a uma aprendizagem efetivamente significativa, além de ser plenamente adaptável às novas tecnologias
existentes.

2 O CONSTRUCIONISMO E A INOVAÇÃO PEDAGÓGICA
Hoje é difícil encontrar um aluno animado com a escola,
enquanto, na contramão é difícil encontrar um aluno que não
seja apaixonado pela mídia. A atual geração de crianças, até
inconscientemente, gosta de estudar, mas não em ambientes
com regras rígidas, e sim de outros modos, como na Internet,
em comunidades virtuais, em constantes contatos nos quais se
comunicam e encontram a motivação na realidade que a cerca.
Esta constatação leva a uma reflexão no que diz respeito ao uso
da tecnologia nas escolas e sua inserção nas práticas pedagógicas, de modo a romper com as rotinas da escola tradicional.
Sabe-se, de antemão, que a simples utilização da tecnologia não irá resolver todos os problemas atualmente existentes no meio escolar, uma vez que as dificuldades educacionais
envolvem questões sociais, políticas e culturais, entre outras,
Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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mas sabe-se também que, dada as possibilidades de interação
que oferecem, ela pode agilizar a solução de boa parte deles,
bastando, para isso, que se determinem claramente as formas
de inovações adequadas.
Para Fino (2001) inovação pedagógica envolve uma discussão sobre a incorporação de tecnologia na escola, mas essa
discussão deve se dá à luz de um modelo de intervenção pedagógica baseado em pressupostos que rompem com as rotinas
e as crenças estruturantes da escola do tempo das tecnologias
tradicionais.
Sob este prisma, vê-se que a inovação pedagógica envolve um questionamento acerca de tudo o que se faz atualmente
na escola para que, a partir da análise de todo o conhecimento
já sistematizado sobre a tarefa de educar, se possa determinar
novo rumos para as práticas pedagógicas; tarefa esta que não
se restringe à simples utilização de novas tecnologias, mas envolve também a escolha dos conteúdos e metodologias, formação de professores e, até mesmo, das práticas sociais vivenciadas na escola.
Inovar, neste contexto, não compreende a criação de algo
novo a partir do nada, mas sim uma adequação do conhecimento já existente a uma nova realidade que hoje existe, tendo
em vista um melhor aproveitamento dos alunos e uma maior
eficácia do processo educativo.
E, sob essa ótica, não se pode abrir mão das idéias de
Piaget e Vygotski que trouxeram valiosas contribuições aos
educadores ao destacarem como ocorre a interação do sujeito
Editora Via Dourada
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com o objeto do conhecimento, ultrapassando a visão linear da
compreensão que até então se tinha sobre o processo de aprendizagem; idéias estas que, mesmo reconhecidas pelo universo
acadêmico, ainda permanecem no campo teórico da aprendizagem, sem encontrar um efetivo uso na prática cotidiana da escola, mesmo que a maior parte dos educadores saiba discorrer
sobre a visão que estes possuiam acerca da interação existente
entre sujeito e conhecimento.
Essa constatação leva à compreensão de que a inovação
pedagógica, embora passe pelo uso das novas tecnologias, não
pode se resumir apenas a isto, e que envolve inúmeros outros
aspectos, como a definição dos conteúdos e metodologias adotadas na escola, formação dos professores e uma avaliação do
cotidiano escolar, entre outros. Desse modo, é necessário que o
processo da informatização escolar seja visto como uma forma
de desenvolver as práticas educacionais, trazendo mudanças ao
processo de ensino-aprendizagem e não somente se constituindo em um substituto do professor.
As muitas experiências promovidas ao longo do tempo
no campo educacional com o intuito de melhorar suas práticas ocasionaram vários debates sobre novos paradigmas para
a aprendizagem escolar, tendo como princípio a idéia de que
as funções desenvolvidas pelos educadores, a função social da
escola e o próprio sistema de ensino vigente, bem como o papel
dos alunos já não devem apresentar as mesmas propostas e
objetivos, fazendo-se necessárias mudanças no intuito de adequá-los à nova realidade social e educacional.
Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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A partir da difusão das amplas possibilidades que as novas tecnologias oferecem no ambiente escolar, evidenciou-se a
importância de avaliar as práticas pedagógicas e as próprias
instituições de ensino tendo como foco essas inovações pedagógicas. Nesse sentido, o próprio uso da Internet contribuiu
para que fossem geradas mudanças na proposta pedagógica,
na metodologia e até mesmo na estrutura educacional, levando a uma avaliação sobre as reais necessidades educacionais, a
ajustes nas atividades e, até mesmo, nos tradicionais métodos
de avaliação utilizados.
A idéia central é a de que o processo de ensino não pode
ser deixado de lado, mas deve se adequar a uma nova proposta
pedagógica, após uma reflexão em que se questione as práticas
realizadas e, com o envolvimento de todos os agentes escolares,
inclusive as famílias dos alunos, se transforme as ações realizadas na escola a partir das informações adquiridas, dando lugar
a uma nova proposta de trabalho com a qual o educador verá
ampliada a sua capacidade de acompanhar seus alunos, compreendendo-lhes os progressos e dificuldades e dando margem
a um aprendizado contínuo.
A inovação pedagógica é ainda um tema pouco abordado
nas instituições de ensino superior brasileiro e isto, segundo
Fino (2001, p. 1), deve-se ao fato de que a inovação implica em:
[...] mudanças qualitativas nas práticas pedagógicas
e essas mudanças envolvem sempre um posicionamento crítico, explícito ou implícito, face às práticas
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pedagógicas tradicionais. É certo que factores que
encorajam, fundamentam ou suportam mudanças,
mas a inovação, ainda que se possa apoiar nesses
factores, não é neles que reside, ainda que possa ser
encontrada na maneira como são utilizados.

Valente (1993, p. 40) registra que:
Papert usou o termo construcionismo para mostrar
um outro nível de construção do conhecimento: a
construção do conhecimento que acontece quando
o aluno elabora um objeto de seu interesse, como
uma obra de arte, um relato de experiência ou um
programa de computador.

O autor destaca como importante que os professores
percebam as relações inovadoras que são necessárias a qualquer proposta de trabalho pedagógico para, depois, frisar que
estas são cada vez mais impulsionadas pelo Construcionismo
e que, nesta abordagem, o computador deve ser usado como
ferramenta que facilite a descrição, a reflexão e a depuração de
ideias.
Ao utilizar o computador, o professor precisa adotar
claramente uma determinada concepção de educação e numa
proposta pedagógica voltada para o construcinismo este deve
se constituir em ferramenta que disponha de potencial para
dar ênfase aos conteúdos e propor diversas atividades no camSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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po do conhecimento, ressaltando-se ser importante que o aluno faça uso do computador de modo autônomo, uma vez que
a construção do conhecimento só ocorre normalmente quando este assume o total domínio sobre seu processo formativo
e, como coloca Valente (1993, p. 20) “A maior contribuição do
computador como meio educacional advém do fato do seu uso
ter provocado o questionamento dos métodos e processos de
ensino utilizados”.
A concretização dessas novas propostas pedagógicas em
relação ao sistema ensino, no entanto, depende de mudanças
não apenas no ambiente escolar, mas também na interação entre a família e a escola, de modo a tornar a família uma aliada
e ativamente atuante em todo o processo de ensino-aprendizagem, além de buscar estabelecer uma relação de parceria e
de apoio entre professor e aluno, levando-os a um aprendizado
recíproco.
De acordo com Papert (1994) uma análise da história da
educação brasileira mostra uma acentuada procura por ações
que inovem de forma concreta o dia-a-dia das escolas, mas pode-se facilmente observar que a maioria delas é composta por
materiais elaborados para outros contextos sociais.
Complementando essa questão, Ferreira e Neves (2001,
p. 4) assinalam que:
É nesse sentido que inovar vai além de propostas
curriculares perpassa, a nosso ver, pela reforma de
práticas sociais. A prova disso é percebida nos curEditora Via Dourada
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rículos que são contemplados pelos PCNs e buscam
se ocupar de temas transversais que levam em consideração as dificuldades diárias enfrentadas pelos
alunos na escola da atualidade.

Para Hernández (2000) deve-se ter cuidado com as chamadas propostas inovadoras, uma vez que a maioria delas
apresenta a tendência de propor a inovação em si mesma, sem
atentar para as relações com as redes sociais às quais deveria estar associada, frisando que propor a inovação pedagógica
equivale a lançar-se para o futuro, e que isto deve ser orientado
e conduzido pelas ações presentes.
Ao analisar os processos voltados para inovação pedagógica e os principais impactos por ela levado para o contexto
das instituições de ensino Hernández (2000) aponta algumas
questões que caracterizam a concretização de uma inovação e,
entre eles, se pode destacar:
a) existem canais de comunicação entre o planejador e os
que irão implantar a inovação;
b) todos os grupos envolvidos estão vinculados à proposta de inovação;
c) existem mecanismos que facilitam toda informação
que esclareça o sentido da inovação a todos os grupos envolvidos;
d) existe um consenso de que os conflitos são vistos como
sintoma de que a inovação é necessária, e são recebidos de forma positiva e não eliminados por decretos;
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e) existe a consciência de que a revisão dessa inovação
deve ser contínua, em especial quando esta se refere a uma
adoção curricular;
f) não se destacam papéis específicos e nem se cria uma
excessiva burocracia. Deve-se evitar privilégios e fixar obrigações, mas os papéis exercidos por cada um devem ser flexíveis;
g) quando se pretende generalizar algum aspecto da inovação deve-se efetuar um confronto com os resultados já obtidos por escolas que o ponham em prática da forma como foi
proposto e outras que, ao implantá-lo, promovam adaptações.
Para Demo (2004) as propostas de inovação pedagógica
devem resultar em ruptura de práticas anteriores, o que implica em equacionar conflitos e fornecer à escola uma nova identidade que contemple a garantia da qualidade de ensino, sem
fugir às suas características específicas, o que, de acordo com
o autor requer “a habilidade de manejar meios, instrumentos,
formas, técnicas, procedimentos diante dos desafios de desenvolvimento” DEMO (1994, p. 14).
Para este autor, propor uma pedagogia inovadora implica enfrentar as barreiras que existem em relação às transformações dos processos de trabalho pedagógico, além de exigir
também uma nova forma de ver a própria estrutura do sistema
educacional.
Já na percepção de Sousa e Fino (2005, p. 5) as inovações
pedagógicas decorrem da necessidade de:
Discussão em redor da incorporação de tecnologia
na escola, uma vez que tudo indica que o futuro
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continuará a cercar a escola de tecnologia. Só que,
neste caso, a discussão da incorporação da tecnologia apenas pode decorrer à luz de um modelo de intervenção pedagógica baseado em pressupostos que
rompem com as rotinas e as crenças estruturantes
da escola do tempo das tecnologias tradicionais.

Por esta razão, a construção de uma inovação na pedagogia escolar implica em uma reflexão sobre a concepção da
educação, do seu foco e da interação com o meio em que se
vive e, nesse contexto, a política inovadora deve centralizar-se
no processo de configuração das particularidades das escolas,
residindo nessa análise o plano que antecipa o futuro e avalia
as suas reais possibilidades. De acordo com Ferreira e Neves
(2001) é nesse sentido que o currículo deve ser pensado e propor suas atividades, sendo as tarefas por ele previstas desenvolvidas de acordo com as possibilidades existentes, mantendo
uma postura crítica em relação à razão social da escola que não
pode ficar cega à realidade social, de modo a não dar origem a
desigualdades.
Para Fino (2008) a inovação implica mudanças qualitativas nas práticas pedagógicas e tais mudanças envolvem um
posicionamento, explícito ou implícito, em relação às práticas
pedagógicas tradicionais. O autor acrescenta que a inovação pedagógica não é um processo induzido de fora, mas que se constrói internamente, sendo necessário que os agentes escolares,
professores gestores e pais, se comprometam com as mudanças
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e se empenhem para que as novas práticas sobrepunham-se às
práticas tradicionais, de modo a se ter uma educação voltada
para a melhoria da qualidade da aprendizagem.
Demo (2004) assinala que, em geral, os professores são
incapazes de administrar os conteúdos propostos, pois falta
uma definição de padrões, Para o autor, isto deve-se, em especial, à falta de maior capacitação e de uma formação continuada e, neste contexto, a escola só promoverá uma mudança
inovadora a partir do momento em que possibilite ao educador
a possibilidade de inovar em suas práticas pedagógicas.
A partir da inclusão das possibilidades disponibilizadas
com as novas tecnologias no âmbito escolar, começou a se perceber a importância de analisar os processos pedagógicos e as
possibilidades de inovações pedagógicas, embora se saiba que,
apesar de sua importância, este tema não encontra nas escolas
de ensino superior do Brasil uma grande repercussão.
Papert (1994) ao discorrer sobre o uso do computador no
ambiente escolar pôs em evidência a importância de se atentar
para as idéias construtivistas quando destacou a necessidade
de se utilizar essas máquinas como ferramentas voltadas para
o desenvolvimento do trabalho e do pensamento, fundamentando-se no Construtivismo de Piaget para propor os meios de
tornar o ensino mais eficaz e produtivo.
Papert usou o termo construcionismo para definir “um
outro nível de construção do conhecimento: a construção do
conhecimento que acontece quando o aluno elabora um objeto
de seu interesse, como uma obra de arte, um relato de experiEditora Via Dourada
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ência ou um programa de computador” (PAPERT, 1994, p. 40).
O Construcionismo de Papert pode ser tomado como
uma quebra de paradigma, uma vez que, embora encampando
a idéia de que a construção das estruturas cognitivas se dá de
forma gradual, como proposto pela teoria construtivista, propõe
que tal construção ocorra não através das experiências vivenciadas pela criança no seu contato com o mundo, mas através
de suas próprias ações na realização de construções concretas
feitas com o computador. Assim, embora em essência adote as
bases da teoria construtivista, o Construcionismo aparenta diferenciar-se quando propõe que o aluno assuma novos papéis
e tenha uma maior participação no processo de construção do
seu conhecimento, fato que se torna possível graças às inúmeras possibilidades que o computador oferece.
Papert (1994) assinala que a escola, assim como qualquer
outra estrutura social, precisa ser aceita por seus integrantes e
que não sobreviverá por muito tempo se não conseguir atrair
as crianças e ser reconhecida por elas como uma instituição
legítima. Frisa o autor que ela precisa recuperar o seu valor
perante a comunidade e que só conseguirá cumprir e manter
a sua função social na medida em que atingir tais objetivos.
Destaca, ainda, que grande parte das escolas não vem acompanhando as mudanças tecnológicas que ocorrem e adverte sobre
os riscos que tal defasagem pode acarretar: torná-las obsoletas
e incapazes de contribuir para a aprendizagem dos alunos.
Fino (2007) também demonstra preocupação com a atuação da escola e destaca o fato de que, nela, a aprendizagem
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deixa de ser uma atividade espontânea para se transformar em
uma obrigação: uma atividade organizada e com hora marcada
nas quais inúmeros jovens cumprem tarefas predeterminadas
e especializadas, nos mesmos moldes da produção em massa
que orienta as fábricas.
E, sob o prisma de que as inovações pedagógicas propostas às escolas devem estar em sintonia com as reais aspirações
e necessidades de seus alunos, não se pode deixar de levar em
conta as inúmeras possibilidades de interação e oportunidades
que a www (rede de alcance mundial) põe à disposição de todos atualmente.
Castell (2003) destaca que essa grande teia de informações posta ao alcance de todos pelas tecnologias de comunicação e informação permite entender e conceituar um eixo essencial à construção do conhecimento e ao ensino- aprendizagem:
o pensamento em rede que...
[...] trata-se de uma interface estruturada em pólos, com diferentes funções, que são: a produção
ou composição de dados, a transmissão digital e as
funções de armazenamento. Esses pólos funcionam
como complexos de interface para o processo de
aprendizado em rede, ou seja: a capacidade de estabelecer conexões simultâneas em uma dinâmica
de recepção, tratamento dos dados pela reflexão e a
transmissão de novos dados que se compõem pelo
aprendizado de novas argumentações (CASTELL,
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2003, p. 18).

Para este autor, o domínio dessas tecnologias e a capacidade de integrá-las à prática pedagógica influem já na formação inicial dos professores e precisa estar presente na formação
continuada de todos eles, podendo-se observar que a própria
Lei de Diretrizes e Bases – LDB já contempla este aspecto, como
resposta às preocupações que surgiram quando se evidenciou a
necessidade de mudanças que permitissem uma adaptação da
escola diante do rápido avanço dessas tecnologias e dos desdobramentos que delas decorreriam.
Castells (2003) destaca, entre os aspectos importantes
desse novo paradigma que se desenha a partir das TCI’s novas tecnologias da informação, o fato de que a informação é
sua matéria-prima, que elas se constituem em tecnologias que
ajem sobre a formação e permitem uma grande flexibilidade
na comunicação e possibilita um sistema altamente integrado
na vida em sociedade. Para o autor, um dos aspectos promissores nesse campo é o aprendizado cooperativo, uma vez que os
dispositivos informatizados de aprendizado foram concebidos
para compartilhamento de dados, informações e conhecimentos e o uso de conferências e mensagens eletrônicas, de modo
que, no campo virtual, professores e alunos partilham os recursos materiais e aprendem conjunta e continuamente.

3 A APRENDIZAGEM COLABORATIVA
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A partir do exposto, constata-se que a inovação pedagógica proposta para a escola de forma a harmonizá-la com as
reais necessidades dos atuais alunos não é uma tarefa das mais
fáceis e requer uma substancial mudança na estrutura de todo
o sistema educacional. É fácil perceber que a expansão da oferta de escolas, ao longo das últimas três décadas, não apenas
aumentou a heterogeneidade dos alunos como também não
atentou para a qualidade de seus recursos e para a formação
dos professores.
Isso, somado à rápida evolução das tecnologias de comunicação e informação, fez com que a escola se distanciasse das
reais necessidades de seus alunos e vê-se, hoje, que uma efetiva
inovação pedagógica requer mudanças que vão desde a redefinição do currículo e metodologias educacionais, passam pela
formação dos professores e chegam ao ambiente extra-escolar,
numa maior aproximação entre a escola, as famílias de seus
alunos e a sociedade como um todo.
E, mesmo entendendo que o uso da tecnologia se torna
cada vez mais indispensável, vê-se que a inovação pedagógica
necessária à escola envolve vários outros aspectos, além do uso
de computadores, para estar em harmonia com as efetivas necessidades dos alunos e dos próprios professores.
No que diz respeito ao construcionismo como promotor
dessas inovações entende-se que a adoção das práticas por ele
propostas, isto é, a realização de ações concretas que resultem
em um produto palpável com o uso do computador continua
válida e pode criar um ambiente mais atrativo e mais dinâmiEditora Via Dourada
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co, capaz de facilitar a aprendizagem. Mas percebe-se também
que esse processo de aprendizagem no qual o sujeito é ativo
na construção do seu conhecimento, deve agir de forma consciente e não apenas como executor de tarefas, de modo a compreender o que se propõe a realizar; não pode ficar restrito ao
âmbito da sala de aula e deve contemplar a enorme gama de
oportunidades que a rede de alcance mundial (www) coloca à
disposição de todos.
A evolução das tecnologias de comunicação (e-mail, newgroups, chat, entre outros) propiciou a oportunidade do ensino
à distância e isso tem efetivamente contribuido para facilitar o
acesso à informação, a coleta de dados e o estudo individualizado. Mas, segundo Dillenbourg (1996), os seus pressupostos ainda estão centrados nos paradigmas clássicos de instrução, nos
quais o ensino é tido como sinônimo de aprendizagem, quando
na verdade não o é, uma vez que ele tem seu foco na transmissão dos conhecimentos trazidos pelo professor ou pelos materiais didáticos, e não no aluno nem no grupo social.
Para Dillenbourg et al (1996) é preciso mudar este modelo de instrução à distância para um modelo colaborativo de
aprendizagem e buscar uma nova abordagem, novas estratégias que possibilitem a compreensão compartilhada e a solução
conjunta dos problemas. Neste contexto, a tecnologia tem um
papel essencial às mudanças, mas os seus recursos não devem
ser usados apenas para informar o aprendiz e sim para formá-lo continuamente e à distância, razão pela qual os sistemas
multimídia e a Web se apresentam como os melhores aliados
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na medida em que favorecem a troca e a interação social e possibilitam a criação das comunidades virtuais de aprendizagem.
O objetivo da aprendizagem colaborativa é atingir um consenso
por intermédio de uma conversa expansiva e ela diferencia-se
da simples colaboração porque nesta existe uma divisão do trabalho entre os participantes, com cada indivíduo sendo responsável por parte da solução do problema, enquanto na aprendizagem colaborativa todos se comprometem em um esforço
coordenado, de modo a resolver o problema conjuntamente.
De acordo com Arends (1995) as principais características do modelo de aprendizagem colaborativa são: o trabalho
em equipe; a formação de equipes heterogêneas constituídas
por alunos de níveis, sexos e raças diferentes; e a criação de
sistemas de recompensa orientados para o grupo e não para o
indivíduo. Entende este autor que esta forma de aprendizagem
tem inúmeras vantagens sobre as metodologias tradicionais e,
cita, entre outras, a maior aceitação do outro, em razão das
ações interdependentes, e uma maior facilidade na resolução
de tarefas complexas, dado o pensar conjunto sobre a questão,
mas coloca como principal vantagem o fato de os alunos desenvolverem duas competências cada vez mais indispensáveis:
cooperação e colaboração.
Dillenbourg et al (1996) registra alguns trabalhos empíricos que fornecem indícios de que o trabalho em grupo feito
com o auxílio do computador pode ampliar os benefícios da
aprendizagem colaborativa, destacando o princípio do feedback imediato que, segundo o autor, na aprendizagem de uma
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tarefa pelo computador pode servir de impecilho, uma vez que
os alunos tendem a depender do sistema para testar suas hipóteses, em vez de discutirem e criarem argumentos através dos
quais procurem se convencer mutamente e, assim, aprendam
juntos.
Por outro lado, na aprendizagem colaborativa mediada
pelo computador, através dos relacionamentos e comunidades,
é possível se estabelecer trocas frutíferas, uma vez que estas
comunidades se tornam maiores e mais dispersas, criando-se
uma rede mais densa na qual os membros possuem características sociais mais heterogêneas que, por possuírem interesses
comuns, adotam atitudes mais homogêneas e, desse modo, as
comunidades online podem oferecer os suportes sociais e emocionais necessários à aprendizagem, além de também proverem o auxólio instrumental e as informações necessárias.
Soller (2001) frisa que um eficiente sistema de aprendizagem colaborativa pode entender e interpretar a conversa de
um dado grupo, compreendendo os comportamentos que dão
sustentação à uma efetiva interação, monitorando as ações e
oferecendo um ativo suporte aos aprendizes durante suas atividades, ao mesmo tempo em que analisa dinamicamente as
ações e conversas dos indíviduos e identifica os pontos fracos
e fortes do grupo, de modo a propor métodos e estratégias a
serem aplicados e a ordem em que devem ocorrrer para que o
processo de aprendizado possa evoluir.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Uma das falhas que se pode atribuir à pedagogia tradicional é a incapacidade que ela ainda demonstra de estabelecer
a capacidade de se questionar. Ao longo de todo seu percurso,
em especial após a adoção do tecnicismo, a escola tem se mostrado como local de se ensinar o que é certo e de exigir respostas corretas, sem a preocupação de gerar o questionamento,
de deixar patente a inexistência da verdade absoluta e que o
conhecimento ali adquirido não era permanente, pois, assim
como a vida, o conhecimento está em constante mutação, idéia
que, se não for adequadamente trabalhada, pode se consolidar
ainda mais com o simples uso do computador, tido no imaginário popular como infalível.
No mundo atual, em que a educação precisa estar voltada
para a convivência humana universal, de modo a que o global
e o local se complementem e dêem lugar a um ambiente sociocultural mais produtivo, a mudança no ambiente educacional
se mostra como urgente e imperativo, e deve quebrar paradigmas para abrir espaço à construção de novas possibilidades.
No atual contexto, o novo na escola depende não só de
uma orientação pedagógica, mas também ética e política e deve
se basear em uma filosofia de vida que encampe a idéia de uma
política educacional centrada na responsabilidade individual e
no diálogo, de modo a buscar a cooperação de todos.
E tais mudanças dependem de modificações de conceitos
em todo o sistema e em toda a equipe escolar, ainda centrada
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na ênfase à transmissão das informações, à fragmentação do
conhecimento, sem estabelecer a necessária ligação e interdependência entre as áreas do saber, sem valorizar a interdisciplinaridade e a transversalidade necessária aos valores éticos e ao
resgate da cidadania.
E, mesmo sem pretender oferecer soluções definitivas,
até porque, como todo estudo, este também não se pretende ser
completo, buscou-se aqui trazer sugestões que possam atender
à contínua mutação e desenvolvimento tecnologico que ocorre
na escola, acreditando-se que, no cenário atual, um paradigma
inovador passa, necessariamente, pelo uso não só do computador, mas também da aprendizagem colaborativa, sendo esta
utilizada para reconstruir todo o sistema educacional, em suas
políticas, na formação continuada dos professores e na mudança de mentalidade dos próprios aprendizes.
Vê-se o uso da informática como imprescindível às inovaçães que, efetivamente, superem os problemas existentes, mas
pondera-se a necessidade de utilizar seus recursos de modo a
romper com a idéia de se apresentar respostas prontas e de
continuar a tratar o ensino como uma mera transmissão de
informações e, por uma via oposta, venha a estimular os questionamentos, ampliar as interrogações e os pensamentos distintos que, através do debate e do consenso, levem à verdadeira
aprendizagem.
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CAPÍTULO 2
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – PMDE
Maria Cecília Silva Gurgel1
Maria Jeanete Ribeiro da Costa2
Silvia Helena Viana de Almeida3
1 INTRODUÇÃO
A educação é algo importante, valiosa e necessária ao ser
humano.
Assim sendo, reconhece-se que todos seus aspectos: formal ou informal, pedagógico, gerencial, faz-se necessário um
planejamento para que suas ações aconteçam de forma que
atendam as demandas da Comunidade/sociedade.
Para que isso ocorra, é importante que se invista pelo
menos um mínimo de recursos financeiros na realização destas
ações, nas estruturas físicas das escolas, nos recursos pedagógicos que refletem no trabalho dos profissionais da educação,
enfim, em todo suporte, de forma que assegure um ambiente
agradável e interessante ao aprendizado dos alunos.
1
Graduação em Pedagogia pela Universidade Paulista - UNIP; Especialização em Docência do Ensino
Superior pela Faculdade Global - FG; Mestranda em Ciências da Educação pela ISCECAP /MINTER.
2
Autora.
3
Autora.
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Desta forma, com o intuito de priorizar a elevação da
qualidade do ensino e sua universalização na sua rede escolar, proporcionar maior autonomia administrativa e financeira
para suas escolas, a politica educacional da Prefeitura Municipal de fortaleza institui em 2001, o Programa de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (PMDE).
Executado pela Secretaria Municipal de Educação, o Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (PMDE),
é um Programa que repassa recursos financeiros diretamente
para as escolas através de convênio celebrado com o Conselho
Escolar/Unidade Executora, para que as mesmas possam desenvolver suas ações planejadas, sendo importante participação da comunidade escolar nas decisões e no uso dos recursos
como forma de garantir a transparência e areal aplicabilidade
do mesmo na escola, favorecendo uma melhoria da qualidade
na Educação.
Portanto, é necessário que conheçamos esse programa,
para entendermos quanto e como o recurso é repassado à escola, como e em que ele pode ser utilizado e também a importância do acompanhamento, pela da comunidade escolar, na
devida utilização do recurso e sua prestação de contas.
Embora ainda não tenhamos uma educação de primeiro
mundo, mas existem esforços para que algo seja feito e algumas mudanças ocorram para melhoria da educação nas Escolas Municipais de Fortaleza.

2 PMDE: PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E DEEditora Via Dourada
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SENVOLVIMENTO DO ENSINO
2.1 HISTÓRICO
As escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de
Fortaleza até o ano de 2000, tinha seus recursos de forma centralizada, cujo os materiais, bens e serviços passavam por processo licitatório, muito demorado, visto que todas escolas tinham que ser atendidas.
O valor repassado às escolas era muito pequeno, em
forma de suprimento de fundos, para pagamento imediato de
despesas fazendo que as mesmas funcionassem sem condições
materiais e estruturais e contribuindo para que as escolas buscassem outras formas de arrecadar recursos para solucionar
seus problemas mais urgente, tais como rifas, feiras etc.
Quando a rede municipal absorveu toda a matrícula da
educação infantil e ocorreu a ampliação do atendimento no ensino fundamental a partir de 1997, houve um grande crescimento da matrícula nas escolas da rede pública municipal de
ensino. E foi também nesse período que ocorreu a reforma administrativa no município, sendo criada a Secretaria Municipal
de desenvolvimento Social e a implantação das seis Secretarias
Executivas Regionais. Essa nova realidade trouxe mais dificuldade às escolas no que dizia respeito ao atendimento às suas
reais necessidades.
Portanto, no ano de 2000, um grupo de técnicos da então Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS,
Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10

46 Gestão educacional e inovação tecnológica no processo de ensino e aprendizagem

depois denominada Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social - SEDAS, atualmente Secretaria Municipal de
Educação - SME, reuniu-se com a intenção de criar um programa que permitisse à escola autonomia para gerir os recursos
financeiros, tornando-a co-responsável pela sua manutenção e
desenvolvimento. Desta forma encontrariam uma maneira de
ajudar às escolas a suprir suas necessidades, superando suas
dificuldades em relação a recurso financeiro.
Em 2001, com nome e modelo inspirado no programa
PDDE- Programa Dinheiro Direto na Escola, que transfere recursos do governo Federal diretamente às escolas através de
suas unidades executoras, os Conselhos Escolares, nasceu o
PMDE - Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, contemplando os alunos matriculados na educação básica;
educação infantil e ensino fundamental, onde o valor per capita
inicial era de R$ 42,00 (quarenta e dois reais).
Entre 2001 a 2004, a base de cálculo do recurso repassado foi o censo escolar do ano anterior e a partir de 2005 passou
a ser a matrícula do exercício corrente, atendendo a totalidade
dos alunos matriculados na Rede pública municipal de Ensino.
Em 2017, o valor por aluno, em creches, passou de R$
42,00 (quarenta e dois reais) para R$ 56,00 (cinquenta e seis
reais), sendo alterado em 2008, passando o valor por aluno da
creche para R$ 130,00 (cento e trinta reais) e os demais níveis
para R$ 48,00(quarenta e oito reais), sendo repassado em duas
parcelas anuais, sendo 30% destinado a bens de capital e 70%
a bens de consumo.
Editora Via Dourada
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O número de parcelas e o cronograma de desembolso do
recurso estão previstos no convênio vigente.
O PMDE - Programa de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino, foi implantado. com o intuito de priorizar a elevação
da qualidade do ensino e sua universalização na rede pública
municipal de ensino de Fortaleza, proporcionando maior autonomia administrativa e financeira para suas escolas.

2.2 OS PRINCÍPIOS DA POLÍTICA
O PMDE, implantado em 2001:
- Pauta-se no princípio da socialização no ambiente escolar, nos benefícios dos bens adquiridos, nos serviços contratados e na garantia de funcionamento da escola de forma a
atender ao interesse coletivo da comunidade escolar.
- Visa transferir recursos financeiros sistematicamente
às escolas municipais de Fortaleza, através dos Conselhos Escolares que são unidades executoras sem fins lucrativos que
devem ser constituídos quando a Unidade Escolar é inserida
no Parque Escolar e publicada no Diário Oficial do Município.
- Contempla os alunos matriculados na educação básica;
educação infantil e ensino fundamental, com base no Censo
Escolar do ano anterior.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
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2.3.1 Lei Complementar nº 0169, de 12 de detembro de 2014.
Dispõe sobre a Gestão Democráticae Participativa da
Rede Pública Municipal de Ensino de Fortaleza, institui o Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento Do Ensino (PMDE), modifica o Estatuto do Magistério de Fortaleza, e
dá outras providencias.
Art. 28 - Fica instituído o Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (PMDE) que consiste em um programa de transferência de recursos financeiros
consignados no orçamento do Poder Executivo Municipal, com
o objetivo de prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas da rede pública municipal que possuam alunos matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Jovens e Adultos, de acordo com dados extraídos
do censo escolar realizado pelo Ministério da Educação (MEC),
no ano imediatamente anterior ao do atendimento.
Parágrafo Único - A assistência financeira às escolas da
rede pública municipal será concedida sem a necessidade de celebração de convênio, acordo, contrato, ajuste ou instrumento
congênere, mediante crédito do valor devido em conta bancária
específica da Unidade Executora de cada Escola, com valores a
serem definidos pelo Poder Executivo Municipal.
Art. 29 – Os recursos transferidos por meio do Programa
destinam-se à cobertura de despesas de custeio, manutenção e
aquisição de bens permanentes, de forma a contribuir, supleEditora Via Dourada
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tivamente, para a melhoria física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino beneficiários.
2.3.2 Portaria Nº 0128/2015 – SME
Regulamenta o repasse dos recursos financeiros do Programa Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
- PMDE.
2.3.3 - Constituição Brasileira
• Artigo 70, parágrafo único: dispõe sobre a obrigatoriedade da prestação de contas do uso dos recursos
públicos;
• Artigo 205, estabelece a educação como um direito de
todos;
• Artigo 206, Inciso VI: trata da gestão democrática do
ensino público;
• Artigo 208, Inciso VII: trata do atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas
suplementares;
• Artigo 212, § 3º: assegura a prioridade ao atendimento do ensino obrigatório;
• Artigo 213: trata da destinação dos recursos públicos,
• Artigo 214, Inciso VIII: Dispõe sobre a integração do
Plano Nacional de Educação às ações do Poder público
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conduzindo à melhoria da qualidade do ensino;
• ADCT -Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 61: assegura a continuidade do repasse do
recurso estabelecido no Art. 213.
2.3.4 Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de
1996 (LDB)
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
2.3.5 LEI Nº 4.320/64
Institui Normas Gerais de Direito financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federa.l
• Artigo 15: estabelece a obrigatoriedade da discriminação da despesa,
• Artigo 84: trata da prestação de contas regida pelos
princípios da Contabilidade.
2.3.6 Decreto 2896/98
Dispõe sobre as obrigações acessórias das Unidades Executoras do Programa Dinheiro Direto na Escola e dá outras
providências.
2.3.7 Lei Municipal Nº 7990 de 23 de dezebro de
1996
Editora Via Dourada

Maria Cecília S. Gurgel; Maria Jeanete R. da Costa; Silvia Helena V. de Almeida | 51

Dispõe sobre a criação do Conselho Escolar nas escolas
públicas municipais de Fortaleza e dá outras providências.
2.3.8 Decreto Municipal nº 10.851 de 18 de Agosto
de 2000
Delega competência aos Conselhos Escolares/Unidades
Executoras, na forma que indica.
2.3.9 Parecer nº 080/00-PA, da Procuradoria Geral
do Município
Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros para
escolas municipais, descentralização de gestão, convergência
com preconceitos constitucionais e possibilidades.
2.3.10 Portaria nº 448 de 13 de setembro de 2002
- Secretaria do Tesouro Nacional
Divulga o detalhamento das naturezas de despesa.
2.3.11 Processos 3447 e 3429/2002 da Procuradoria Geral Do Município/Parecer Nº 49/2002
Trata da isenção dos Conselhos Escolares realizarem licitação pública na forma da Lei nº 8.666/93
2.3.12 Instrução Normativa dos TNN nº 01 de 15 de
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janeiro de 1997
Dispõe sobre a normatização de convênios.
2.3.13 Decreto Municipal nº 11.591 de 01 de março
de 2004
Aprova e regulamenta o ISSQN (Imposto Sobre Serviço
de Qualquer Natureza).
2.3.14 Fortaleza – Lei Complementar nº 32 de 18
de dezembro de 2006
Estabelece o valor da multa pela não entrega ou entrega
fora do prazo de declarações de qualquer espécie.

2.4 OBJETIVOS
- O programa, atendendo ao artigo 206, inciso VI da
Constituição Federal que estabelece que o ensino público será
ministrado com base em uma gestão democrática, tem como
objetivo principal fortalecer a gestão democrática nas escolas,
a partir da participação no planejamento e execução dos recursos financeiros recebidos.
-Assegura a autonomia administrativa e financeira das
escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Fortaleza e
com isso, melhora a qualidade da educação, através da aquisiEditora Via Dourada
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ção de equipamentos, materiais e serviços necessários à Unidade Escolar.

DAS

2.5 ESCOLAS QUE PODEM SER BENEFICIA-

Para receber os recursos, a escola deverá atender os critérios abaixo:
• Possuir ato de criação da escola;
• Apresentar ato de nomeação do Diretor e Vice Diretor;
• Apresentar atas de eleição, posse e composição da diretoria do Conselho Escolar, devidamente registradas
em cartório;
• Apresentar o cartão do CNPJ do Conselho Escolar;
• Apresentar o comprovante de abertura da conta bancária exclusivamente para recebimento deste recurso;
• Elaborar e apresentar em data estabelecida pela Secretaria Municipal de Educação-SME, o Plano de Aplicação de Recursos (PAR);
• As unidades escolares que no momento da assinatura
do convênio ainda não estejam plenamente habilitadas, poderão no decorrer do exercício regularizar sua
situação e receber o repasse do recurso, desde que essa
habilitação ocorra durante a vigência do convênio, observando a data limite para a liberação do recurso.

2.6 PRINCIPAIS AÇÕES
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O recurso do PMDE pode ser aplicado para:
• aquisição de material permanente (capital ex:, bebedouro, armário, furadeira, espelho com moldura,
ventilador, computadores, impressoras, geladeira, copiadoras, aparelhos de ar condicionado, ventiladores,
quadro branco, etc.
• aquisição de material pedagógico: livros para biblioteca, CD e DVD educativos;
• aquisição de material de consumo (custeio: papel, cartolina, material de limpeza, fios, tomadas, interruptores, pá, enxada, panela de pressão, cadeados, dentre
outros.
• Serviços (pessoa física ou jurídica): pequenos reparos
na manutenção da rede física e equipamentos.
• Pagamento de despesas cartoriais.
O recurso do PMDE NÃO pode ser aplicado para:
• aquisição de livros de referência ou literários que já tenham sido fornecidos pelo Programa Nacional Biblioteca nas Escolas ou programa e projetos semelhantes
que venham de recursos públicos.
• aquisição de livros didáticos;
• livros e brinquedos para doações;
• Pagamento de salário de qualquer natureza;
• serviços de grande porte de manutenção do prédio;
Editora Via Dourada
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• compra de alimentos;
• combustíveis e materiais para manutenção de veículos;
• compra de linhas telefônicas ou telefones celulares;
• gastos com festividades ou comemorações;
• multas, juros e encargos por devolução de cheques;
• pagamentos de contas e água, energia elétrica, telefones e/ou taxas de qualquer natureza;
• uniformes para alunos ou funcionários da escola;
• Contratação de funcionários de qualquer natureza.
• Sob hipótese nenhuma é permitido realizar despesas
com pagamentos parcelados e nem emitir cheques
pré-datados.

2.7 FONTES
O PMDE - Programa de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino é um programa de Repasse de Recurso Direto
às Unidades Executoras (Conselhos Escolares) das Escolas da
Rede Pública Municipal de Ensino de Fortaleza.
Seus recursos são oriundos da Receita do Tesouro Municipal, obedecendo a classificação orçamentária pública especificada no convênio.
“ Atualmente, a base de cálculo para o repasse anual
do recurso por escola é baseado pela matrícula do
ano anterior com base do Censo Escolar, multipliSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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cada pelo valor de R$ 48,00 (quarenta e oito reais)
por aluno, exceto a matrícula de creche, que deve
ser multiplicado por R$ 136,00 (cento e trinta e seis
reais) por aluno. O número de parcelas e o cronograma de desembolso do recurso estão previstos no
convênio vigente.”
( Cartilha do PMDE julho de 2011)

2.8 A PRESTAÇÃO DE CONTAS
É elaborada e aprovada pelo Conselho Escolar e enviada
a célula de Prestação de Contas – COINF (Coordenadoria Financeira) SME ao final da conclusão de cada parcela, sempre
no prazo máximo de 60 dias a contar do recebimento do recurso em conta corrente, para execução do recurso bem como
a prestação de contas com os gastos devidamente comprovados
e só após, a escola apresentar a prestação de contas da parcela
atual é que receberá a próxima parcela se após a analise financeira estiver apta.

2.9 AVALIAÇÃO
O PMDE foi implantado com o intuito de priorizar a elevação da qualidade do ensino e sua universalização na rede pública municipal de ensino de Fortaleza, proporcionando maior
autonomia administrativa e financeira para suas escolas.
Os recursos realmente promovem a autonomia nas UniEditora Via Dourada
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dades Escolares nas decisões do que compras através das prioridades do dia a dia na escola.
		

2.10 APRECIAÇÃO CRÍTICA

O PMDE é um recurso que faz muita diferença dentro da
escola, pois só o dinheiro dos recursos federais não é suficiente
para suprir todas as necessidades de uma instituição de ensino.
Atualmente em fortaleza esse recurso possibilita a escola complementar de maneira bastante eficaz sua práxis. Sendo assim essa política pública de repasse de dinheiro direto na
escola nos propicia uma interação entre escola e comunidade,
uma vez que se faz necessário o exercício do trabalho coletivo,
das decisões também coletivas e todos esses elementos são essenciais para o caminho glorioso de uma escola democrática
participativa e claro, uma educação de excelência.

REFERÊNCIAS
BRASIL, Constituição Brasileira;
______, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
______, Manual de Orientação para Execução do PMDE.
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CAPÍTULO 3
DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE FORTALEZA: SUBSIDIANDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Antonia Altair Alves do Carmo1
Joana Diógenes Saldanha Irineu2
Maria Luzinete Paulo Ferreira3
1 INTRODUÇÃO
É longo o percurso trilhado pela sociedade civil brasileira
na luta pela implementação e garantia de direitos das crianças. Durante essa trajetória houve muitas compreensões e interpretações sobre o assunto. Nas quatro últimas décadas os
movimentos sociais ganharam mais força e as conquistas tornaram-se mais evidentes, a exemplo do reconhecimento legal
da educação como um dos direitos sociais da criança de zero
a cinco anos de idade. Nesse sentido, podemos destacar documentos oficiais que garantem o seu cumprimento.
Em 1988 foi aprovada a Constituição Federal (CF) do
Brasil, conhecida, por seu teor, como “cidadã”, é considerada
1
2
3

Secretaria Municipal de Educação. E-mail: altairalvescarmo2015@gmail.com
Secretaria Municipal de Educação. E-mail: joanadiogenes20@gmail.com
Secretaria Municipal de Educação. E-mail: absmarnogueiramf@gmail.com
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como sendo o primeiro documento nacional de caráter mandatório que institui a educação infantil como direito da criança.
O seu artigo 208 determina, que é dever do Estado garantir
a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5
(cinco) anos de idade.
A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, os professores participam ativamente no desenvolvimento
integral da criança, tendo as brincadeiras e as interações como
eixos norteadores do seu trabalho, conforme expressa o artigo
9º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI).
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em seu artigo
29: “A educação infantil, primeira etapa da educação básica tem
como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis
anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual
e social, complementando a ação da família e da comunidade”.
E no artigo 30, aponta a estrutura dessa oferta, determinando
que acontecerá em creches para as crianças de até três anos de
idade, e em pré-escola para as de quatro e cinco anos. (BRASIL,
1996).
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu
artigo terceiro, garante que a criança goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, bem como, que as leis devem assegurar meios para que haja o desenvolvimento integral
da mesma em condições de liberdade e de dignidade. (BRASIL,
1990).
As legislações estadual e nacional expressavam a garantia
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do direito à educação da criança em idade inferior a seis anos,
contudo, ainda eram necessárias medidas para que houvesse
sua implementação. Era imprescindível atentar para a oferta
gradativa de matrículas, objetivando, que cem por cento das
crianças tivessem suas matrículas efetivadas, como também,
investir na qualidade no atendimento. Então, as orientações
por parte dos Conselhos de Educação Municipais apontavam
que as propostas curriculares das instituições fossem construídas dando clareza que a criança é um ser potente e deve ser
respeitada hoje, sem aguardar o futuro chegar para que seja,
saindo assim, da condição de ser passivo e passando a ser percebida como cidadã, sujeito de direitos.
As DCNEI, em seu artigo 8º, dizem que a criança deve
ser considerada como um ser completo, único, individual e
coletivo. Conforme o inciso II, as instituições devem em sua
proposta pedagógica, expressar respeito “a indivisibilidade das
dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística,
ética, estética e sociocultural da criança”. (BRASIL, 2010)
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC 2017), integra a política nacional da Educação Básica e contribui para
o alinhamento de outras políticas e ações, em âmbito federal,
estadual e municipal, referentes a formação de professores,
avaliação, elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios
para a oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação.
Após doze anos de aprovação da LDB/96, especificamente
à garantia do período reservado a estudos, planejamento e avaSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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liação incluído na carga horária de trabalho, um aspecto que se
configurou como avanço foi a aprovação da Lei nº 11.738/2008
– que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do
magistério público da educação básica. Lei implantada pelo Parecer nº 09/2012, emitido pelo Conselho Nacional de Educação
– CNE.
Dentre outros aspectos, a Lei nº 11.738/2008 reorganiza
a carga horária da jornada de trabalho do professor, trazendo
no parágrafo quarto, do artigo segundo, a seguinte redação:
“Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite
máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos”. Compreende-se assim que 1/3 (um terço) do tempo, ou mais, deve ser
utilizado em atividades pedagógicas que não sejam de regência,
mas que são fundamentais para subsidiá-la.
Compreendendo a importância do tempo de estudos na
carga horária de trabalho do professor como um momento
formativo, no contexto da instituição, e considerando que tal
ação estaria inserida em uma política pública de valorização
docente, que necessita de investimentos para qualificar as práticas pedagógicas, a SME de Fortaleza investiu na produção de
documentos municipais para subsidiar o docente da educação
infantil em seu fazer pedagógico.
Nessa perspectiva, pretendemos aqui abordar a contribuição de quatro desses documentos na formação de professores: A Proposta Curricular para a Educação Infantil da Rede
Municipal de Ensino de Fortaleza; A criança e o seu nome: idenEditora Via Dourada

Antonia Altair A. do Carmo; Joana Diógenes S. Irineu; Maria Luzinete P. Ferreira|63

tidade, expressão e escrita na Educação Infantil; Orientações
para o Processo de Transição da Criança da Educação Infantil
para o Ensino Fundamental; e Orientações para as práticas pedagógicas de oralidade, leitura e escrita na Educação Infantil da
Rede Municipal de Ensino de Fortaleza.

2 DOCUMENTOS QUE SUBSIDIAM AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VALORIZANDO O FAZER
DOCENTE
2.1 PROPOSTA CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO DE FORTALEZA
A lei de diretrizes e bases da educação nacional – LDBEN
9394/96, em seu artigo 26, estabelece a necessidade dos sistemas de ensino, em todas as etapas desenvolverem o trabalho
pedagógico com base em currículos que apresentem uma base
nacional comum e outra diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia,
e dos educandos. Com o intuito de atender a essa prerrogativa,
em 2015 a SME, através da COEI orientou a reelaboração da
proposta curricular para a Educação Infantil no município de
Fortaleza.
O processo de construção da Proposta Curricular de
Fortaleza foi marcado pela escuta aos diversos segmentos que
compõem a educação infantil do município, através de um gruSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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po de trabalho (GT) formado por 46 (quarenta e seis) profissionais da educação, representando os diversos segmentos que
compõem a educação infantil.
Cada membro do grupo de trabalho, lotado em escola, CEI ou creche parceira, era um articulador dentro da sua
unidade escolar, com o intuito de que as pessoas que estão na
instituição refletissem sobre o contexto, e que suas percepções
fossem expressas no documento hora em construção, conforme pensamento confirmado posteriormente, na página treze
da proposta curricular 2016: “enquanto educadoras, não podemos perder de vista, nunca, a necessidade de refletir sobre
nosso papel de professoras da Educação Infantil e sobre nossa
prática”. Dessa forma compartilhava com a equipe pedagógica,
funcionários, pais e crianças, o que havia sido discutido pelo
GT e realizava escuta a essa comunidade, levando as contribuições para apresentar ao GT na reunião seguinte. A participação dos membros do GT foi compreendida pelos mesmos como
momento de aprendizagem, ao perceber que:
Tal processo constituiu-se um momento ímpar pela
constante busca da democratização da gestão educacional, ao passo que procurou incorporar as colaborações de toda a rede de sujeitos que trabalham
com as crianças pequenas no município, e ao mesmo tempo, um processo de formação continuada intenso e eficaz. Dúvidas, inquietações, surgimento de
novos marcos reguladores para a Educação Infantil
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no Brasil. (FORTALEZA, 2016, p. 12)

Enquanto a rede municipal de ensino trabalhava na reelaboração da proposta curricular, no cenário da educação nacional surgia a versão preliminar da BNCC (2015). Então, houve
a necessidade de acrescentar o estudo da BNCC aos estudos do
GT, pois era necessário que o documento municipal estivesse
articulado com o nacional.
Após esse cuidadoso trabalho de escuta foi formado outro
grupo de trabalho, o GT de revisão da proposta curricular, com
treze membros representando todos os Distritos de Educação
e COEI, bem como os mesmos segmentos de profissionais em
educação representados no GT inicial, com o objetivo de revisar
o documento que estava em construção. Em dezembro de 2015
foi lançada uma versão preliminar da proposta curricular.
Sim, preliminar! Essa identificação é que continuará
dando a ela toda a conotação coletiva desse processo, que não se encerrou com as atividades do Grupo de Trabalho, do qual fizemos parte. A inovação
está justamente nesse ponto: a Proposta será “vivida” nas instituições de Educação Infantil e apreciada por todos os sujeitos que a fazem no município.
Estes poderão: opinar, sugerir, fazer observações
e registros; pensar em algo que não foi sequer cogitado e, por que não, reconstruí-la! Dessa forma,
coletivamente, poderemos elaborar a proposta mais
Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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próxima da realidade de nossa rede, coletivamente,
dialogicamente. (FORTALEZA, 2016, p. 13)

Nessa perspectiva, os profissionais que trabalhavam na
educação infantil da rede municipal de Fortaleza puderam avaliar o documento, na prática, e fazerem proposições ou validarem o seu teor. Dessa maneira, toda a rede o conheceu na íntegra, com exceção da parte III que ainda não estava disponível,
oportunizando a ampliação da participação na produção dessa
escrita. Visto que, durante o ano de 2016 a discussão de todos
os capítulos da versão preliminar foi levada para a formação
continuada dos profissionais da educação infantil, por meio da
Coordenadoria de Educação Infantil – COEI/SME e Distritos de
Educação.

2.2 A CRIANÇA E O SEU NOME: IDENTIDADE,
EXPRESSÃO E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A criança e o seu nome: Identidade, expressão e escrita
na educação infantil, é um documento pensado, organizado e
produzido pela SME, por meio da Coordenadoria de Educação
Infantil (COEI). Este documento objetiva colaborar com o professor em suas práticas voltadas para a linguagem verbal, mais
especificamente no que refere ao processo de apropriação da
criança da língua escrita.
Surgiu da necessidade do professor de compreender meEditora Via Dourada
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lhor como se dá esse processo, ainda na educação infantil e de
que forma essa linguagem deveria ser trabalhada com as crianças, respeitando o direito de conhecê-la de maneira planejada,
refletida e que fosse repleta de significados, assim com todas as
aprendizagens devem ocorrer no âmbito da etapa.
Importante ressaltar que o documento que aqui apresentamos está em consonância com a Proposta Curricular para
a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza
(2016), documento abordado no tópico anterior deste artigo,
traz em suas linhas que:
Desde o nascimento as crianças estão imersas em
contextos de diversas linguagens e a educação infantil, como primeira etapa da educação básica,
deve continuar promovendo esse contato e garantir
a participação das crianças em diversificadas experiências com a língua materna, através da linguagem
oral, da leitura e da escrita. (FORTALEZA, 2016, p.
25)

O documento, em sua apresentação, faz uma breve memória sobre o percurso das ações formativas adotadas pela rede
e que ensejavam contribuir para a reflexão do professor acerca
do desenvolvimento e das aprendizagens da linguagem escrita, em especial, por meio de experiências com o nome próprio
(FORTALEZA, 2017).
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Na perspectiva de embasar a práxis docente em relação à importância da criança interagir com o próprio nome, a SME realiza ações formativas para os
profissionais da educação infantil, de forma sistemática, desde 2013. Na esteira dessas ações, em 2015
tivemos como tema abordado Formação do leitor e
escritor na Educação Infantil: contribuições para as
práticas pedagógicas, e como uma das temáticas O
trabalho com o nome próprio: caminhos possíveis
de intervenção.

Partindo da necessidade exposta acima, no ano 2017 a
SME organizou um grupo de trabalho (GT) com o intuito de
realizar uma pesquisa na Rede, tendo como sujeitos professores e crianças da educação infantil. O GT foi denominado Núcleo de Avaliação e Pesquisas das Políticas de Educação Infantil (NUPEI/COEI) tinha como objetivo estudar e refletir sobre
a importância do trabalho com o nome próprio no processo
de aquisição e compreensão da linguagem escrita pela criança.
Este grupo contou com a participação de uma técnica da SME,
que gerenciava o grupo e uma técnica representante de cada
um dos seis Distritos de Educação do Município de Fortaleza.
O documento revela que durante a pesquisa realizada e
principalmente através da escuta atenta das falas das professoras, foi evidenciado que:
O trabalho com o nome próprio é considerado “ponEditora Via Dourada
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to de partida” das crianças na apropriação da escrita
(como palavra de referência) e aspecto fundamental
na construção da identidade desde os bebês que ingressam nas turmas de Infantil I até a última turma da educação infantil, o Infantil V. (FORTALEZA,
2017)

A pesquisa que aqui nos referimos, deu origem a publicação do documento A criança e o seu nome: Identidade, expressão e escrita na educação infantil e surgiu da compreensão que
a Rede Municipal de Fortaleza tem defendido amplamente que
as crianças devem ser percebidas como protagonistas de sua
própria aprendizagem, tendo o professor como dinamizador
dessas aprendizagens e também protagonista desse processo
junto com a turma. É importante ressaltar que este documento
foi construído com a participação de diversos colaboradores da
Rede de Municipal de Educação.
O documento A criança e o seu nome: Identidade, expressão e escrita na educação infantil é dividido em duas seções. A
primeira aborda questões teóricas importantes para reflexão
da prática pedagógica a partir do nome próprio. A segunda traz
algumas experiências exitosas realizadas por crianças e professores das turmas que participaram da pesquisa. Evidenciando o nome próprio como palavra significativa e construtora da
identidade.
O material traz diversas reflexões acerca de como e por
que trabalhar a partir do nome das crianças em todas as turSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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mas, contemplando, apresentando e inspirando experiências
desde o atendimento às turmas de infantil I ao infantil V. Apresenta também o primeiro instrumental específico para acompanhamento do infantil V, pensado pelo NUPEI como forma
de conhecer e acompanhar de perto as aprendizagens de todas
as crianças no que se refere ao reconhecimento de letras, de
nomes próprios e da escrita dos mesmos. Importante ressaltar
que este instrumental tem sofrido alterações ao longo dos anos
a partir das contribuições de professores, coordenadores, técnicos formadores e outros.
As percepções das crianças acerca da conquista da escrita
de seus próprios nomes em experiências vividas no cotidiano
das salas de referência das instituições são observadas no documento como exposto na citação abaixo:
Quanto às ideias das crianças, alguns achados de
pesquisa ficaram evidenciados, nos quais se destaca a importância das famílias nesse processo de
aprendizagem do seu nome, além de considerarem,
também, a importância da interação com seus pares para aprendê-lo, especialmente com aqueles que
já sabem escrever seu próprio nome convencionalmente. [...] Elas indicam, ainda, a importância da
aprendizagem do nome enquanto necessidade e demanda social: mostrá-lo à mãe e ao pai, para o outro chamá-la, para ela saber o que é dela, ou para o
outro saber o que lhe pertence. (FORTALEZA, 2017)
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O documento A criança e o seu nome: Identidade, expressão e escrita na educação infantil apresenta-se como um
material produzido pela Rede Municipal de Educação, tendo
sido tecido a muitas mãos e revelando as práticas exitosas que
acontecem no contexto das Escolas e Centros de Educação Infantil no que se refere a aquisição da escrita e da conquista no
reconhecimento e escrita no nome próprio como direito a ser
assegurado às crianças ainda em turmas de educação infantil.
O material intenciona também valorizar e dar visibilidade às
práticas docentes com intuito de difundir experiências significativas com o nome das crianças, não apenas no âmbito da
linguagem escrita, mas sendo evidenciada em diversas outras
linguagens a serem desenvolvidas nesta etapa da educação.

2.3 ORIENTAÇÕES PARA O PROCESSO DE
TRANSIÇÃO DA CRIANÇA DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Observando o contexto social das crianças percebemos
que não há apenas uma infância, porém existem características
que são comuns a várias, uma delas é brincadeira. Com base
nisso estudaremos várias situações da criança, da família e da
escola tentando compreender cada fase da vida da criança e
traçar estratégias curriculares que auxiliem a todos que fazem
parte do processo de ensino-aprendizagem, como a criança,
professores, funcionários, família, comunidade, seja na creche,
na pré-escola ou no ensino fundamental, em situações de tranSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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sição que venham acontecer no decorrer em sua vida.
O documento conceitua as transições focando nas potenciais consequências de um momento de transição, compreendido em duas dimensões antagônicas: como um período contínuo
do desenvolvimento de competências psicológicas e sociais; ou
como período que representa risco para o desenvolvimento,
podendo ocorrer “diminuição da saúde física e/ou mental, de
recursos psicológicos e de suporte social” da criança.
Os acontecimentos inesperados, comuns na vida de
quaisquer indivíduos, são abordados pelo documento como potenciais momentos de transição e podem resultar na mudança
de percepção e comportamento do sujeito sobre a própria vida.
Há uma dimensão perceptiva do sujeito nas transições, isto é,
aquilo que para uns representa situação de descontinuidade,
para outros representa constância.
Essas mudanças que ocorrem durante a vida, apresenta-se como um desafio para as crianças tanto cognitiva quanto
social e psicologicamente. É necessário que haja continuidade
das ações dentro das transições já existentes mesmo quando a
criança passa a ter consciência dessas mudanças, conquistando
uma maior autonomia. Assim, faz-se necessário apostar na formação desses professores. Esse documento aqui discutido intenciona subsidiar professores a compreenderem os processos
de transição vivenciados pelas crianças, bem como, colaborar
com os mesmos para refletirem e planejarem maneiras que suavizem essas mudanças para as crianças, ajudando-as a sentirem-se tranquilas, seguras e confiantes diante do novo desafio.
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As interações e as brincadeiras são eixos norteadores
do trabalho pedagógico com a criança atendida em turmas de
educação infantil. Eixos esses contemplados na Proposta Curricular do município de Fortaleza, e é a partir desta perspectiva
que se compreende que o professor deve orientar seu planejamento pautado no desenvolvimento e aprendizagem das
crianças dentro desses dois eixos. Assim sendo, as experiências
que contemplam ações de transição também devem ser desta
natureza. Como afirmado na citação abaixo:
“As transições sempre acontecem na vida das pessoas, e no contexto da educação infantil não é diferente, mas a forma como acontecem, como são
pensadas, planejadas e organizadas são consideradas fundamentais para que as crianças se sintam
seguras e acolhidas nas mudanças, que irão surgir
em diferentes momentos e situações durante essa
etapa”. (FORTALEZA, 2016, p.20)

Transição de casa para a instituição escolar - A criança
quando chega a primeira vez na escola é indispensável que ela
e sua família sejam bem acolhidas, devendo ser entendido em
todas as suas reações, sentimentos e suas necessidades mais
profundas. E é com essa compreensão que o documento aqui
citado lembra da importância desse período de transição pela
qual a criança passa que é sair do seio familiar e passar a conviver com outros meios sociais, neste caso, a creche. O documenSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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to afirma que ações voltadas para o acolhimento desta criança,
bem como o de sua família deve refletido e planejado. Ressaltando que ações nessa perspectiva não deve ocorrer apenas no
início do ano, mas durante todo o ano letivo sempre que fizer
necessário. O professor deve adotar uma postura acolhedora,
planejar ações levando em considerações as características das
crianças e da sua família.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (Resolução 07/2010, CNE/CEB), torna imperativa a
articulação de todas as etapas da educação, tendo em vista assegurar às crianças um percurso contínuo de aprendizagens.
Transição de uma turma para a outra - esta transição
observa e orienta sobre a necessidade de planejamento para
acolher as crianças quando as mesmas mudam de turma por
alguma razão e principalmente de um ano para o outro dentro
da própria instituição. Pode parecer algo bastante comum aos
olhos dos adultos, porém é necessário perceber que a criança
perde a sua referência de professor, colegas e até da organização de espaços e rotina que já estava habituado a conviver,
portanto, ações que promovam essa transição de maneira tranquila e alegre se fazem imprescindível.
Transição da creche para a pré-escola - neste ponto o
documento ressalta outro momento importante de transição
na vida dos pequenos. Na maior parte das instituições do município de Fortaleza, as crianças em idade de creche são atendidas em horário integral, das 7 às 17h, enquanto as turmas de
pré-escola permanecem na instituição durante quatro horas,
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em regime parcial de atendimento, 7h às 11h ou 13h às 17h.
Dito isso, é notório que as crianças enfrentam um momento de
transição na mudança do atendimento. Ausências de momento diários de banho, tempo de repouso, trocas que roupas são
algumas das possíveis alterações em suas rotinas que as crianças precisam vivenciar. Diante do exposto acima, percebemos
a necessidade de se planejar ações voltadas para essa transição
a fim de ajudar as crianças a passarem por ela da forma mais
tranquila possível.
Mudança de professor e outros profissionais da instituição - mudanças de professores e funcionários são comuns
nas instituições. Por diversas razões, as crianças enfrentam o
desafio de perder o convívio cotidiano com um professor, um
assistente, um colega e um funcionário da instituição muito
presente em seus dia-a-dia. Pensando nisso, o documento também aborda essa forma de transição, lembrando que a mesma
deve ser planejada, refletida e vivida junto com a turma a fim
de possibilitar que as crianças compreendam melhor essas mudanças.
Outro momento de transição previsto no documento, diz
respeito ao período em que a criança sai da etapa da educação infantil e adentra o ensino fundamental. É um período que
compreende muitas transformações. Dentre as medidas para
articular a educação infantil com séries iniciais do ensino fundamental estão o princípio da continuidade, o caráter lúdico da
ação pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental e o
reconhecimento das aprendizagens conquistadas pela criança
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antes de ingressar no ensino fundamental.
Isso só vem confirmar a necessidade de cuidar, ampliar
conhecimento, promover experiências, conhecer desejos, inquietações e construir ações no coletivo, apoiando as crianças
nesses novos desafios e contribuindo para que as mesmas percebam que mudanças e transições ocorrem a todo momento
durante a nossa vida.

2.4 ORIENTAÇÕES PARA AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE ORALIDADE, LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE FORTALEZA
O documento aqui mencionado elaborado pela SME/
COEI, teve como pressupostos teóricos a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), de onde foram embasadas as discussões e
reflexões. Bem como procurou atender às determinações previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil (BRASIL 2009), observando os princípios éticos, políticos e estéticos norteadores das práticas pedagógicas.
Seu maior objetivo é levar o professor a refletir sobre sua
postura em relação às práticas pedagógicas de oralidade, leitura e escrita na educação infantil, reflexão-ação. Levantando
questionamentos sobre os ambientes, as práticas pedagógicas
e desenvolvimento de aprendizagem da criança no ambiente
escolar. Mostrando assim as contribuições desse documento no
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fazer pedagógico do professor da educação infantil no processo
de letramento das crianças.
2.4.1 Linguagem Verbal na Educação Infantil
A linguagem verbal está garantida na Educação Infantil
pelos artigos 8º e 9º das DCNEI (BRASIL, 2009). O artigo 8º
garante à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens a diferentes linguagens, no artigo 9º estão descritas as práticas pedagógicas especificando como eixos norteadores as interações
e brincadeiras nas experiências que estão elencadas em doze
incisos, mas os incisos que estão voltados diretamente para a
vivência com a linguagem verbal são: I, II, III e IX.
Destacamos a importância de todas as experiências para
o processo de desenvolvimento e aprendizagens das crianças,
conforme o parágrafo único do artigo 9º, as creches e pré-escolas estabelecerão modos de interação dessas experiências na
elaboração da proposta curricular, de acordo com suas características, identidade institucional escolhas coletivas e particularidades pedagógicas.
Concordamos com Vygotsky (1988), quando afirma que
o aprendizado da escrita é processo complexo e tem como base
necessárias para o seu desenvolvimento o uso dos gestos, do
brinquedo, do desenho e da fala pela criança. Segundo Vygotsky, esse processo inicia-se “...muito antes da primeira vez que
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o professor coloca um lápis em sua mão e mostra como se forma letras...” (Vygotsky L.S., et al. 1988, p.148).
De acordo com as concepções de Vygotsky (1984), as
crianças podem descobrir a função simbólica da escrita bem
antes dos seis anos de idade e pode vir a iniciar o processo de
leitura aos quatro anos e meio. Para ele, a idade não é fator determinante para o processo de alfabetização da criança, mas, o
modo como ela irá acontecer poderá ser. Aponta que a escrita
muitas vezes é “ensinada como uma habilidade motora, e não
como uma atividade cultural complexa” (p.133). Por isso, concordamos com Ferreiro (1993, p.39), quando afirma que:
[...] é possível dar múltiplas oportunidades para ver
a professora ler e escrever, para explorar semelhanças e diferenças entre textos escritos para explorar o
espaço gráfico e distinguir entre desenho e escrita;
para perguntar e ser respondido; para tentar copiar
ou construir uma escrita; para manifestar sua curiosidade em compreender essas marcas estranhas que
os adultos põem nos mais diversos objetos.

Diante disso, reforçamos a importância do papel da escola na participação das crianças na cultura escrita desde cedo,
evitando atividades repetitivas e descontextualizadas. Não esquecendo de lembrar que a alfabetização de uma criança, não
ocorre em apenas um ano, mas sim em vários anos.
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2.4.2 Contextos de Promoção das Práticas de Oralidade, Leitura e Escrita
Os contextos de promoção são questionamentos que devem nortear e avaliar as práticas pedagógicas em cada agrupamento da educação infantil. Os questionamentos estão dispostos de forma enumeradas para facilitar sua localização. Esses
contextos estão atentos aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança, e diretamente ligados aos eixos norteadores do currículo da educação infantil na BNCC - das interações (conviver e participar), da brincadeira (brincar e explorar)
e da construção identitária (conhecer-se e expressar).
Cada contexto de promoção da oralidade, leitura e escrita tem práticas sociais, saberes e conhecimentos significativos
e contextualmente relevantes, oportunizando a criança a se relacionar com o meio natural e social atribuindo sentido a cada
campo de experiência.
Os questionamentos dos contextos de promoção da educação infantil, irá promover um contexto de imersão sociais de
linguagem, onde envolvam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança que são: conviver, brincar, participar,
explorar, expressar e conhecer-se.
2.4.3 Contexto dos Ambientes para Imersão da
Criança na Cultura Letrada
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Os ambientes é um contexto de experiência que também
requer reflexão e atenção pois são espaços educativos que toda
escola da rede municipal de ensino de Fortaleza, tem que disponibilizar nas salas de referência do atendimento das crianças.
Esses espaços devem ser planejados, organizados e funcionais,
de forma que seja um ambiente acolhedor e que proporcionem
a aprendizagem e o desenvolvimento integral da criança.
As instituições de Educação Infantil devem tanto oferecer espaço limpo, seguro e voltado para garantir a
saúde infantil quando se organizar, como ambientes
acolhedores, desafiadores e inclusivos, planos de interações, explorações e descobertas partilhadas com
outras crianças e o professor. Elas ainda devem criar
contextos que articulem diferentes linguagens e que
permitam a participação, expressão, criação, manifestação e consideração de seus interesses. (Parecer
CNE/CEB nº20/2009).

A BNCC além dos princípios éticos, políticos e estéticos,
traz também quatro aspectos que considera estruturantes para
programação dos ambientes no dia a dia da unidade de educação
infantil: a indissociabilidade do educar e cuidar; a centralidade
do brincar e dos relacionamentos na vida das crianças pequenas; as experiências emergem da vida cotidiana como origem
dos conhecimentos a serem compartilhados e reelaborados; e
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a atitude de acolhimento das singularidades dos bebês e das
crianças e a criação de espaço para a constituição de culturas
infantis. Um ambiente bem cuidado torna-se estimulador no
processo educativo garantindo o direito das crianças à diversas
possibilidades de aprendizagem, de interação e de brincadeira.
2.4.4 Contexto das Práticas Pedagógicas de linguagem Oral e Escrita
Na educação infantil as práticas pedagógicas devem sempre levar em conta os saberes juntamente com as experiências
das crianças aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artísticos, científico e tecnológico, por meio de vivências e brincadeira.
Para que aconteçam as experiências de aprendizagem essas práticas devem serem intencionais, planejadas e avaliadas,
considerando a integralidade e individualidade nas dimensões:
expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética estética
e sociocultural das crianças, entendendo o cuidado como algo
indissociável ao processo educativo.
As práticas pedagógicas devem ocorrer de modo a
não fragmentar a criança nas suas possibilidades de
viver experiências, na sua compreensão do mundo
feita pela totalidade de seus sentidos, no conhecimento que constrói na relação intrínseca entre a razão e a emoção, expressão corporal e verbal, experiSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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mentação prática e elaboração conceitual. (Parecer
CNE/CEB nº20/2009).

A BNCC (BRASIL, 2016) traz em seus campos de experiências práticas pedagógicas que visam a apropriação e construção de conhecimento da criança, envolvendo-a em diferentes
práticas culturais, intencionalmente organizada pelo professor.
Apontando a necessidade para que o trabalho pedagógico seja
voltado para a pluralidade cultural de mundo e que respeite as
diferenças existentes entre as pessoas, os contextos ou culturas.

3 CONCLUSÃO
Em virtude do que foi mencionado neste artigo podemos
perceber como a criação de políticas públicas voltadas para a
formação de professores, seja ela de maneira direta, entendendo-se aqui pelos encontros formativos organizados e realizados
pelas secretarias municipais, seja de maneira indireta no que se
refere aos materiais e documentos produzidos pela rede, tendo
o objetivo de contribuir com a reflexão e melhoria das práticas
docentes, consequentemente qualificando o atendimento às
crianças matriculadas na educação infantil.
Desde a publicação da primeira versão da Base Nacional
Comum Curricular no ano de 2016, que organiza o atendimento
à educação básica em todo o país, a SME de Fortaleza assumiu
o desafio de transformar a lei em realidade, implementando-a.
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Na perspectiva de contribuir com a formação desse professor é que a Rede Municipal de Educação de Fortaleza vem
produzindo, de forma coletiva, documentos que ajudam o docente a refletir sobre suas práticas e ampliar a qualidade das
experiências vividas pelas crianças nas instituições de educação
infantil.
Nesse sentido, nos propusemos a analisar os documentos:
A Proposta Curricular para a Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza; A criança e o seu nome: identidade, expressão e escrita na Educação Infantil; Orientações para
o Processo de Transição da Criança da Educação Infantil para o
Ensino Fundamental; e Orientações para as práticas pedagógicas de oralidade, leitura e escrita na Educação Infantil da Rede
Municipal de Ensino de Fortaleza, na tentativa de perceber as
contribuições que esses documentos possibilitam na formação
do professor. Ao fazermos a leitura e análise concluímos que a
SME de Fortaleza proporciona aos professores das instituições
que atendem a primeira etapa da educação básica subsídios
para nortear seus estudos em contextos. Percebemos também
uma articulação entre a BNCC e os documentos produzidos pela
rede municipal. Observamos que o material examinado oferece
possibilidade para discussão com a equipe docente, bem como,
de servir como fonte de pesquisa e estudos individuais para os
professores
Por fim, concluímos que o município de Fortaleza desenvolve políticas públicas para melhoria da qualidade na educação. A formação de professores configura-se como uma política
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de valorização do professor, consequentemente, assegura o desenvolvimento de boas práticas pedagógicas.
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CAPÍTULO 4
ENSINO REMOTO E O USO DAS FERRAMENTAS
DIGITAIS DURANTE A PANDEMIA: UM ESTUDO
NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DIREITOS HUMANOS, EM
MARANGUAPE, CE
Antonio Freitas Araújo1
1 INTRODUÇÃO
As práticas pedagógicas vêm passando por mudanças
acentuadas quanto a metodologia, desde o início do surgimento da Pandemia – Covid 19. As escolas e todos os sujeitos que
fazem parte desse contexto, tiveram que pensar em novos mecanismos de aprendizagem, se adaptando à metodologia do
Ensino Remoto.
A população não estava preparada para estes desafios,
principalmente na área educacional, uma vez que, até o momento, a tecnologia era utilizada de acordo com as demandas
do mercado e da sociedade.
Diante desse cenário surgem muitos questionamentos,
principalmente no que se refere aos desafios enfrentados por
1
Mestrando do Curso de Ciências da Educação - CECAP; Especialista em Educação Física Escolar - FIC;
Especialista em Gestão Escolar - FESL. Graduado em Educação Física - UVA). Acadêmico do curso de Pedagogia Uniasselvi. E-mail: edfisicafreitasaraujo@gmail.com
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professores e estudantes, uma vez que nem todos os professores estavam preparados e capacitados para a utilização de ferramentas tecnológicas na sua prática pedagógica.
Por outro lado, muitos estudantes não têm acesso às ferramentas tecnológicas necessárias para a efetivação das aulas
remotas, associado principalmente à falta de condições financeiras devido a intensa desigualdade social existente no país.
Frente a essa realidade, o Núcleo Gestor, junto com os
diferentes segmentos da comunidade escolar, teve que replanejar suas atividades pedagógicas, na expectativa de estabelecer
estratégias para vencer estes desafios.
Para compreender um pouco desse processo, a presente
pesquisa destaca a vivência do ensino remoto, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Direitos Humanos, estabelecida
no município de Maranguape, Ceará. O estudo, de caráter qualitativo, que segundo Gil (2007), “proporciona maior familiaridade com o problema”, busca compreender, a partir da análise
documental e de questionamentos aos docentes da escola, como
a escola vem trabalhando as atividades remotas/domiciliares,
identificar os maiores desafios, bem como ações que proporcionem uma maior equidade na aprendizagem dos estudantes.

2 A PANDEMIA E A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA
Desde o início da pandemia, causada pelo novo coronavírus - Covid-19, as relações sociais e econômicas estão muito
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mais ligadas às redes mundiais da Tecnologia. Este período exigiu de todos os setores, uma descoberta e aperfeiçoamento do
uso das tecnologias disponíveis no mercado.
Há anos se fala em aldeia global. O mundo está conectado de forma organizacional, através de redes de computadores
e internet. Segundo Lima e Costa Filho (2009) “as ferramentas de internet trouxeram consequências irreversíveis para os
meios de comunicação e para o desenvolvimento da humanidade.” Os autores enfatizam que a partir do momento que a internet se disseminou pelo mundo, a globalização foi mais fortemente reconhecida e as relações intercontinentais fortalecidas
e intensificadas, nos diferentes contextos e cenários.
Mesmo após anos de globalização estabelecida, um ponto de atenção consiste no acesso à essas tecnologias, pois nem
todos estão conectados de forma igualitária, considerando o fator desigualdade social, que impossibilita a muitas pessoas o
acesso. Bem como, o fator localização, considerando que ainda
temos locais onde o acesso à internet não existe, devido a localização em áreas de difícil acesso e com barreiras geográficas
que impedem esse acesso. Por outro lado, para se conectar às
ferramentas digitais é necessário ter o instrumento, que, por
muitas vezes se torna um custo não acessível a grande parte da
sociedade. Portanto enquanto a classe alta e média tem acesso
de qualidade e de alta velocidade, a classe social mais baixa não
tem condições financeiras de adquirir as ferramentas e instrumentos tecnológicos.
Este problema ficou muito latente no período de pandeSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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mia. O afastamento e o isolamento social, levaram à uma necessidade maior de acesso e de domínio digital, elevando ainda
mais a valorização dos avanços tecnológicos.
Descobriu-se que o uso do aparelho celular, notebook,
tablet, computadores e demais ferramentas tecnológicas, são
eixos que oferecem ferramentas importantes durante o isolamento social, pois possibilitam a continuidade das atividades
antes desenvolvidas de forma presencial.
Este consiste em um momento, onde a sociedade está
sentindo a necessidade de aprender a se conectar com o mundo, com o outro e consigo mesmo, através dos saberes daqueles
conhecimentos desejáveis que não estavam tão presentes, que
consistem no uso das ferramentas digitais. Portanto, surge a
valorização das tecnologias digitais, tanto na convivência humana, quanto nas atividades econômicas.
Segundo Lima e Costa Filho (2009) destacam que,
Cada vez mais, a internet, é um elo comum que conecta indivíduos de várias nacionalidades, demonstra que está cumprindo com suas funções de valorizar a praticidade e de difundir, sempre, e cada vez
mais, um conteúdo informativo e diversificado em
seu ciberespaço - ao disponibilizar registros históricos, documentos, livros, músicas e filmes, todos de
uma magnitude cultural globalizada (LIMA;COSTA
FILHO, 2009).
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Os autores destacam os avanços digitais que no atual
momento, mostram ainda mais os seus valores, suas cadências
prestativas em um momento importante da qualificação do conhecimento na responsabilização pessoal, coletiva e social.
As ferramentas começaram a se apresentar como demandas necessárias a todos. A relações econômicas e sociais
passaram a ocorrer a partir de ferramentas tecnológicas como
videoconferências, salas virtuais, transmissões por redes sociais.
As instituições educacionais estão diretamente inseridas
nesse processo. Na verdade, o atual momento trouxe uma grande transformação ao setor educacional, trazendo novas práticas e metodologias para o processo de ensino e aprendizagem.
O fechamento das escolas e o fim das atividades presenciais,
levaram à realidade do ensino remoto, nos diferentes níveis e
etapas de escolaridade.
Portanto com a implementação de aulas remotas, que
vem interligando o corpo discente e docente, através de ferramentas digitais, numa expectativa de dar continuidade a
aprendizagem e ao ensino, a inclusão digital, citada muitas vezes nos Projetos Pedagógicos das escolas, vem ganhando força
no espaço escolar.
Como já foi mencionado anteriormente, no Brasil nem
todos fazem uso da internet, principalmente devido à desigualdade social. Apesar da evolução das tecnologias da informação,
das conquistas nos diferentes eixos digitais, ainda estamos distantes de um mundo predominantemente digital.
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3 A PANDEMIA E O CONTEXTO EDUCACIONAL
A Pandemia do novo coronavírus afetou de forma intensa a realidade educacional, levando desafios para professores,
coordenadores, gestores e estudantes. O fechamento das escolas, e a inserção de atividades domiciliares na prática educacional, exigiram novas estratégias pedagógicas, uma vez que os
estudantes precisavam do contato com os professores, agora de
forma não presencial.
Nos primeiros dias de isolamento social, as escolas ainda se encontravam sem saber exatamente como proceder, uma
vez que o fechamento das escolas se deu de uma forma repentina, no intuito de prevenir uma contaminação em massa, com o
novo coronavírus. Acostumados somente ao ensino presencial,
todos tiveram que se reinventar. Uma das estratégias adotadas
para o momento passou a ser o ensino remoto.
Essa modalidade de ensino, segundo Behar (2020),
“pressupõe o distanciamento geográfico de professores e alunos e foi adotada de forma temporária nos diferentes níveis
de ensino por instituições educacionais do mundo inteiro para
que as atividades escolares não fossem interrompidas.”
Esse novo cenário de ensino e aprendizagem não é um
processo tão simples quanto parece. Muitos professores não estavam preparados para o desafio das aulas on-line mediante o
uso adequado para as ferramentas digitais, uma vez que não
possuem domínio sobre essas ferramentas. Porém, mesmo não
Editora Via Dourada

Antonio Freitas Araújo |93

tendo o domínio prévio, os professores de uma forma muito rápida tiveram que se adaptar ao uso de plataformas digitais que
contemplam vídeo chamadas, salas de aula virtuais, formulários e documentos virtuais, lousas digitais, entre outros meios
de aprendizagens, com horários e atividades adaptadas para o
novo cenário.
Por ouro lado, os estudantes também tiveram que se
adaptar a essa nova realidade, uma vez que passaram a realizar
as atividades em horários alternativos, nem sempre coincidindo com as aulas ao vivo, dependendo de celular ou computador dos pais, nos horários que estes estivessem em casa e sem
utilizar os equipamentos. Mais do que nunca, a autonomia e a
autogestão se tornaram competências necessárias na vida dos
alunos.
Sendo assim, alunos e professores tiveram que encarar a
internet e as demais ferramentas tecnológicas, como aliadas no
processo de ensino e aprendizagem. Aprender a utilizar e aprimorar o uso das ferramentas digitais, nesse momento consiste
em um importante fator de aprimoramento da prática pedagógica.
A prática pedagógica como um todo, está inserida nas
perspectivas e tendências que orientam a ação dos professores
numa sala de aula. No contexto atual, as tecnologias da informação, se tornam aliadas do processo de aprendizagem. Assim,
a utilização das Tics, de forma rápida, evoluiu no processo educacional, deixando de ser puramente desafiador, para se tornar
inovador do processo. Para que isso ocorra, é importante ter
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bem claro os objetivos das atividades propostas e dos resultados esperados.
Luckesi (1994), já chamava a atenção para a necessidade
da clareza dos objetivos, quando afirmou que […] “A pedagogia
não pode ser bem entendida e praticada na escola sem que tenha alguma clareza dos seus significados. Isto nada mais é do
que buscar o sentido da prática do docente”. (LUCKESI, 1994,
p.7)
Para o autor, a prática pedagógica precisa ter inserido no
seu contexto, um significado. Daí a necessidade de clareza nos
objetivos propostos, bem como no significado de cada saber
que está sendo trabalhado em sala de aula. Isso se torna ainda
mais desafiador, no momento que essas atividades ocorrem de
forma remota, exigindo tanto do professor quanto dos estudantes, competências digitais.
De acordo com os relatórios da UNESCO (2006), a competência digital é uma das oito competências essenciais para o
desenvolvimento ao longo da vida.
Já, de acordo com Calvani, Cartelli, Fini e Ranieri (2009,
p. 186) a competência digital consiste na capacidade de explorar e enfrentar as novas situações tecnológicas de uma maneira
flexível, para analisar, selecionar e avaliar criticamente os dados e informação, para aproveitar o potencial tecnológico com
o fim de representar e resolver problemas e construir conhecimento compartilhado e colaborativo, enquanto se fomenta
a consciência de suas próprias responsabilidades pessoais e o
respeito recíproco dos direitos e obrigações. Portanto, a inserEditora Via Dourada
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ção da cultura e das competências digitais darão ao estudante a
possiblidade de estar na rede para participar de comunidade e
não estar meramente restrito à determinada aula.
A cultura digital está prevista na BNCC, não com foco no
uso específico de recursos tecnológicos, mas, na formação de
habilidades que levem o estudante a um conhecimento mais
amplo, de autonomia e saberes de criticidade. Ela estabelece,
para a criança e ao adolescente a necessidade do domínio do
universo digital, como perspectiva de aprender e produzir, nos
mais diversos aspectos da sociedade em que vivem e convivem.
Portanto, a cultura digital traz uma possibilidade, através do
uso da internet, de concretização de sonhos e projetos de vida
traçados pelos estudantes.

3.1 CONHECENDO A REALIDADE DE UMA ESCOLA
Para que pudéssemos ter uma compreensão de tudo isso
na prática, realizamos uma pesquisa documental e de entrevista a alguns professores, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Direitos Humanos, localizada no município de Maranguape, CE.
A partir da análise dos documentos foi possível perceber
que existe um planejamento das atividades, voltado para o ensino remoto. Percebe-se que o registro do planejamento, leva
em consideração os diferentes cenários da escola. As aulas são
planejadas considerando os alunos que tem acesso à internet e
Série Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10

96 Gestão educacional e inovação tecnológica no processo de ensino e aprendizagem

conseguem acompanhar e desenvolver todas as atividades de
forma remota. Também, são planejadas aulas, considerando
alunos que tem acesso restrito à internet. Segundo os documentos, para eles são enviados questionários e vídeos curtos
pelo WhatsApp. As resoluções das atividades também se dão a
partir do mesmo aplicativo, em forma de foto ou texto escrito.
Também foram observadas disponibilidade de listas de vídeos
e filmes, para enriquecer o aprendizado do aluno.
Em relação às ferramentas utilizadas, para execução das
aulas, os professores utilizam o WhatsApp, o Google Classroom,
Google Meet e Google Formulário.
Para alcançar os objetivos propostos na pesquisa, foi perguntado aos professores, quais os principais desafios encontrados nessa nova metodologia de ensino e aprendizagem. Obtivemos como resposta que o maior desafio é a falta de acesso dos
alunos, pois muitos não possuem aparelhos eletrônicos como:
Celulares, tablets ou computadores.
Também citaram a falta de habilidade dos estudantes,
com as ferramentas, pois a maioria dos aplicativos são uma novidade tanto para os professores, quanto para os alunos. Foi citado que muitos alunos dependem da ajuda de um adulto para
acessar as aulas, o que nem sempre é possível.
E por final, foi perguntado sobre as estratégias utilizadas
para alcançar os estudantes que não tem acesso às tecnologias
da informação.
Em resposta tivemos a necessidade de realização de outras atividades como: questionários, redações, relatórios de
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pesquisa, atividades impressas que são entregues aos alunos,
seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, para que
que ninguém venha ser prejudicado no ano corrente.
É importante enfatizar também, que foi citada a disponibilização de rede Wi-Fi por parte da Secretaria Municipal de
Educação, para os alunos que não possuem internet domiciliar.
Porém, muitos alunos não dispõem de equipamento eletrônico
que permita o acesso por esse tipo de rede.
Os professores relataram ainda a importância de inserir
atividades lúdicas, tanto nas atividades on-line, quanto impressas. Citam que após a utilização de um formulário on-line com
perguntas e respostas, gravuras e pequenos vídeos, foi percebido um número maior de alunos participando das atividades
propostas. Outra estratégia utilizada, consiste na produção de
materiais, como brinquedos e maquetes melhorou a participação. Já, o processo de frequência, acompanhamento e avaliação
da aprendizagem, também teve que se adaptar a essa nova realidade. Portanto, se dá a partir da participação nas aulas remotas, bem como, a partir da entrega das atividades, de forma
virtual ou impressa, e no final de cada mês, é passada para a
gestão da escola, relatórios com a frequência dos alunos, gráficos de projeção de participação da resolução das atividades,
planejamento e planos de aulas desenvolvidos ao longo do mês.
Conforme análise dos planos de atividades remotas da
escola, os temas abordados ao longo do período de isolamento
são diversos, e viabilizam a interação dos estudantes. Essa interação é muito importante, pois como afirma Mortimer (2002),
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as interações “são consideradas como constituintes do processo
de construção de significados” (MORTIMER, 2002, p.284).
Portanto, essa experiência é uma possibilidade de buscar
e inovar conhecimentos que servirão como medidas significantes para a construção do conhecimento.
Foram percebidas atividades com a abordagem de temas
transversais, de temas voltados para a formação humana, envolvendo as competências socioemocionais, atividades físicas.
Outra estratégia observada nos documentos, é a pesquisa, que consiste em uma estratégia de construção do conhecimento. Como afirma Segundo Boff et all (2005), “... a pesquisa,
considera a vivência dos estudantes, na escola e na comunidade, possibilita a construção de conceitos científicos, com significado para os estudantes”. Assim, é importante salientar que
a pesquisa possibilita intensificar os conhecimentos sobre os
conceitos e saberes já adquiridos anteriormente, enriquecê-los,
vivenciá-los e experimentá-los nas práticas cotidianas, nesse
momento, através do processo digital.
Por outro lado, as aulas interativas, citadas pelos professores, consiste em um elemento ideal para tornar o estudante um multiplicador de conhecimento. As aulas remotas sendo
planejadas com objetivos que venham ao encontro das necessidades do discentes de acordo com sua realidade, visam uma
aprendizagem muito mais efetiva.
Segundo um dos professores, existe um cuidado muito
grande com as ferramentas que são utilizadas nas aulas remotas, pois estas devem estar incorporadas nos planos diários e
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levar em consideração o conhecimento prévio dos alunos. A
metodologia a ser utilizada como vídeos, questionários, imagens, formulários e diferentes softwares, vêm somar a interação professor/aluno, como também permite ao professor, perceber novas formas de ensinar, fazendo uso dessas ferramentas
digitais.
Percebe-se, portanto, que as práticas pedagógicas nesse
momento exigem muito mais dos professores, no que se refere
à utilização das ferramentas tecnológicas. Cabe a escola, além
de trabalhar os conteúdos de cada componente curricular, auxiliar o estudante com as ferramentas digitais.
Dentro desta perspectiva, podemos falar da alfabetização
digital, que consiste, segundo Garcia (2016), “como um aprendizado, que envolve signos linguísticos, sistemas de linguagem
verbal e não--verbal que permite ao sujeito desenvolver práticas de leitura e de escrita em ferramentas digitais. Trata-se de
uma alfabetização feita a partir de recursos tecnológicos dentro
do contexto do Letramento Digital.”
Porém, vale salientar que apesar de vivermos na era digital, percebe-se que ainda estamos no processo de compreender e agregar os saberes e as competências tecnológicas tanto
nas práticas do professor quanto no fazer do aluno. Segundo
Garcia (2016), “estamos preparados para sermos parte de um
universo que perpassa pelas tecnologias no contexto de interação social, portanto o uso das Tecnologias de Informação de
Comunicação (TIC) precisam sair do uso mecânico e assumir
um papel significativo.”
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Os alunos precisam ser capazes de efetivar e cultivamente navegar, avaliar e criar informações usando a diversidade
de ferramentas digitais. Aprender a aprender é a capacidade
de iniciar e prosseguir uma aprendizagem, de organizar a sua
própria aprendizagem. Ser capaz de estruturar e desenvolver
competências e habilidades é uma das chaves do processo de
ensino e aprendizagem. São essas inovações que vem ao longo
dos últimos anos instigando pesquisadores no contexto científico.
Os alunos precisam ter acesso a internet para o usufruírem dos recursos de informática e de infraestrutura de rede de
comunicação da mesma forma que os conteúdos visuais para
melhor construir o conhecimento.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com esse texto buscamos apresentar uma breve reflexão
sobre a pandemia e a utilização das ferramentas tecnológicas
no ensino remoto. Abordamos sobre o contexto educacional,
que passou por um momento inesperado e inédito, devido ao
isolamento social causado pelo novo coronavírus, e fez com que
toda a comunidade escolar tivesse que se adaptar a uma nova
realidade, de uma forma muito rápida, inserindo na sua rotina,
o ensino remoto, como estratégia pedagógica.
A capacidade de flexibilização, autogestão e autonomia
tiveram que fazer parte da vida de todos que participam do
contexto educacional. Atividades propostas em plataformas diEditora Via Dourada
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gitais, utilização de redes sociais passaram a garantir a continuidade do processo de ensino e aprendizagem.
Ao refletir sobre o cenário atual, percebe-se que ocorreu
uma aceleração em relação ao uso das tecnologias, nunca visto.
Mas, apesar da utilização das novas estratégias pedagógicas,
esse momento trouxe também muitos desafios. Desafios que
vão desde a falta de habilidades com as ferramentas até a falta
de acesso aos meios e às ferramentas digitais por parte tanto
dos professores quanto dos estudantes.
Pode-se perceber, portanto, que apesar de a sociedade
e o meio educacional ter avançado muito no que se refere às
competências digitais, ainda temos muito para avançar, para
garantir o acesso a todos, de forma equitativa.
Vale ressaltar que esse trabalho merece continuidade,
uma vez que a temática ainda apresenta diversas lacunas de
pesquisa, por se tratar de uma realidade nunca vivenciada antes. Ela pode ser ampliada para mais professores e estudadas
através de outras abordagens dentro da mesma temática.
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CAPÍTULO 5
A IMPORTÂNCIA DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO EXTERNA EDUCACIONAL NO CONTEXTO
DA GESTÃO ESCOLAR: UMA PESQUISA
DE CAMPO EM UMA ESCOLA NO
MUNICÍPIO DE FORTALEZA
Mírian Cavalcante Alencar1
1 INTRODUÇÃO
A preocupação em avaliar sistemas educacionais a partir
de processos externos tem sido implementada em muitos países desde os anos de 1950, porém no Brasil essa preocupação
só começa adquirir forma nos últimos anos da década de 1980,
com a incorporação do planejamento como estratégia de concepção das políticas públicas.
Dessa forma surge a necessidade em desenvolver avaliações no campo educacional no qual se estendeu para outras
dimensões, exemplo disso sistemas, instituições, currículos,
programas e políticas. É nesse contexto que a relação entre
educação e desenvolvimento econômico passa a exigir análises
1
Mestranda em Ciências da Educação pela CECAP polo Fortaleza/CE; Graduada em licenciatura plena em
Pedagogia pela Universidade Federal do Ceará – UFC; Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela
Universidade do Vale do Acaraú-UVA. E-mail: miriancavalcante2009@hotmail.com.
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mais globais e totalizantes, ganhando espaço as avaliações de
sistemas nas intuições escolares.
Interessante destacar que os resultados decorrentes referentes aos processos avaliativos podem contribuir para a formulação e monitoramento de políticas que estejam pautadas para
as necessidades da comunidade escolar, bem como o processo
de aprendizagem dos alunos. Ao explicitar informações sobre
o andamento do sistema educacional, funciona como prestação
de contas à sociedade e contribuem para estabelecer metas e
estratégias na mobilização dos atores em torno de problemas
prioritários no enfrentamento das dificuldades demonstradas
pelas escolas.
Assim sendo a importância dos resultados das avaliações
são fundamentais não só para professores, ou núcleo gestor,
mas para o governo e a sociedade, pois possibilitam que o governo possa através de recursos financeiros empregarem na
escola ao desenvolvimento bem como um instrumento indispensável para as reformas educacionais.
A escola onde ocorreu a pesquisa chama-se Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental “XX”, localizado
no Bairro Lagoa Redonda. A escola é de esfera Pública Municipal de Ensino Fundamental até o 4º ano. O colégio está vinculado a Diretoria/secretaria de ensino do 6º Distrito de educação
da Secretária Municipal de Educação (SME).
Em relação à quantidade de alunos foi observado que a
escola tem uma grande quantidade de alunos matriculados
no total de 1.153 distribuídos em 39 turmas com um total de 55
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professores. Sobre os educadores versa as seguintes informações: Todos os docentes são graduados (Nível Superior Completo), 95% são Especialistas e 5% são Mestres.
Foi evidenciando no que diz respeito à estrutura da escola que a mesma é limpa, arejada com cesto em todas as salas de
aulas, bem como em outras dependências da escola. O colégio
possui lixeiras de lixo para coleta seletiva. As salas de aulas são
bem organizadas de acordo com as idades e séries dos alunos.

2 DESENVOLVIMENTO
Ao se incluir nesse cenário em desenvolver transformações evidentes e eficazes na construção de uma educação universalizada aonde a educação venha ser primazia diante das
políticas públicas e que o sistema educacional funcione não
somente para uma parcela da educação onde os pais possam
pagar bons colégios, mas, para que o ensino público realmente
funcione e mostre bons resultados é necessário investimentos
na área da educação.
Nos anos finais da década de 1980 registra-se a primeira iniciativa de organização de uma sistemática de avaliação do ensino fundamental e médio, em
âmbito nacional. Esta sistemática é denominada
pelo MEC, a partir de 1991, de Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica (SAEB) da avaliação o
desempenho em provas de uma amostra de alunos
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do ensino fundamental e médio, de todas as Unidades Federadas. (OLIVEIRA, 2013, p. 19)

Nessa ótica têm-se políticas educacionais que tem por
objetivo acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos
sem que haja comparação entre eles, porém seus resultados em
conjunto são fundamentais para medir a compreensão desses
alunos referentes às disciplinas de português e matemática.
Enquanto o SAEB2 tem por objetivo gerar indicadores
globais em âmbito estadual e nacional, que orientam a formação de macropolíticas educacionais, o SPAECE, por se tratar de
um sistema de avaliação estadual, amplia as possibilidades de
produção dos indicadores educacionais, uma vez que o mesmo
favorece resultados mais focados em escolas, bem como nas regiões haja vista que ocorre a intervenção em diferentes níveis e
situações educacionais.
Para o SAEB, o efeito dessa avaliação está relacionado
com as características da escola, sendo seu efeito apontado
após a equalização de algumas variáveis como o nível socioeconômico individual e contextual. Sobre essa ótica observar
como os alunos do Ensino Fundamental se concentram na rede
municipal, a qualidade deste ensino tem forte impacto sobre os
indicadores do SAEB, bem como no Ensino Médio.
A partir dessas preocupações que a nação brasileira vem
se organizando seja através do Estado, seja pela sociedade civil
para vencer os hiatos existentes no seu processo de desenvolvi2
Para tanto, além de medir o desempenho escolar, o SAEB coleta informações sobre características dos
alunos, professores e diretores, bem como das condições físicas e equipamentos das escolas. Fonte: Oliveira, 2013.
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mento. A Constituição Brasileira de 1988 fornece as condições
legais na construção de uma sociedade democrática e o desenvolvimento pleno dos seus cidadãos.
Para se pôr em prática o que delimitava na Constituição,
foi preciso, do ponto de vista da educação, o seu reordenamento legal e Institucional, o que ocorreu com a aprovação da Lei
nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em
1996 e com a aprovação da Emenda Constitucional nº 14 consequentemente a criação do FUNDEF – Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e valorização do Magistério (Lei
– 9.424/96), também nesse mesmo ano.
Em se tratando de políticas públicas observa-se a criação da Lei nº 11.494/2007, que instituiu o FUNDEB3, ampliou
as possibilidades de oferta de educação integral ao diferenciar
os coeficientes de remuneração das matrículas, não apenas
por modalidade e etapa da educação básica, mas também pela
ampliação da jornada escolar associando maiores percentuais
de distribuição de recursos, evidenciando uma tentativa de
garantir realmente o direito à educação em tempo integral. A
criação do FUNDEB tornou-se um marco histórico que viabiliza
ampliar a jornada escolar através da sustentabilidade no orçamento para que o Ensino Fundamental seja de forma integral.

3

Baseado no número de alunos matriculados na educação básica informados no censo escolar do ano
anterior é um mecanismo de ampla redistribuição
dos recursos vinculados à educação que visa à am-

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
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pliação do atendimento e à melhoria qualitativa do
ensino oferecido e contribui para a redução das desigualdades educacionais existentes, estabelecendo
equidade na distribuição dos recursos no âmbito
dos Estados, Distrito Federal e Municípios com uma
maior participação federal. (NIEVOLA, 2011, p. 2122)

Sobre as mudanças nas políticas públicas educacionais
evidencia-se que o FUNDEB substituiu o FUNDEF, mas observa-se que ambos os programas são voltados para o desenvolvimento da Educação Básica e na valorização do magistério. A
diferença que ocorre entre o FUNDEF ao FUNDEB, é que no
último existe uma maior distribuição de impostos referentes às
matrículas do Ensino Básico, bem como as do Ensino Fundamental.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) foi criado em 2007 pelo INEP, com o objetivo de reunir em um só indicador, dois conceitos
de igual importância para a qualidade da educação:
fluxos escolares e médias de desempenho nas avaliações. (NIEVOLA, 2011)

Em relação ao contexto das políticas públicas educacionais tem-se o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB), sendo dispositivo que acompanha as metas da educaEditora Via Dourada
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ção ou o Programa de Desenvolvimento da Educação (PDE). O
PDE tem como principal meta até 2022, para o Brasil o IDEB
6,0 sendo comparável ao dos países desenvolvidos.
O Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola revela sua
identidade, projeta ações e reflete o processo de ensino e aprendizagem. É importante que o documento vigente em sua instituição esteja em consonância com a rotina escolar e com as
necessidades dos alunos e da comunidade.
O Projeto Político Pedagógico estabelece os objetivos
da escola e os mecanismos e estratégias mais adequadas para atingi-los. É a forma de planejamento
pedagógico, político e administrativo, por meio do
qual serão viabilizadas e concretizadas as ações educacionais, num movimento constante de reflexão-ação-reflexão. (NIEVOLA, 2011, p. 29)

É fundamental salientar que a comunidade deve estar
envolvida na construção de uma educação relevante e essencial.
Dessa forma pode-se citar os componentes que formam uma
comunidade escolar: Os alunos: crianças, adolescentes, jovens
e adultos, sujeitos principais do processo educativo da escola;
Os professores: profissionais da Educação, imprescindíveis e
responsáveis pelo ensino e pela aprendizagem dos alunos; A
equipe gestora: profissionais que regem toda essa orquestra,
“empoderados” para gerir, orientar, conduzir, moderar e mobilizar todos os envolvidos com o intuito de entrelaçar os camiSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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nhos de cada um e de todos, de maneira alinhada e de grande
potencial.
Outros funcionários: profissionais dedicados ao bem-estar do Projeto Político Pedagógico toda a comunidade escolar,
muitas vezes esquecidos no que se refere ao ensino e aprendizagem, mas potenciais parceiros no processo educativo da escola; Os pais ou responsáveis: pessoas que confiam os filhos à
escola para compartilhar sua Educação, sujeitos ocultos ou não,
mas parceiros na educação das crianças, adolescentes e jovens.
O desafio é transformar esse documento em mecanismo
de participação. Viabilizá-lo é o meio mais coerente de obter o
compromisso e o engajamento de todos com a Educação oferecida. É também uma forma potente de alinhar os objetivos
previstos no documento formal ao cotidiano da escola.
Não há dúvida de que o PPP existe para garantir o direito
de aprendizagem dos alunos e assim desenvolver suas capacidades de autoconhecimento e autocuidado, o pensamento crítico, a criatividade, o espírito inovador, a abertura às diferenças,
a apreciação da diversidade, a sociabilidade, a responsabilidade
e a determinação. No entanto, ele também é um instrumento
importante para dar sentido ao trabalho dos educadores – e
aqui se incluem todos os profissionais que trabalham na escola.
A gestão estratégica pode ser compreendida como
processo de adaptação contínua que as organizações
têm que enfrentar, mudando visão, hábitos, cultura,
postura e estratégias, a fim de se adequarem às muEditora Via Dourada
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danças do ambiente em que atuam e às tendências
futuras. (MACHADO, 2011, apud, SILVEIRA, 2013, p.
44.

A gestão estratégica ganha evidência nas reformas educacionais como requisito para o planejamento, a organização e
a mobilização das pessoas para participarem de forma competente nas ações de melhoria da qualidade de ensino.
Trata-se de um processo que se identifica bem com a reivindicação de participação conjunta de pais, professores, alunos, nos processos de tomada de decisão e corresponsabilização pelas ações de ensino e aprendizagem.
Nas práticas de gestão, busca-se a participação e as relações, mas são valorizados os elementos internos do processo
organizacional – o planejamento, a organização, a gestão, a direção, a avaliação, as responsabilidades individuais dos membros da equipe e a ação organizacional coordenada e supervisionada, já que precisa atender a objetivos sociais e políticos
muito claros, em relação à escolarização da população.

3 METODOLOGIA
A Pesquisa metodológica é o estudo que se referem os
instrumentos de captação ou de manipulação da realidade.
Está, portanto, associada os caminhos, formas, maneiras, procedimentos para atingir determinado fim. Construir um insSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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trumento para avaliar o grau de descentralização é exemplo de
pesquisa metodológica. LIMA (2012)
O estudo tem uma abordagem descritiva, pois, no qual
há uma melhor compreensão do assunto abordado. Para Gil
(2008 p. 76) “as pesquisas descritivas possuem como objetivo
a descrição das características de uma população, fenômeno ou
de uma experiência”.
Levantamento de informações através da referência bibliográfica e com o auxílio de: livros, artigos, revistas e internet
como fontes proeminentes de recursos literários na realização
desse estudo. Segundo Silva (2010, p. 60) “a pesquisa bibliográfica é um excelente meio de formação científica quando realizada independentemente ou como parte da pesquisa empírica”.
Portanto, estudos com metodologia descritiva geralmente assumem a forma de levantamentos, isso ocorre devido a um
aprofundamento da pesquisa descritiva ao qual se permite estabelecer relações de dependência entre variáveis, sendo possível generalizar resultados. Os pesquisadores tendem a analisar
seus dados indutivamente. O processo e seu significado são os
focos principais de abordagem. (GIL, 2009, p. 23)

3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA
O objeto de estudo é referente a um colégio público na
esfera municipal de Fortaleza ao qual tem a denominação nessa
pesquisa de “XX”. Nesse contexto foi identificado através dos
levantamentos de dados que a escola em questão teve uma meEditora Via Dourada
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lhora substancial na avaliação do ESPAECE no ano de 2018.
A metodologia aplicada direcionou-se ao estudo de caso, que
“consiste na investigação de casos isolados ou de pequenos
grupos, com o propósito básico de entender fatos, fenômenos
sociais.” (MICHEL, 2009, apud, SILVEIRA, 2013, p. 41).
Também foi observado o núcleo gestor que desenvolve
um excelente trabalho na educação onde realiza o planejamento, a organização, a liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos processos necessários à efetividade das ações educacionais orientadas para a
promoção da aprendizagem e formação dos alunos.

3.2 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS
A técnica desenvolvida na obtenção dos dados foi a qualitativa. De acordo Minayo (2009) “possibilita uma maior aproximação com o cotidiano e as experiências vividas pelos próprios
sujeitos”. A interpretação dos fenômenos e os fatos e as atribuições dos significados são básicas no processo de pesquisa
qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas.
Para atingir os objetivos propostos, utilizou-se do estudo
de caso em um Colégio da Rede Municipal de Fortaleza. Nessa
perspectiva a diretora da instituição escolar foi entrevistada e
assim se pode observar o trabalho realizado ao desenvolvimento das questões pertinentes ao ensino-aprendizagem.
De acordo com a captação de dados foi utilizado o roteiro
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de entrevista com perguntas previamente elaboradas acerca da
temática em questão. Segundo Lakatos e Marconi (2003 p. 92),
“a coleta de dados é a etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas,
a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos”.
A prática de entrevistar é a técnica mais confiável na obtenção de informações dos sujeitos pesquisados e a captação
das respostas que certamente contribuíram na produção do
trabalho e consequentemente na concretização da temática.
As entrevistas são caraterizadas por serem semiestruturadas, em relação ao questionário no qual ocorreu a participação de apenas 01 pessoa sendo a mesma diretora do colégio
ao qual ocorreu o estudo de caso.

4 RESULTADOS
A Revisão do Plano de Metas e Ações da Escola é a
ação de gestão que orienta o desenvolvimento profissional. A
ação organiza-se em protocolos de trabalho. Esses protocolos
consistem em orientações gerais sobre a organização e o
planejamento das atividades de revisão do plano.
O protocolo correspondente a essa ação vai auxiliá-lo no
processo de orientação aos diretores e coordenadores pedagógicos quanto às atividades de construção e implementação do
plano.
Assim, a Revisão do Plano de Metas e Ações da Escola
contempla um passo a passo que deve ser observado com rigor.
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Para inspirar esse trabalho, assista ao vídeo "Caso de Sucesso"
e conheça uma escola da rede municipal de Fortaleza que realiza, com excelência, o planejamento de metas e ações.
Gráfico – 1 Espaece – Matemática

Fonte – CAED, 2018
O gráfico acima se refere ao resultado do SPAECE, na
disciplina de matemática dos alunos da 5ª série de uma escola
em Fortaleza. Com a tradução dos dados fornecidos pelo gráfico observa-se uma crescente evolução dos alunos em relação a
disciplina de matemática.
Evidencia-se que a escola no ano de 2016, obteve em relação à proficiência 233,3 pontos, 239,3 no ano seguinte e em
2018 foi verificado um grande salto chegando em 255, 9 pontos.
Destacam-se então as medidas tomadas pelo núcleo gestor em
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relação aos elementos norteadores do processo de educação.
A Escola do Município de Fortaleza tendo a denominação
de “XX”, situado no Bairro da Lagoa Redonda, tem alcançado
suas metas projetadas a cada ano. A atenção à rotina pedagógica, o monitoramento da infrequência, o apoio de monitores
e a aproximação entre escola e comunidade contribuem para
isso, de acordo com os depoimentos de profissionais da escola
e mães de alunos.

5 CONCLUSÃO
Através da pesquisa foi identificada que a prática pedagógica da Escola é a pedagogia sócio-interacionista. Isso ficou
bastante evidente nas aulas que foram observadas. Todas as
aulas, inicialmente, tinha-se um tema gerador, a partir desse
tema, iniciava-se a busca pelo conhecimento prévio dos alunos,
sobretudo fatos do cotidiano deles.
O trabalho também evidenciou a importância das políticas públicas direcionadas à educação e também à importância
dos processos avaliativos SAEB e SPAECE sendo “termômetros” nas questões de aprendizagem dos alunos. O fato é que
programas e políticas públicas referentes à educação são fundamentais também para elevar o Índice de Desenvolvimento da
Educação Brasileira.
Sobre essa perspectiva foi desenvolvido um estudo de
caso tendo o objetivo de repassar e demonstrar maior veracidade na problemática abordada sobre a as questões educacionais
Editora Via Dourada

Mírian Cavalcante Alencar |119

da escola. Sendo assim foi escolhida uma escola no Munícipio
de Fortaleza e foi analisado o perfil dessa Instituição através
dos resultados obtidos no SPAECE em relação à disciplina de
matemática.
Identificou-se que houve um grande desenvolvimento
dos alunos onde o gráfico em questão fazia suas análises a partir do ano de 2016 e teve seu término em 2018. Sendo assim,
observa-se uma evolução positiva nos índices de proficiência
na disciplina de matemática na escola onde ocorreu a pesquisa.
Também se destaca a importância dos gestores nos sistemas de ensino escolar tem sido ressaltada há anos na pesquisa educacional, tendo sido, inclusive, antecipada nas propostas
pedagógicas. É notório que a autonomia fortalece as escolas,
acentua o espírito de equipe, envolvendo os professores e demais educadores na responsabilidade em assumir um papel na
configuração da organização do trabalho escolar não apenas na
sala de aula, mas na escola como um todo.
Apesar de uma evolução significativa nos índices de avaliação do sistema de educação brasileira, ainda se observa no
ensino básico uma gama de problemas, pois se evidencia uma
educação de baixa qualidade, professores mal remunerados e
em muitas escolas a estrutura ainda deixa muito a desejar em
comparação às escolas de países desenvolvidos. Espera-se que
essa pesquisa contribuía com demais trabalhos em relação à
temática.
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CAPÍTULO 6
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO: SEUS PRECURSORES E SUAS IMPORTANTES CONTRIBUIÇÕES
NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Rita de Cássia de Almeida Cardozo1
1 INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo a elaboração de uma síntese sobre o papel da Psicologia no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, desde sua origem, abordagens teóricas,
escolas da ciência psicológica, e a prática social historicamente
constituídas. É importante conhecer as construções teóricas de
forma contextualizada, pois a evolução das ciências sempre foi
influenciada pelas questões políticas e sociais de cada período
histórico. A educação é constituída por múltiplos determinantes, dentre os quais os fatores de ordem psicológica; portanto,
a psicologia tem contribuição importante na formação dos alunos. Nas primeiras décadas da Psicologia da Educação, o núcleo
de estudos desse campo da psicologia abrangeu três áreas: o
estudo e a medida das diferenças individuais e a elaboração de
testes; a análise dos processos de aprendizagem; e a psicologia
1
Mestranda em Ciências da Educação-CECAP; Licenciada em Matemática pela Universidade Estadual do
Ceará - UECE. E-mail: ritacac202@yahoo.com.br
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da criança. O objetivo da educação na escola pública é atingir
a qualidade social para todos; garantindo assim, a apropriação
do conhecimento; o desenvolvimento das diversas habilidades;
preparação para o mercado de trabalho e para a vida; tendo
como aliadas a Psicologia da Educação e a Psicologia Escolar.
Elas trabalham levando em consideração a complexidade e diversidade das práticas educativas, sem perder de vista os limites e possibilidades, oportunizando a construção de políticas
públicas comprometidas socialmente com as classes populares
para o enfrentamento dos problemas postos à educação na atualidade.

2 DESENVOLVIMENTO
2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PSICOLOGIA
E SEUS PRECURSORES
A palavra Psicologia tem origem grega e a partir
de suadefinição etimológica se refere ao estudo da alma ou
da mente(psyche + logos = mente + conhecimento). Durante
muitos séculos a Psicologia foi pensada pelos filósofos como o
saber acerca da alma, tratada como uma realidade da metafísica,
ou seja, uma realidade fora do alcance dos nossos sentidos, que
não pode ser objeto de qualquer experiência ou vivência.
A história da Psicologia como um estudo acadêmico
da mente e do comportamento remonta aos gregos antigos,
existindo evidências de pensamento psicológico no Egito antigo,
Editora Via Dourada
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mas a primeira tentativa de sistematizar um pensamento sobre
o espírito humano ocorre entre os filósofos gregos, ou seja, a
interioridade humana. O médico grego clássico Alcmeão de
Crotona ( século V a.C.) filósofo pré-socrático, e um dos mais
importantes discípulos de Pitágoras, dedicado à medicina e às
investigações das ciências naturais, desenvolveu uma teoria
acerca da origem e dos processos fisiológicos das sensações.
Influenciou Hipócrates (460-370 a.C.), pai da medicina, que
estudou a teoria dos quatro humores corporais. Foi com o filósofo
Sócrates (469-399 a.C.) que as ideias sobre o mundo psicológico
ganharam força e sua principal preocupação era com o limite
que separa o ser humano dos animais, sendo que a “razão” era
a característica humana que os diferenciava, prevalecendo a
razão dos humanos sobre os instintos da irracionalidade dos
animais.
O filósofo Platão (427-347 a.C.), aluno de Sócrates
continua sua ideia, muito embora não acredite na existência da
alma; ele acredita e enfatiza que o homem é um ser humano
dotado de racionalidade, passando a chamá-lo de “animal
racional”.
A contribuição de Aristóteles (384-322 a.C.) foi inovadora ao postular que alma e corpo não podem ser dissociados.
O estudo, portanto, considerou que, 2300 anos antes do advento da Psicologia Científica, os gregos já haviam formulado
duas teorias sobre a psique ou o estudo da alma: a platônica,
que postulava a imortalidade da alma e a concebia separada do
corpo, e a aristotélica, que afirmava a mortalidade da alma e
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sua relação de pertencimento ao corpo. René Descartes (15961650) filósofo francês admite a existência da alma separada do
corpo, e que este funciona sem a supervisão da alma. Foi um
dos precursores do movimento racional-científico, considerado o pai do racionalismo, e defendeu a tese de que a dúvida
era o primeiro passo para se chegar ao conhecimento e de que
existe uma única verdade que não pode ser questionada: a nossa existência – pensamento resumido na famosa frase: Cogito
ergo sum - “penso, logo existo”. Descartes preocupava-se com a
validade das evidências que poderiam comprovar as verdades.
E a medida que a ciência foi sendo desenvolvida, a filosofia começou a perder sua importância, assim como a alma. A
Psicologia foi definida como “o estudo da mente”, de domínio
da filosofia até a década de 1870, quando se desenvolveu como
uma disciplina científica independente na Alemanha. A Psicologia como um campo autoconsciente de estudo experimental começou em 1879, em Leipzig, Alemanha, quando Wilhelm
Wundt (1832-1920) centrou suas experiências nas experiências
conscientes substituindo o conceito de espírito por consciência,
adotando o “Método de Introspecção” que consiste na autoanálise de seus estados mentais, tomando consciência deles, para
inspecionar e relatar pensamentos e/ou sentimentos pessoais.
Crenças, imagens mentais, emoções, memórias (visuais, auditivas, tácteis, olfativas) e pensamentos são conteúdos mentais
que são passíveis de introspecção. Wundt também foi a primeira pessoa a se referir como um psicólogo e teve como precursor Ferdinand Ueberwasser (1752-1812) que se designou ProEditora Via Dourada
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fessor de Psicologia Empírica e Lógica em 1783.
Outros importantes colaboradores iniciais da
área incluem Hermann Ebbinghaus (pioneiro no estudo
da memória), William James (o pai americano do pragmatismo)
e Ivan Pavlov (que desenvolveu os procedimentos associados
ao condicionamento clássico).
Logo após o desenvolvimento da psicologia experimental, vários tipos de psicologia aplicada apareceram: G. Stanley
Hall (1880) trouxe a Pedagogia Científica para os Estados Unidos e John Dewey (1890) com sua Teoria Educacional foi outro
exemplo. Também na década de 1890, Hugo Münsterberg fez
aplicação da psicologia na indústria, direito e outros campos.
Lightner Witmer estabeleceu a primeira clínica psicológica na
década de 1890 (foi o criador do termo «psicologia clínica”). James McKeen Cattell adaptou os métodos antropométricos
de Francis Galton para gerar o primeiro programa de testes
mentais na década de 1890.
O desenvolvimento da Psicologia como uma ciência independente teve sucesso e os psicólogos passaram a rejeitar
métodos e abordagens baseadas em especulações e suposições;
e passaram a adotar “base científica” para sustentar seus estudos. Surgiram escolas da ciência psicológica(científica), como:
Estruturalismo – Titchener (1867-1927) psicólogo britânico
que considerava a psicologia como ciência da consciência, centrando seus estudos nas experiências conscientes, estrutura do
cérebro e sistema nervoso.
Funcionalismo – John Dewey, James Angell, William JaSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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mes (1842-1910) considerado o pai da psicologia americana, e
defendiam o funcionamento da mente no processo de adaptação do homem ao meio ambiente. Tiveram influência da Teoria da Evolução e Biologia de Darwin; Associacionismo – representado por Edward Lee Thorndike (1874-1949), suas leis
surgem com Locke, mas foram formuladas com mais exatidão
por David Hume, o expoente máximo do Associacionismo. Ele
acreditava que o conhecimento humano é formado por impressões e ideias que interagem entre si, dependendo da proximidade, semelhança e relação de causa-efeito entre elas e que é um
processo de “associação de ideias”, partindo das simples para
as mais complexas; Behaviorismo – iniciado por J.B. Watson
(1878-1958), incluindo Thorndike, Pavlov, Skinner, Tolman,
Hull, etc. Watson a definiu como ciência do comportamento
do organismo. Acreditava no papel do ambiente e estímulos
na formação do comportamento. Os behavioristas iniciais consideravam o estudo da “mente” muito vago para um estudo
científico produtivo; Psicologia da Gestalt – Iniciada por três
psicólogos alemães: Max Wertheimer (1880-1941), Kurt Koffka
(1886-1941) e Wolfgang Kohler (1887-1967).
Essa escola foi criada em 1912 e o termo Gestalt significa forma ou configuração e acreditavam que “a mente não é
composta de elementos e, portanto, pode ser entendida melhor
apenas se estudá-la como um todo.
O comportamento humano é caracterizado como um
comportamento inteligente, em vez de um mecanismo de estímulos e resposta simples; Psicanálise – tinha como foco a psiEditora Via Dourada
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que humana normal, mas Sigmund Freud (1856-1939) fundou
a Escola de Psicanálise abordando a história clínica dos doentes
mentais baseada na motivação inconsciente incluindo diferentes conceitos como comportamento consciente, subconsciente
e inconsciente, estrutura da psique, repressão, catarse, desenvolvimento psicossexual da criança, libido, análise de sonhos
que ajudam a analisar o comportamento humano integral, especialmente do ponto de vista do entendimento do comportamento anormal. Alfred Adler (1870-1937) e Carl Gustav Jung
(1875-1961) foram seguidores de Freud, além de outros psicólogos que foram influenciados por ele, ficando conhecidos por
“Neo freudianos” e tiveram grande importância na psicologia moderna, como Anna Freud, Karen Horney, Sullivan, Eric
Fromm, Erik Erickson, dentre outros; Psicologia Humanista –
Foi desenvolvida por psicólogos como Abraham Maslow, Carl
Rogers, Rollo May, Gorden Allport, e tem como base a valorização do ser humano. Acreditavam que o comportamento é
controlado por nossa própria vontade e não pelo inconsciente
ou pelo ambiente.
Psicologia Cognitiva – surgiu na década de 1950, e estuda os processos mentais, como as pessoas pensam, percebem,
lembram e aprendem e se relaciona a outras disciplinas, como
a neurociência, filosofia e linguística. Ela é conhecida como a
“revolução cognitiva” com muitas pesquisas sobre temas como
processamento da informação, língua, memória e percepção.
Jean Piaget (1896 - 1980) foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, defendeu uma abordagem interdisciplinar para a
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investigação epistemológica e fundou a Epistemologia Genética, teoria do conhecimento com base no estudo da gênese
psicológica do pensamento humano.
Nos 150 anos de duração da história da Psicologia, muitos psicólogos contribuíram com seus conhecimentos para fazer dela uma ciência, e grande parte dessa história, depois da
sua separação da Filosofia, refere-se a um contínuo aperfeiçoamento instrumental, de técnicas e de métodos de estudo
voltados para alcançar uma precisão e uma objetividade. Cada
escola adere à sua própria orientação teórica e metodológica,
abordando o estudo da natureza humana a partir de diferentes
técnicas adquirindo um valor indispensável para a construção
da ciência psicológica, e nenhuma delas possui todas as respostas ou é superior a outra.
A Psicologia pode ser considerada uma ciência, pois segundo Thomas Kuhn, o estágio mais avançado do desenvolvimento de uma ciência é alcançado quando ela já não se caracteriza por escolas de pensamento, ou seja, a maioria dos membros dessa disciplina chega a um consenso acerca de questões
teóricas e metodológicas. Ela é considerada uma soft ciência,
devido sua incapacidade de formular leis universais que deem
conta de forma integral do comportamento humano. Entretanto, essas limitações não desqualificam a psicologia como ciência. Ao contrário, oferecem desafios às tradicionais metodologias e construtos teóricos. Possibilitando, assim, uma continuidade científica na busca de respostas e soluções para os mais
diversos problemas. Até 1920: A Psicologia era considerada a
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ciência da vida mental; De 1920 a 1960: Com o predomínio do
Behaviorismo, a Psicologia abandona a introspecção e é redefinida como a ciência do comportamento observável; A partir de
1960: A Psicologia começa a retomar seu interesse inicial pelos
processos mentais e mantém o comportamento como objeto de
estudo.
Na contemporaneidade, a Psicologia é a ciência do comportamento e dos processos mentais e em constante processo de construção.
A Psicologia exerceu sua influência sobre a prática escolar, e três psicólogos promoveram o maior impacto nas escolas: Thorndike, Skinner e Piaget, embora não tenham realizado
suas pesquisas em sala de aula.

2.2 CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E DA PSICOLOGIA ESCOLAR NA ESCOLA
Os conhecimentos psicológicos da educação do cotidiano escolar existem em função da intervenção pedagógica, que vai exigir do professor uma ação que se constrói num processo dialético entre as convicções pedagógicas e as possibilidades de realizá-las. A Psicologia
pode ajudar o professor a refletir criticamente sobre sua
prática e imprimir-lhe novos direcionamentos.
A Psicologia da Educação ou Psicologia Educacional utiliza princípios e informações que as pesquisas psicológicas ofeSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10

132 Gestão educacional e inovação tecnológica no processo de ensino e aprendizagem

recem acerca do comportamento humano, para tornar mais
eficiente o processo ensino-aprendizagem, constituindo-se em
um ramo da Ciência da Psicologia que estuda todos os aspectos
das situações da educação. Ela permite ao professor conhecer
as particularidades de seus alunos e a partir daí, saber como
trabalhar de forma eficaz suas habilidades no processo de ensino-aprendizagem melhorando a educação e o ensino.
A Psicologia Escolar é focada no âmbito profissional com
um campo de ação determinado, ou seja, estuda a escola e suas
relações estabelecidas; baseia sua atuação nos fundamentos teóricos adquiridos através da Psicologia da Educação. A Psicologia Educacional e a Psicologia Escolar não são iguais, mas estão
interligadas.
As contribuições da Psicologia à Educação favorecem a
autonomia e a melhoria das práticas pedagógicas, por meio do
diálogo com os diferentes agentes escolares, levando em conta seus saberes acumulados e suas contribuições no cotidiano
educacional. O papel do psicólogo na escola é de agregar e enfatizar a importância dos sujeitos no processo de ensino-aprendizagem, dando muita relevância às vivências cotidianas e relações familiares dos alunos.
Não existe cidadania sem participação e sem a construção
de um espaço onde as pessoas possam ser ouvidas; e a escola torna-se esse lugar, que através de suas ações escolares, do
olhar e escuta atenta do psicólogo, serão desenvolvidas interações favoráveis ao fluxo da autonomia pessoal ou coletiva.
A Psicologia tem muito a contribuir com a escola, pois
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produz e fortalece espaços coletivos para a reflexão sobre as situações e conflitos que ocorrem no âmbito escolar. A psicologia
e suas teorias respondem às demandas escolares por resolução
de problemas psicológicos de aprendizagem, e através da produção de conhecimentos acerca da criança, do desenvolvimento
infantil, das maneiras de aprendizagem, a psicologia foi sendo
consolidada no campo educacional. No entanto, o trabalho do
psicólogo passou a ser criticado no contexto escolar brasileiro
principalmente a partir dos anos 80, quando os fundamentos
psicológicos da educação passam a ser revistos tendo em vista os novos conhecimentos e produções da psicologia em suas
práticas educativas, e o social é colocado como causa principal
das problemáticas relacionadas à educação e a aprendizagem.
Começam a surgir novas teorias e práticas no campo da
psicologia e da educação, buscando analisar as situações educativas em sua complexidade, considerando diversos aspectos,
como sociais, políticos, econômicos, culturais, institucionais e,
também, psicológicos.
O fracasso escolar passa a ser analisado dentro de um
amplo contexto marcado por encontros e desencontros entre a
Psicologia e a Educação, face às diferentes posições ideológicas,
conceituais e práticas. Tudo isso, serviu para o fortalecimento
de debates entre as áreas da Psicologia e Educação.
Entra no contexto brasileiro um período de discussões
sobre novas temáticas, como o cotidiano escolar, as relações
institucionais na escola, o papel das avaliações dos processos
escolares, violências na escola, relações professor-aluno e ouSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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tras. Passaram a questionar os reais motivos do fracasso escolar, acreditando-o como efeito do capitalismo que enaltece
a técnica em detrimento da ética, gerando assim, a exclusão
social.
Acreditavam que os problemas escolares eram originários do social e que não existiam políticas públicas educacionais
voltadas à formação de cidadãos suficientes para saná-los.
A Psicologia assumiu compromisso com a educação brasileira de romper os processos de individualização e de psicologização da educação efetivando as mudanças necessárias que
demanda a melhoria da qualidade da educação no país. Surgiram várias reformas educacionais, ocasionadas pelas implantações de novas políticas públicas, mas mesmo assim alguns
problemas continuaram, e o papel do psicólogo na escola foi
amplamente questionado.
O preconceito, como um juízo de valores previamente concebido, recorrente entre os diversos atores escolares,
também persiste na prática cotidiana do psicólogo escolar na
atualidade, e ocorre por conta da dificuldade de aceitar e entender a diversidade dentro dos muros da escola, gerando assim, as discriminações e exclusões escolares. Para sanar esses
problemas, se faz necessário, um trabalho que descontrua estes
preconceitos no campo da educação, ampliando o espectro de
entendimento e construindo novos espaços de discussão e de
compreensão dos problemas educacionais, buscando dar voz
aos diversos atores e grupos que constituem o espaço educacional, dentro e fora da escola. Em 2013, as Diretrizes Curriculares
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Nacionais Gerais da Educação Básica, sugerem que a própria
escola deve ser repensada, como um todo e o psicólogo tem o
desafio de contribuir nesta reconstrução do espaço escolar: A
escola precisa ser reinventada: priorizar processos capazes de
gerar sujeitos inventivos, participativos, cooperativos, preparados para diversificadas inserções sociais, políticas, culturais, laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar
as formas de produção e de vida.
Apesar das diversas críticas a que a instituição escolar
já recebeu de ser um espaço disciplinar de enquadramento, de
controle e de captura da diversidade dos sujeitos, ela tem uma
função social e política importante, podendo se constituir como
espaço singular e privilegiado onde mudanças podem acontecer
e onde se desenvolvem relações que favorecem e potencializam
os atores que nela circulam e essa reconstrução pode e deve
fazer parte da agenda de trabalhos do psicólogo na educação.
As configurações históricas da Psicologia da Educação se
resumem em: Até o final do século XIX : a psicologia e a educação estiveram mediadas pela filosofia; Até 1890 aproximadamente: não se falava da psicologia da educação durante este período, porém teve influência de caráter psicológico de natureza
filosófica no pensamento educativo; De 1890 – 1920: a psicologia começa a se distanciar da filosofia e se transforma em uma
disciplina científica autônoma. Os precursores da Psicologia
da Educação foram: J.M. Cattell (1860-1944) e G.Stanley Hall
(1844-1924); De 1920 – 1955: durante esse período, a psicologia
da educação mostrou-se como a “rainha das ciências da educaSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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ção”, segundo Wall (1979, p.376); A partir de 1955: ocorreram
vários fatos que modificaram bastante o panorama da Psicologia da Educação e no decorrer das duas primeiras décadas
do século XX, ela aplica na educação todos os conhecimentos
relevantes proporcionados pelas pesquisas desenvolvidas no
âmbito da psicologia científica nascente, e se sobressaem pelo
interesse na educação escolar nas áreas: no estudo e a medida
das diferenças individuais e a elaboração de teses, a análise dos
processos de aprendizagem e a psicologia da criança.
Na metade da década de 50, 30 anos depois do seu nascimento, a Psicologia da Educação apresentava um panorama
complexo e contraditório; de um lado, e como consequência do
protagonismo atribuído na tarefa de abordar todos os aspectos,
todas as dimensões e todos os fatores do processo educativo, e
pelo outro lado, devido a essa ampliação dos conteúdos e das
temáticas, fica difícil precisar a sua área de atuação em relação
às outras áreas da Psicologia e às outras ciências da educação.
Considera-se que as primeiras décadas do século XX, praticamente todas as teorias da Psicologia foram consideradas úteis
para a Educação. O foco da Psicologia da Educação centrou-se
na aplicabilidade do conhecimento psicológico no campo educativo, especialmente, no ambiente escolar.
Para Gatti (1997), o domínio da Psicologia sobre a Educação remonta ao início do século XX e deixou evidências de que
a Psicologia, desde seu surgimento, foi configurando-se como
principal sustentáculo teórico para as práticas educativas. Durante os anos de 1920, o Brasil viveu o movimento Escola NoEditora Via Dourada
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vista e a Psicologia embasou-o com seus recursos teóricos metodológicos para a educação escolarizada.
No final dos anos de 1980 e no decorrer dos anos 1990,
surgem reflexões sobre a função social da escola dentro de uma
sociedade estratificada e desigual. Por isso, estudos da Psicologia da Educação, referentes à aprendizagem, desenvolvimento,
relação professor/aluno, dirigidos à Educação são propostos
por estudiosos como Vygotsky, Wallon, Piaget, dentre outros,
que oferecem fundamentos para melhor compreensão dos processos educativos. Essa nova perspectiva teórica da Psicologia
para a Educação encontra-se presente desde o início dos anos
de 1960 nos trabalhos do teórico Jean Piaget (1896-1980) e mais
tarde em torno de 1980 nos trabalhos de Vygotsky (1896-1934)
e, mais recentemente por Henry Wallon (1879-1962) e seus trabalhos ganharam amplitude no campo da pesquisa educacional.
Para Cosmo (2006) esses estudos possibilitam: compreender o papel do educador melhorando sua atuação no contexto da escola; refletir sobre o volume e rapidez com que as teorias são difundidas no sistema de ensino atendendo ao clamor
dos educadores por orientações que possibilitem uma prática
educativa de qualidade.
Para César Coll, a finalidade da Psicologia da Educação
é informar aos professores sobre o estudo científico do desenvolvimento mental. Atualmente, rejeita-se a ideia de que a
Psicologia da Educação seja resumida a um simples campo de
emprego da Psicologia; ela deve, ao contrário, atender simulSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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taneamente aos processos psicológicos e às características das
situações educativas, que extrapolam ao contexto escolar.
Hoje em dia, reconhecidamente, a Psicologia tem um
importante papel nas transformações ocorridas na sociedade e
nas consequentes mudanças das funções sociais de suas instituições, como a família e a escola. Ela ajudou na reconstrução
de sentidos e realinhamento de lugares sociais, como o de contribuir para apaziguar as angústias próprias destes períodos
e crise institucional, colaborando na construção de conceitos
e na elaboração de estratégias que nos permita vivenciar esta
transição de maneira o mais saudável possível. A escola tem
sido objeto de interesse e estudo de vários educadores e pesquisadores de diversos campos de conhecimentos por ser um
elemento que afeta todas as camadas sociais e tem sido considerado espaço de transição da criança do ambiente familiar
para o ambiente social (CONTINI, 2000).
Para Vygotsky(2004), é necessária uma Psicologia nova
para um homem novo.
Todavia, este só pode se desenvolver em uma sociedade
nova, que viabiliza a libertação dos indivíduos ao invés de seu
aprisionamento.
Desse modo, para a emergência de um homem novo, há
que se transformar a sociedade. Saviani (2008) nos ensina que
teoria e prática são polos opostos, mas se constituem como unidades inseparáveis.
A teoria só faz sentido se ajudar a desvelar a prática. E a
prática, por sua vez, é o que dá consistência a essa teoria.
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Tendo em vista esses pressupostos, consideramos que a
práxis é uma relação de construção e desconstrução contínua
a partir da reflexão teórica e dos fazeres de uma profissão, de
modo que uma não é mais importante que a outra; ambas se
constroem mútua e continuamente. Tendo em vista a complexidade desse desafio, acreditamos que só é possível construir
uma perspectiva crítica em Psicologia Escolar se o profissional
dessa área ancorar sua práxis em uma concepção de Educação
transformadora. A esse respeito, Maluf (2001, p.65) afirmou: É
preciso reconhecer que a psicologiaconvive, neste início de um
novo século, com paradigmas diversos inspirados por diferentes concepções do real.
Convivemos com profundas discordâncias a respeito do
estatuto do saber científico. Este é, em nosso entender, um dos
muitos desafios que enfrenta o psicólogo e mais especificamente o psicólogo que trabalha no campo da educação.
As dificuldades de aprendizagem êm sido durante muito tempo uma das grandes preocupações da escola, tendo em
vista que o processo de aprendizagem ocorre em cada sujeito
de maneira singular, a partir da interação individual e social do
sujeito.
Atualmente, volta-se para uma ealidade tipicamente educacional, que são certos fenômenos relativos a não
aprendizagem, que ocorrem dentro do âmbito familiar, escolar
e comunitário, que podem e devem ser remediáveis e prevenidos.
Segundo, William James (1899) “O ensino, de fato é uma
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arte, a ciência da psicologia não pode prestar-lhe a menor ajuda no tocante às estratégias específicas da instrução”. A Psicologia do Desenvolvimento Humano abrange todo o ciclo vital, da infância à velhice e permite aos psicólogos fazerem uma
comparação entre as características do indivíduo nos aspectos
intelectual, físico, emocional e social, em cada faixa etária das
etapas ou ciclos de vida entre as teorias de Erik Erikson, Jean
Piaget, Lev Vygotsky, Henry Wallon e outros.
O ciclo de vida começa na fecundação do óvulo, nascimento, infância, adolescência, fase adulta e velhice, e de acordo
com cada uma, o homem passa por transformações específicas
delas, conflitos de ordem comportamental, emocional, motor
e cognitivo, dificuldades emocionais e financeiras, incertezas,
sucessos, alegrias, arrependimentos, lamentações e incertezas
responsáveis pelo se desenvolvimento pessoal e profissional.
O desenvolvimento humano sofre influências da hereditariedade (carga genética), crescimento orgânico (aspecto físico) e maturação neurofisiológica (desenvolvimento comportamental) e o meio(ambiente).
A Infância possibilita aprendizados e experiências nas
relações com as outras pessoas e com o mundo. Para Piaget,
a criança desenvolve seu raciocínio em quatro estágios, que
são: Período sensório-motor, Período pré-operacional, Período
operacional-concreto e Período operações-formais. Vygotsky
(1978) em seu estudo infantil acredita que a criança utiliza a
linguagem como meio essencial para aprender a pensar sobre
a realidade, e que para realizar alguma atividade, ela precise de
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um mediador até que consiga realizá-la sozinha. Ou seja, ela
precisa de alguém mais experiente (pais, professores, colegas)
para ajudá-la a atravessar a zona de desenvolvimento proximal
(ZDP) e conseguir seu desenvolvimento cognitivo e social.
Do nascimento aos sete anos, a criança passa por quatro
estágios do desenvolvimento, que são: Estágio primitivo, Estágio de psicologia ingênua, Estágio da fala egocêntrica e Estágio
do crescimento interior.
Para Erikson (1998) a criança passa por diversas etapas
até chegar aos nove anos de idade conhecida como produtividade vs. inferioridade. A adolescência é a fase em que a criança
passa por muitas mudanças saindo dos pensamentos e comportamentos infantis para os de adulto, assumindo responsabilidades, deveres; iniciam a vida sexual com todas as transformações decorrentes dessa fase como: no físico, comportamental,
emocional e social e assim vão formando sua personalidade.
Para Vygotsky (1978), é nesta fase que o crescimento
emocional ocorre, gerando certa dúvida e perturbação; precisando do apoio de um mediador para superar suas dificuldades
e seguir em frente, zona de desenvolvimento proximal (ZDP).
Wallon (2003) acredita que o adolescente expressa com
seu corpo as mudanças que ocorrem na sua vida, refletindo no
seu comportamento com atitudes e posturas que surpreendem.
Erikson (1998), o adolescente encontra a segurança que precisa para passar por essa fase tão difícil, através da formação da
sua identidade que ocorre nos estágios anteriores. No início da
fase adulta que vai dos vinte aos quarenta anos e no final que é
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chamada de meia idade que vai dos quarenta até os sessenta e
cinco anos, esta fase é a mais complexa com seus altos e baixos,
interferindo nas saúdes mental e física.
Os problemas e desafios não deixarão de existir quando
atinge a fase da meia idade, mas terão outra natureza.
Passar pela fase adulta envolve o desenvolvimento de
identidade, consolidação da estrutura da personalidade e a autorrealização, e o teórico Erik Erikson (1963) aborda as mudanças que toda pessoa pode esperar em dois dos oito estágios
desenvolvidos por ele, que são: Intimidade vs. Isolamento, que
requer capacidade de partilhar intimidade, empatia com outras
pessoas, sem se sentir ameaçado ou anulado; e Generatividade
vs. Estagnação, fase média em que o adulto se preocupa com os
filhos, netos e se sente na responsabilidade de ensinar aos mais
novos.
Piaget (1970) e Erikson pensam diferente, e Piaget acredita que o adulto nesta fase, já adquiriu todo o conhecimento
possível nas fases anteriores da vida, e que não tem mais nada
a aprender. Para Wallon, em sua Teoria Psicogenética, ocorre
o equilíbrio entre o afetivo e o cognitivo, e a pessoa está preparada para tomar decisões, pois conhece seus limites e como
funciona seu corpo.
O envelhecimento ocorre para todos que conseguem
chegar até ele, apesar dos progressos da medicina, tecnológicos e melhoria das condições de vida. A velhice traz as dúvidas
e incertezas sobre as decisões tomadas ao longo de toda uma
vida. Existem teóricos cujas abordagens refletem no comportaEditora Via Dourada
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mento social e nas relações familiares, conjugais, laborais e em
várias áreas da atividade humana.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho expandiu meu conceito sobre a importância e a participação da Psicologia na formação dos alunos nas
escolas brasileiras e na construção junto aos educadores de
outras compreensões e determinantes para as problemáticas
educacionais. Numa perspectiva de produção e aplicação do conhecimento, a ideia de ter psicólogos escolares tornou-se cada
vez mais solicitada no meio educacional e pedagógico, dado o
entendimento de sua importância enquanto peça fundamental
de ações multidisciplinares nesses ambientes. Eles auxiliam os
professores no processo de ensino-aprendizagem, através de
suas ações que partem de dois pilares fundamentais: sua integração ao meio e a possibilidade de entender por completo as
interações e aspectos subjetivos presentes nele e nas pessoas
que dele fazem parte.
A educação precisa, para ser fortalecida, que se busquem meios para repensar sobre os preconceitos e injustiças,
e que retirem a responsabilidade do aluno e de suas famílias
por todos os problemas educacionais. Finaliza-se este trabalho
considerando que uma importante contribuição da psicologia
no âmbito da educação esteja em assumir o compromisso de
ter uma postura crítica na escola e de luta pelas transformações que se fazem necessárias na busca de uma educação caSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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paz de respeitar e valorizar as diferenças e exercer o direito à
cidadania, e esse processo só se tornará possível com a participação de todos da comunidade escolar, que tem por papel a
elevação cultural dos seus educandos na construção de uma
sociedade igualitária e justa.
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CAPÍTULO 7
A GESTÃO EDUCACIONAL CONTEMPORÂNEA E
SUA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA
Francisco José Cavalcante Vasconcelos Filho1
1 INTRODUÇÃO
Tudo o que veremos neste trabalho é um objeto de pesquisa que busca nos orientar quais devem ser as características
de uma gestão educacional contemporânea ou seja democrática e com participação cidadã, para que jamais aceitemos aquele
modelo fracassado de Gestão Escolar Tradicional, onde predominava o autoritarismo e que a população ficava fora de todas
as tomadas de decisões.
De acordo com (Gadotti,2013) a Gestão Democrática não
é apenas um princípio pedagógico, mas um preceito educacional. Levando-nos a refletir que a gestão democrática contemporânea é baseada na constitucionalidade de nosso país, ou
seja, está em nossa Carta Magna que é a Constituição Nacional
de 1988.
A participação popular e a gestão democrática fazem
parte das chamadas “pedagogias participativas”, sendo ponto
1
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crucial para incidir de uma forma mais positiva para aprendizagem dos nossos alunos. Dessa forma, participação e autonomia compõem à natureza do próprio ato pedagógico.
Bem sabemos que uma gestão educacional estruturada
com foco na aprendizagem de seus alunos em parceria com
toda Comunidade escolar viabiliza uma educação comprometida com a cidadania e formação de cidadãos críticos para viver
em sociedade em regime de colaboração.

2 GESTÃO DA EDUCAÇÃO: ORIGENS, FUNDAMENTOS E COMPROMISSOS NA SOCIEDADE
MUNDIALIZADA
Gestão da Educação no contexto hodierno, a partir de
suas origens: gestão 201 (do latim: gestione) significa ato de
gerir, gerencia administração (FERREIRA,1999 p.985). Gestão
é administração, é tomada de decisões, é organização, direção.
Nesse contexto a gestão é a forma que administra as Instituições de educação, é o profissional que fica incumbido de dar
uma direção no sentido de tomadas de decisões que na gestão
democrática não podem essas decisões serem tomadas sozinhas mas na coletividade, de organizar e gerenciar toda parte
administrativa da escola. Os princípios que concebe a Gestão
Escolar são baseados nos princípios sociais, inseridos em nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. Lei 9.394/96,
portanto a Gestão da Educação destina-se à formação para o
exercício da cidadania, ou seja, a promoção humana.
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De acordo com Saviani (1980, p.120) a gestão educacional
é responsável por garantir a qualidade educacional, entendida
como processo de mediação na prática social global. Em outras
palavras podemos entender que a gestão da educação deve se
comprometer principalmente com uma educação voltada para
o domínio de conteúdos e, sobretudo uma qualificação para o
mercado de trabalho e comprometido com a cidadania e um
mundo mais justo independente de cor, raça, religião ou opção
de vida. Uma gestão da educação na atualidade necessita ser
compreendida a partir dos impactos e das demandas econômicas, políticas, sociais, cultuais e tecnológicas, ou seja, o gestor
entra como principal mediador dentro desse contexto.
“Se antes a terra e depois o capital eram os fatores decisivos da produção[...]hoje o fator decisivo é,
cada vez mais, o homem em si, ou seja, seu conhecimento”. (JOÃO PAULO II na Encíclica Centesimus
Annus 1991).

Toda família sempre quer o melhor para seus filhos e os
mesmos procuram dar aos seus filhos conhecimento, já que o
conhecimento é de ordem maior para a vida do ser humano,
até mais que bens materiais, para que depois eles possam
conquistar esses benefícios futuramente, sendo assim eles
garantirão mais meios para enfrentar o presente e o futuro
e tendo cada vez mais conhecimento. Para FERREIRA, 2009
p.13 essa nova relação das pessoas com o conhecimento traz
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duas consequências para a escola e para a educação brasileira.
A primeira delas é o reforço de sua importância social já que é
por meio da educação e da escola que a maior parte da educação
brasileira tem acesso ao conhecimento.
A segunda consequência é a necessidade de a escola repensar profundamente sua organização, sua gestão, sua maneira de definir os tempos,os espaços,os conteúdos, os meios
as formas de ensinar isto é, ensinar bem e preparar todos os
indivíduos para exercer a cidadania e o trabalho no contexto de
uma sociedade complexa, ao mesmo tempo em que se realizam
como pessoas.Isso exige a construção coletiva de uma gestão da
educação, por meio do projeto político pedagógico que se efetivará na sala de aula pela atuação competente dos professores.
Não como pensar mais uma gestão escolar homogenia,
individualista, egocêntrica, a atualidade que exige cada vez mais
das pessoas o conhecimento, com o avanço da tecnologia torna
ao acesso de todos a construção de um conhecimento mútuo,
e para isso a escola precisa fortalece-se com a participação coletiva e um dos primeiros mecanismos é participação popular
através do Projeto Político Pedagógico – PPP que mostra que se
construído coletivamente irá nortear o gerenciamento do gestor no ambiente educacional, pois o PPP não será algo apenas
do gestor mas de todos os envolvidos, alunos, professores, pais,
coordenador, diretor.
Para tanto, é necessário construir a gestão da educação a
partir de uma pedagogia da esperança formada pela tolerância,
pelo respeito e pela solidariedade; uma pedagogia que rechaça
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a construção social de imagens que desumanizam o outro; uma
pedagogia de esperança que mostra que ao construir o outro
nos tornamos completamente relacionados com o outro; uma
pedagogia que nos ensina a desumanizar o outro nos desumanizamos a nós mesmos. (FERREIRA, 2002, p.315). Precisamos
construir uma pedagogia de união, de inclusão, de amor ao
próximo sem discriminá-lo, precisamos fazer da educação um
mecanismo de aproximação entre todos, sem que ninguém seja
separado, discriminado, sem que seja tirado sua autonomia,
para que isto ocorra necessitamos que a gestão da educação
seja democrática, seja mais justa e humana, oprimindo qualquer forma de ódio, intolerância, e que dívida classes sociais, e
ao mesmo tempo possa promover dentro de uma unidade uma
diversidade.
A educação é um processo tipicamente humano, que possui a especificidade de formar cidadãos por meio de conteúdos
“não materiais” que são as ideias, teorias e valores, conteúdos
estes que vão influir decisivamente na vida de cada um. (FERREIRA, 2009, p.10).
A educação é um processo importante na vida de cada
pessoa pois influencia diretamente em sua vida, pois é a partir
dela que ele decidirá os rumos da sua vida, para sua formação
cidadã e inclusão na sociedade, conteúdos que irão fazer parte
de uma formação sólida, instrucional para enfim perceber sua
importância no meio em que vive, de forma a contribuir com
seu saber adquirido e assim dar sua parcela de contribuição na
sociedade na qual ele está inserido.
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2.1 PARTICIPAÇÃO POPULAR E GESTÃO DEMOCRÁTICA
A Constituição Federal de 1988, no Artigo 1º § único diz:
Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Em seu Artigo 206 que se refere aos princípios do Ensino
inciso VI estabelece que a gestão deve ser democrática na forma
da lei. Também no Artigo 205 fala: A educação, direito de todos
e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho. Citamos os referentes artigos
para refletirmos sobre a questão que a Gestão Escolar e sua
fundamentação está centrada nos princípios de nossa Constituição como cláusulas pétreas, mostrando-nos que quem decide é o povo pois o poder emana dos mesmos, logo não podemos pensar gestão educacional sem participação popular, se
há participação do povo logo esta gestão educacional deve ser
democrática, onde a sociedade tem direito de participar de toda
tomada de decisão, tudo isto só foi possível a partir de uma
nova ordem jurídica e política do nosso país.
Para Gadotti, 2003, a participação popular e a Gestão
Democrática fazem parte da tradição das chamadas pedagogias
participativas e que elas atuam de forma positiva na aprendizagem de nossos alunos, a participação. Ainda de acordo com
Gadotti (2003), existem sistemas públicos de educação que não
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valorizam a gestão democrática porque tem uma visão elitista
da educação, porque separam os que sabem dos que não sabem, os que mandam dos que devem obedecer, para ele, não
tem como falar de uma gestão democrática em um contexto
tecnocrática ou autoritária.
É inconcebível que em pleno século XXI depois de todas as
conquistas no contexto educacional ainda existam pessoas que
queiram impetrar em nossos ambientes educacionais práticas
ultrapassadas que tem por objetivo excluir, diminuir, selecionar, pessoas ou suas competências para que possam reprimir
sua capacidade por se diferenciar de outro que tenha rapidez
em adquirir um conhecimento. Esses gestores que ainda insistem em manter essas velhas práticas não libertadoras, rejeitam
a luta de várias pessoas que um dia sonharam em ter uma educação igualitária e democrática com participação popular.
Devem rever seus preceitos e buscar nas instituições na
qual representam uma lógica de gestão colaborativa e participativa, tendo por finalidade a construção de uma sociedade
livre, justa e solidária para que possamos ter uma educação
cada vez melhor, de qualidade e que busque a autonomia do ser
humano na sociedade na qual ele esteja inserido. Não podemos
ter mais em nosso meio educacional uma cultura de separação de ideias e conhecimentos em um mesmo ambiente educacional, onde os que sabem mais dominam os que não sabem,
este tipo de atitude vai contra o princípio de educação solidária,
participativa, ou seja contra uma educação democrática. Devemos entender que ao longo que a sociedade se transforma
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em seus diferentes aspectos, assim devem ser os agentes que
estão inseridos dentro dela. Temos que rejeitar e relutar contra
qualquer forma de aspecto de características de uma educação
autoritária que não pense em um grupo, que elitize o ambiente
educacional e por isso a gestão educacional deve estar centrada
nas bases do ensino democrático e garantir dentro dos mecanismos de participação popular.
O Documento-Referência da primeira Conferência Nacional de Educação –Conae, refere-se a qualidade da educação,
associando este tema ao da gestão democrática. Não se consegue melhorar a qualidade da educação, associando este tema
ao da gestão democrática. Não se consegue melhorar a qualidade da educação sem a participação da sociedade na escola.
A melhoria da qualidade da educação e das políticas educacionais está intrinsecamente ligada a criação de espaços de deliberação coletiva: “a gestão democrática dos sistemas de ensino
e das instituições educativas constituem uma das dimensões
que possibilitam o acesso a educação de qualidade como direito
universal. A Gestão Democrática como principio da Educação
nacional sintoniza-se com a luta pela qualidade da educação”
(CONAE 2011, Documento Final, p.59).
Em outras palavras podemos dizer para que a gestão e o
ambiente escolar sintonizem-se com o princípio da educação
democrática deve ser criado dentro das instituições espaços de
participação deliberativa na forma coletiva ou seja envolvendo
alunos, pais, grêmio, conselho da escola, professores e gestão
da escola para que juntos possam decidir de forma igualitária
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tudo que for melhor para melhorar a qualidade da educação de
suas instituições.
Lilian Celiberti afirma que: “a participação é uma forma de viver a democracia e ela abarca as práticas anômalas e
subversivas que vivem num plano subjetivo e pessoal, aquelas
coisas que fazem as formas de sentir e amar, as formas de viver
e criar comunidade.
Nesse sentido, a participação democrática abarca a sociedade em seu conjunto, as meninas e os meninos nos centro
educativos, em seus domicílios e na sociedade, os adolescentes
e os jovens, as mulheres, os gays, lésbicas, os transexuais, os
transgêneros, os atores políticos e sociais, mas também a quem
constrói cultura, poesia e arte” Celiberti,2005, p.56. Quando
falamos em participação é uma boa característica para definir
democracia, uma gestão da educação que põe em prática a participação de todos os envolvidos na educação estar exercendo
a democracia e tornando o ambiente educacional um espaço
democrático.
Para Gadotti (2003) não basta criar mecanismos de
participação popular e de controle social, das políticas públicas
de educação; é preciso atentar para necessidade de criar, também, simultaneamente as condições de participação. Pois a sociedade civil participa sempre que convocada, mas com muita
dificuldade. A participação precisa ser qualificada ou seja precisa ser precedida de entendimento, tanto técnico como cientifico,
deve-se entender por exemplos de ler uma planilha de custos,
entender os orçamentos e para tanto deve-se propiciar cursos
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dentro das secretarias de educação com esse objetivo, caso não
seja feito esse olhar como que uma comunidade empobrecida
de conhecimento poderá participar de forma popular, ou seja,
ter uma representatividade. Também favorecer locais de fácil
acesso, horários adequados, a participação popular não pode
ser em momentos paralelos, episódicos, mas em todos os momentos. Essas formações devem prevalecer principalmente nos
casos dos diversos conselhos de políticas públicas,obrigatórios
por lei, entre eles podem ser citados: O Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb - CACS, Conselho do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,
Conselho Municipal de Educação - CME. Porém temos que ter
muito cuidado em não confundir esse “cuidado” com a formação para participação com a Ideologia da competência, pois
desde 1980, Marilena, 1983, para a questão da despolitização
da educação , dos cidadãos e da sociedade, causada pela ideologia da competência, da meritocracia que separa dirigentes e
executantes,os que sabem dos que não sabem,os que sabem as
razões do que fazem e os que desconhecem as finalidades de
sua ação.
Em outras palavras essa ideologia de competência é uma
forma que Tecnisa e não mais politiza a ação de participação
popular deixando mais uma vem uma diferenciação entre os
que sabem e os que não sabem, os que mandam e os que obedecem, assim quem sabe manda quem não sabe obedece, fica
neutro, não tem voz portanto não é ouvido muito menos poderá manifestar-se. Gadotti,2003, afirma que nos formamos para
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a participação, participando e enfrentando os desafios técnicos
e políticos da participação. A Participação é uma conquista político-pedagógica.
A principal barreira à participação popular no Brasil
tem sido o próprio estado patrimonialista. Existem
cerca de 30 mil conselhos de gestão pública no Brasil. Certamente, uma grande força, criada principalmente a partir da Constituição Cidadã de 1988, que
instituiu o atual modelo de federalismo cooperativo.
(GADOTTI, 2013,p.13).

Em outras palavras podemos falar que ao mesmo tempo
em que foi dado a participação popular, há uma burocratização
nessa participação popular em outras palavras existe mesmo
uma barreira para que haja tal participação, segundo o autor
acima citado falta muito para termos um governo cujo o modo
de governar seja essencialmente participativo. A Constituição
de 1988 consagrou a participação social e o controle público
sobre a gestão das políticas públicas, prevendo uma multiplicidade de conselhos obrigatórios para os estados e os municípios
receberem repasses de recursos. Gadotti,2013, falou que uma
das constituições que houve a maior participação popular foi a
de 1988, mas o que podemos observar mais, foi que apesar de
ter mais participação popular é onde podemos observar que a
mais burocracia, que tem mais barreiras para que essa participação popular é coisa pouco produtiva, onde há distorções hieSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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rarquizadas por falta de regulamentação. Gadotti,2013, afirma
que: Passaram-se 25 anos da promulgação da Constituição de
1988. Apesar de todos os avanços, sabemos que a participação
social se limita, ainda, muitas vezes, à parcela da população que
tem vínculo com associações civis. Os conselhos não expressam
a vontade de toda a sociedade. A participação social é restrita
aos segmentos sociais que têm mais capacidade de organização
e de expressão política. Ou seja, infelizmente observamos que
a participação do povo dentro da movimento educacional, seja
totalmente limitada, quase sem poder de voz devido a quase
inexistente participação em organização política ou expressão
civil, é lamentável saber que a maioria dos conselhos não apresentam a vontade de toda a sociedade brasileira.
Gadotti (2013, p.24), menciona o Documento-Referência
da Conae 2014 associa, no Eixo 5, a “Gestão Democrática, Participação Popular e o Controle Social”. A participação popular
massiva é essencial para a garantia do controle social e dos direitos de aprendizagem. A participação popular no Conselho de
Escola e na gestão democrática dos sistemas de ensino deve ser
atividade cidadã permanente de controle social. O Documento-Referência fala também da necessidade da “participação popular na construção dos projetos pedagógicos das instituições
educativas”, p.74. Projetos pedagógicos, planos e políticas educacionais elaborados sem participação popular têm baixa legitimidade. Não há participação popular sem que a população
tenha de participação, o povo precisa ser ator principal em todo
processo educativo, sem que haja participação popular não há
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legitimidade. A participação popular é fundamental para que a
democracia tenha valor no Sistema Educacional.

3 GESTÃO ESCOLAR ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO E PROJETO PEDAGÓGICO
Para Ferreira 2009, em termos operacionais, a formulação do Projeto Político Pedagógico – PPP, de uma unidade escolar apresenta-se como desafio urgente e necessário, tanto em
razão das necessidades sociais que as comunidades ás quais as
escolas servem apresentam, quanto como um espaço instituído
onde o novo nexo da educação brasileira busca abrigo. Assim,
o Projeto Político Pedagógico - PPP é um ensaio de leitura do
contexto sócio- político – econômico – cultural da comunidade
local e da “comunidade global”, e precisa estar diretamente relacionado ás necessidades que esta apresenta, em especial, no
que se refere ás questões relativas á preparação para o trabalho
e ao mundo do trabalho e ao mundo do trabalho, de empregabilidade e de vinculação entre teoria e prática. Em outras palavras precisamos entender que a escola é um espaço social que
está em constante mudança e que é composto por cidadãos de
uma comunidade com suas culturas, então faz-se necessário
que este Projeto Político Pedagógico seja construído em conjunto com a comunidade e a escola, deve estar conectado com
a cultura da comunidade que está inserida dentro da escola.
Se o Projeto Pedagógico não for construído em parceria com a
comunidade ele não tem objetivo de atender os interesses da
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comunidade e fica a interrogação para quem essa escola estará construindo esse projeto? Para atender os interesses de
quem? Não se faz uma escola democrática sem participação da
comunidade. A autora acima citada ainda nos mostra que os
artigos 12,13 e 14 da Lei 9.394/96 que “estabelece as Diretrizes
e Bases Educação Nacional” apontam, de maneira enfática, a
importância da gestão democrática para Educação, tornando
parceiros, nessa empreitada, estabelecimento de ensino (art.12,
docentes(art.13) e sistemas de ensino (art.14). É portanto,uma
determinação política da Carta Magna da Educação que foi resultado de uma longa construção política dos seus segmentos
da sociedade civil que reivindicaram e lutaram por tornar a
nova Lei de Diretrizes e Bases uma lei comprometida com a democracia e com a cidadania. Nossa Carta Magna da Educação
Lei de Diretrizes e Bases - LDB – é um instrumento educacional
que concretiza a educação democrática, direito de todo cidadão
brasileiro. Precisamos garantir que a escola seja um ambiente
de total direito democrático para construirmos uma sociedade mais justa e igualitária que farão nossos educando sujeitos
críticos e que tenham uma boa preparação para o mercado de
trabalho e o Projeto Político Pedagógico tem total importância
para garantir que tais objetivos sejam alcançados.
Naura Syria 2009 comenta que o Projeto Político Pedagógico - PPP enquanto expressão política das necessidades
sociais e expressão política da Lei Maior, e considerando a estrutura e funcionamento da unidade escolar, tem como ponto
de referência, documento-base, a maneira como se dispõe a orEditora Via Dourada
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ganização interna e a fisionomia da instituição. Ele delineia a
identidade da escola e é o documento – fonte/instrumento das
políticas educacionais em ação na escola. Por isso é necessária a
organização do trabalho pedagógico a partir de objetivos precisamente expressos e conteúdos sistematizados. Essas decisões,
que são tomadas pelo conjunto da comunidade escolar, isto é,
coletivamente, vão garantir a política educacional e a qualidade
do ensino.
[...] pensar e definir gestão democrática da Educação para uma formação humana, [...] contemplando o currículo escolar de conteúdos e práticas baseadas na solidariedade, e nos valores humanos que
compõem o constructo ético da vida humana em
sociedade. E, como estratégia, acredito que o caminho é o diálogo, quando o reconhecimento da infinita diversidade do real se desdobra numa disposição generosa de cada pessoa para tentar incorporar
ao movimento do pensamento algo da inesgotável
experiência da consciência dos outros (FERREIRA,
2000, p. 172).

O Projeto Político Pedagógico - PPP é um grande instrumento para compor a formação humana e desenvolvimento da
gestão democrática, é uma estratégia para garantir a participação popular. É importante ressaltarmos que a Gestão Democrática é uma forma de gestão de autoridade compartilhada,
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garantindo o que está escrito na Constituição Federal no artigo 205): “A Educação, direito de todos e dever do Estado e
da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.” A própria constituição nesse artigo nos mostra que
a educação é um modelo de participação ou melhor colaboração entre todos os seus entes em seu modelo político de mecanismos, sendo que a educação criou o principio da gestão democrática na educação. A gestão democrática, hoje, enquanto
expressão política da norma constitucional e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, está vinculada à formação da
cidadania, por meio da construção coletiva do Projeto Político
Pedagógico - PPP. Todavia, a construção da cidadania envolve
um processo de formação de consciência pessoal e social, e de
reconhecimento desse processo em termos de direitos e deveres. A realização se faz por meio das lutas contra as discriminações, da abolição de barreiras segregativas entre indivíduos
e contra as opressões e os tratamentos desiguais, isto é, pela
extensão das mesmas condições de acesso às políticas públicas
e pela participação de 34 | Gestão e Organização Escolar todos
na tomada de decisões.
É condição essencial da cidadania reconhecer que a
emancipação depende fundamentalmente do interessado, uma vez que, quando a desigualdade é somente confrontada na arena pública, reina a tutela
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sobre a sociedade, fazendo-a dependente dos serviços públicos. (Naura Syria 2009, pág 34).

O papel da comunidade não é substituir o Estado, libertá-lo de suas atribuições constitucionais, postar-se sob sua tutela,
mas se organizar de maneira competente para fazê-lo funcionar. Surge daí a necessidade da cidadania que vai determinar a
qualidade do Estado. Nesse sentido, comunidade não é apenas
um locus geográfico espacial, mas uma categoria da realidade social, de intervenção social nessa realidade, assim como o
abandono da postura, até então predominante na cultura, que
é a de esperar pela ação do Estado como uma obrigação, e criticá-lo pelo não cumprimento ou pela omissão (GOHN, 1994).
Diante da citação acima é necessário elencar alguns aspectos alguns aspectos norteadores para a organização do PPP
de uma instituição e, a partir daí, organizar o trabalho pedagógico por Naura Syria (2009, p. 35). Todo projeto pedagógico é
Projeto Político-Pedagógico, na medida em que não se faz senão
contextualizado a partir do diagnóstico da realidade em que se
insere a unidade escolar.
O Projeto Político Pedagógico - PPP nasce de uma intencionalidade declarada, isto é, nasce com um propósito que é
assumir uma ou mais categorias de análise, capaz (es) de favorecer a compreensão sobre a realidade; não é espontânea no
sentido ingênuo do termo, embora possa (e até deva) acontecer
respeitando o ritmo mais ou menos certo de seu lugar de oriSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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gem, a instituição. Ao se organizar, ele configura a identidade
da unidade escolar, valendo-se para isso de instrumentos para
diagnósticos interno e externo da comunidade. Ao se desencadear, não apenas ao final, mas durante o processo de sua feitura, o mesmo vai se apresentando não só como documento-referência, mas também como experiência concreta para a ação
da escola.
A elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP da
Instituição questiona as bases da ação administrativa, docente
e discente e culmina por exigir uma nova atitude escolar em
todos os níveis da instituição, desde as estruturas relativas ao
gerenciamento maior até, e principalmente, a organização do
trabalho de sala de aula.
Esse processo gradativo e natural que se organiza vai,
também, pouco a pouco descortinando a necessidade da indissociabilidade teoria/prática, num exercício propiciatório à reflexão crítica e que visa comprometer todos os sujeitos sociais
com os problemas da Educação e, por extensão, da comunidade.
Ao mesmo tempo, o clima democrático que se faz necessário instalar, acelera o processo participativo que, dialeticamente, alimenta a experiência de cidadania, fundamentais
para superar o espírito individualista e autoritário presente na
sociedade e em muitas instituições escolares.
O Projeto Político Pedagógico - PPP é o documento referência dentro de uma instituição de ensino que marca o elo de
participação democrática e participação entre a comunidade e
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a escola, de forma que quanto mais a escola chama a comunidade para fazer parte das suas tomadas de decisão estará concretizando que esta instituição coloca em prática a participação
efetiva da comunidade e tornando-a agente transformadora da
educação, este elo comunidade X escola não deve jamais ser
cortado pois garante que todos tenham a democracia efetivada
na teoria e na prática, fazendo com que jamais retornaremos
ao ensino autoritário, onde o conhecimento e as tomadas de
decisão estavam centrados nas mãos de uma pessoa ou a um
grupo de pessoas.
De acordo com Naura Syria,2009, a legitimidade de um
PPP advém, exatamente, de seu caráter de singularidade, porque é resultado de uma “leitura” que os sujeitos sociais fazem
da instituição escolar e de seu entorno e se traduz em ações
de interferência sobre ela igualmente singulares. Todavia, com
essa singularidade se completa o caráter de totalidade expresso
pelas diretrizes políticas emanadas e interpretadas à luz das
teorias da Educação no contexto da contemporaneidade.
O Projeto Político Pedagógico é singular porque ele é a
identidade única de cada instituição por isso ele não deve jamais ser copiado de uma instituição para outra pois ele aborda a singularidade de cada comunidade, ou seja seus objetivos,
suas angustias, metas alcançadas. O que podemos afirmar é
que o PPP construído com a participação de todos com certeza
mostra a força do elo entre a comunidade e a escola.
Gadotti, 2013, cita um outro mecanismo que garantirá a
participação popular e democrática dentro das proposições do
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Plano Nacional da Educação – PNE, onde mostra as proposições
para sua elaboração está a Gestão Democrática Dos Sistemas
de Ensino, entendida como “uma das dimensões fundamentais
que possibilitam o acesso à educação de qualidade”, à formação
para a cidadania e como “princípio da educação nacional” da
elaboração de “planos de desenvolvimento educacional” e de
“Projetos Político - Pedagógicos participativos” (BRASIL, 2011,
p. 59-60).
Segundo o autor essa forma de gestão democrática descentraliza o poder e radicaliza a democracia mostrando a superação do autoritarismo do individualismo em nosso sistema
educacional.
A primeira CONAE mostrou a necessidade de construção
de um Sistema Nacional de Educação (SNE) articulado, coordenado e integrado, como forma de superar a educação fragmentada, setorizada, justaposta e desarticulada Romão, 2010.
O autor nos leva a reflexão que este Sistema Nacional de
Educação caso tenhamos a gestão democrática como principio
motor do Sistema garantirá uma democratização da educação e
também irá desburocratizar o ensino nas escalas Nacional, Estadual e Municipal. Para Gadotti, 2000, á uma necessidade de
fortalecer as formas de controle do Estado, estimulando organizações civis, organizando a participação direta da população
na definição de políticas públicas, incentivando as organizações
populares a formular, propor, fiscalizar os atos do governo e,
sobretudo, “educar para e pela cidadania” (GADOTTI, 2000).
O Sistema Nacional de Ensino criará um elo de demoEditora Via Dourada
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cracia nas Instituições de Ensino de modo a facilitar a participação cidadã, dando-lhes maior poder de força e ajudará a
sociedade civil uma melhor organização. Esse Sistema Nacional de Educação viabilizará uma integração com a finalidade
de criar elos de parcerias, colaboração, cooperação inclusive no
financiamento. Esse Sistema não irá se opor á gestão local, a
autogestão e a autonomia da escola e sim significará mais apoio
com recursos da União para os municípios e ao mesmo tempo
uma educação nacional estruturada onde todos os agentes: governos, educadores, comunidades irão desenvolver ações para
os mesmos resultados educacionais, implicando assim uma
melhor organização do Sistema de Ensino brasileiro e com melhor foco na educação da nação.
De acordo com Brasil, 2011, p. 57, a educação desenvolve
toda vez que ela consegui consolidar mudanças que fortalecem
o sistema Nacional na busca de um “padrão unitário de educação” e ao mesmo tempo retrocede toda vez que fragmenta o
Sistema Nacional, desarticulando as estruturas, descontinuando políticas.
Para Gadotti, 2013, a educação é um direito humano e,
como direito humano, não pode ser distinta, diferente em cada
esfera de governo, precisa ser comum e igual para todos. Ele
continua afirmando que nossa educação continua muito desigual. A autonomia dos entes federados não pode contrapor-se aos direitos humanos, unidade na diversidade não significa
unidade na desigualdade.
Diante de tais afirmações podemos refletir ainda sobre
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a real situação da educação brasileira no que diz respeito a situação educacional do país onde temos alunos que tem dificuldades de aprendizagens, dificuldades em ter seu direito a uma
educação básica de qualidade, alunos que não tem uma educação articulada em todos os estados brasileiros, nossa educação
precisa muito de uma articulação e colaboração entre os entes
federativos para que possam se articular e trazerem para todos
cidadãos brasileiros uma educação onde o foco seja a aprendizagem e isso possa se concretizar nos melhores índices em
todos os estados da federação brasileira. Castells,2000, p.498,
ressalta que vivemos em uma sociedade de redes e de movimentos. As redes são “estruturas abertas” onde novos nós se
agregam desde que “compartilhem os mesmos códigos”, o que
significa os mesmos princípios, valores, ideais, para tanto essas
redes necessitam de diálogo, articulação de ações e uma gestão
compartilhada.
Precisamos de um Sistema de Educação onde a diversidade e autonomia caminhem lado a lado para superarem a tensão
entre a centralização e descentralização, o Sistema de Educação
deve direcionar a educação do nosso país para parâmetros de
colaboração e competências igualitárias para que a educação
possa ser concretizada na autonomia e participação de todos os
envolvidos, educação sem participação não é democracia e não
será jamais um regime democrático. Diante disso outro grande
aliado para esse Sistema Único de Educação são as tecnologias
sociais que permitirá uma grande participação popular.
De acordo com Ladislau Dowbor, 2013, as novas tecnoEditora Via Dourada
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logias e a economia do conhecimento são bem-vindas, trata-se
de assegurar o seu aproveitamento e uso democrático. Que espaço é mais popular e democrático que as mídias sociais? Esse
espaço não divide classes e oportuniza que todos tenham direito a usá-lo fazendo com que todas as pessoas tenham direito
de usufruir desse ambiente tecnológico virtual, precisa apenas
que sejam criados critérios de uso para garantir que esse espaço sejam discutidos assuntos educacionais, onde o mesmo
poderá ser usado apresentando diversas metodologias de ferramentas como chats, e fóruns de discussão e debates que permitam disponibilizar informações, fazer reuniões, organizar
petições pública questionários, fazer votações, enquetes, consultas, esse acesso garante além de informações e comunicação
como também a gestão democrática a participação social e popular e a formação das comunidades virtuais conforme afirma
Lemos, (2008). Gadotti, (2008) relata que esse tipo de uso das
tecnologias sócias mostra uma nova face da participação social,
onde as pessoas reúnem-se para discutirem assuntos e causas
comuns, em torno de propostas e ideais iguais, onde cada vez
envolve mais as pessoas e não apenas “institucionaliza-las” no
que chamamos de reforma educacional preconizada por Fernandes, 1989.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que a Educação Contemporânea precisa garantir que a sua gestão escolar atenda o que diz a nossa ConstiSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10

170 Gestão educacional e inovação tecnológica no processo de ensino e aprendizagem

tuição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
- LDB que compreende a educação como direito de todos e que
a ela seja democrática, onde todos possam contribuir para garantir o acesso de participação com visão de parceria, união e
que o objetivo de todos realmente seja uma educação sem divisão de classes sociais e que ao alcance de todos. Não se faz mais
uma Gestão Escolar com elos tradicionais onde apenas um decida por todos, mas que seja garantido que todos decidam por
todos. Gestão Democrática vem quebrar paradigmas de uma
era do atraso onde o poder de decisão estava centralizado,onde havia uma separação da escola com a sociedade,atualmente
a Gestão deve partir de dentro da escola saindo de seu muro
e adentrando a comunidade e assim garantir que não hajam
muros para que a comunidade adentre a escola e possa ter poder de decisão em todo o processo escolar das Instituições de
Ensino, deve ser garantido a criação do Projeto Político Pedagógico- PPP com a identidade da comunidade pois a escola está
inserida dentro da própria comunidade. O Projeto Político Pedagógico será a característica da comunidade que está inserida
na escola, ou seja a comunidade é a própria escola. Concluímos
nosso trabalho com a celebre frase deste grande educador que
nos ajudará a entender ainda mais sobre a importância da comunidade dentro da escola.
“Se sonhamos com uma sociedade menos agressiva, menos injusta, menos violenta, mais humana, o
nosso testemunho deve ser o de quem, dizendo não
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a qualquer possibilidade em face dos fatos, defende
a capacidade do ser humano em avaliar, de compreender, de escolher, de decidir e, finalmente, de intervir no mundo.” (FREIRE, P. 1997, p. 58-59 )”.

Assim Comunidade e Escola caminhando lado a lado teremos garantida uma Gestão Contemporânea emancipadora e
com paradigmas que realmente fazem parte de uma sociedade
mais justa e igualitária.
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CAPÍTULO 8
INCLUSÃO: QUAL É O PAPEL DA ESCOLA?
Joana Diógenes Saldanha Irineu1
Régia Costa Farias2
1 INTRODUÇÃO
É muito comum escutarmos discursos sobre inclusão, no
seu sentido geral, contudo, precisamos analisar de que forma
acontece a inclusão para entendermos se aquilo que está no
discurso também está nas ações das pessoas. Na verdade, há
alguns questionamentos que todo ser humano deveria se fazer:
como eu me vejo nesse processo? Qual a minha responsabilidade social? Será que eu tenho atitudes inclusivas? Preocupo-me
com as diferenças?
Mas, agora paramos para perguntamos, diferenças?
O que é uma pessoa diferente? Será que quem é “diferente”
não é quem ainda não evoluiu a ponto de perceber que todos
(homens, mulheres, idosos, adultos, crianças, negros, brancos,
1
Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA), Especialização em
Docência na Educação Infantil (UFC). Professora da Rede de Ensino Municipal de Fortaleza. Atuando na Gerência
da Célula de Educação Infantil do Distrito de Educação 4, Contato: (85) 98828-3608, email: joanadiogenes20@
gmail.com.
2
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Psicopedagogia Institucional, Clínica e Educação Infantil pela Faculdade Futura. Professora da Secretaria Municipal
de Educação do Município de Fortaleza. Formadora do programa de formação continuada da Educação Infantil do
Município de Fortaleza. Contato: (85) 999676-7389, email: regiacostafarias06@gmail.com
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gordos, magros, altos, baixos, heterossexuais, homossexuais,
deficientes, não deficientes) são pertencentes a uma mesma
sociedade?
Tentando buscar respostas para tais questionamentos
nos propomos a realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o
percurso histórico da inclusão social, como o universo seria
muito amplo, decidimos fazer um recorte escolhendo a inclusão escolar de pessoas com deficiência como foco. Portanto, na
intenção de ampliar essa reflexão, apresentamos aqui a questão
central que deu origem à presente pesquisa, a saber: Como a
escola, ao longo do tempo, vem desenvolvendo o seu papel de
incluir na sociedades as pessoas com deficiência?
Na perspectiva de buscar resposta para a questão central,
outros questionamentos foram elaborados: 1) Como a sociedade tratava as pessoas com deficiência em outras épocas?; 2) O
que há de avanços legais na garantia de direitos dessas pessoas
para que sejam consideradas como seres iguais e potentes?; e
3) Quais desafios ainda precisam ser vencidos para que o direito seja efetivado na prática? Partindo dessas indagações foram
formulados os objetivos a seguir.
Como objetivo geral desejávamos conhecer de que forma
a escola, ao longo do tempo, vem desenvolvendo o seu papel
de incluir na sociedades as pessoas com deficiência. Para responder ao objetivo geral elaboramos três objetivos específicos:
i) compreender o percurso histórico da educação inclusiva; ii)
conhecer a base legal que ampara a garantia de direitos educacionais à pessoa deficiente; e iii) Apontar os principais desafios
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para que seja efetivada a educação inclusiva.
Ressaltamos que este trabalho apresenta pontos debatidos nas aulas da disciplina Cultura, Política e Práticas de Inclusão em Educação no Curso de pós-graduação stricto sensu Ciências da Educação, na Faculdade Einstein. Para subsidiar esse
estudo buscamos apoio nas contribuições da autora Mantoan e
nos documentos legais que regulamentam a educação inclusiva
no Brasil.
O desenvolvimento do presente artigo, intitulado Inclusão escolar, contém duas sub seções: Breve histórico e Desafios
a serem vencidos. Na primeira trazemos um breve histórico
sobre a inclusão social, onde percebemos como a pessoa com
deficiência era tratada em algumas culturas em determinados
períodos da nossa história até a atualidade, perpassando pela
conquista do direito de frequentar a escola. Na segunda apresentamos um panorama atual com alguns desafios a serem
vencidos como: formações de professores; maior apoio em salas com atendimento educacional especializado; utilização de
materiais pedagógicos adequados; bem como, eliminação de
barreiras arquitetônica e sociais. Por fim, trazemos nossas considerações finais.

2 INCLUSÃO ESCOLAR
2.1 BREVE HISTÓRICO
Ao longo da história da humanidade, nas diversas cultuEditora Via Dourada
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ras, houve formas diferentes de denominar e tratar as pessoas
com deficiência. Muitos direitos básico inerentes à todos os seres humanos lhes foram negados, tais como: convívio social,
educação, saúde, dentre outros, inclusive o de viver. A maneira
como as pessoas com deficiência eram vistas variavam de acordo com a compreensão que a sociedade tinha sobre a capacidade de atraírem bênçãos ou maldições.
De acordo com Busto (2011), na Antiguidade as pessoas
consideradas “diferentes” eram exterminadas ou abandonadas
nos primeiros dias de vida. Já na Idade Média, as pessoas com
deficiência eram consideradas defeituosas, não eram mais exterminados, pois eram considerados como criaturas de Deus,
contudo, eram deixadas à própria sorte, alguns eram acolhidos
pelas cortes e desenvolviam papel de bobos da corte. No Período Medieval a deficiência assumiu uma natureza religiosa, ora
era considerada demoníaca, ora possuída pelo demônio. No século XVI a deficiência passou a ser atribuída a causas orgânicas.
No século XVII a Medicina fortaleceu a ideia que a deficiência
possuía causa orgânica e era um processo natural. No século
XVIII ampliou-se o tratamento por meio de estimulação avançando para ações de ensino.
Atualmente, há muitas conquistas no que se refere à garantia de direitos à educação das pessoas com deficiência. Vale
ressaltar, que essas conquistas aconteceram por meio de grandes e antigas reivindicações. A seguir, traremos alguns documentos legais que os asseguram.
A Constituição Federal (CF de 1988) em seu artigo 1º,
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incisos II a III, reprime qualquer forma de discriminação à pessoa humana, trata a soberania, a cidadania e a dignidade da
pessoa humana como princípios fundamentais para o Estado
Democrático de Direito. No artigo 3º, inciso IV, afirma que, se
deve promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Dessa forma, percebemos que a lei maior do país coloca
todos os cidadãos e cidadã no mesmo patamar de igualdade de
direitos.
No artigo 208 da CF, inciso III é assegurado o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino. Esse direito è novamente afirmado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LEI Nº 9394/96 (LDB de 1996), artigos 58 a 60,
quando tratam sobre sua oferta e continuidade.
A Constituição Federal de 1988 e a LDB de 1996 serviram
de base para o Conselho Nacional criar resoluções que norteiam
os Conselhos Municipais a aprovarem as suas na garantia de
trabalhos efetivos com educação inclusiva em todo o território
brasileiro.
Salientamos que os direitos à igualdade e educação estarem expressos em documentos com valor legal configura-se
como um grande avanço para as pessoas com deficiência. Contudo, torna-se necessário que tais leis sejam de fato cumpridas
na prática.
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2.2 DESAFIOS A SEREM VENCIDOS
Atualmente ainda existem diversas barreiras que dificultam a implementação de uma educação inclusiva, de fato,
no Brasil. Importante compreender que o primeiro passo para
transpor essas barreiras é aceitar que ainda temos um grande
caminho pela frente neste quesito e posteriormente identificar
quais são elas, só assim, poderemos enquanto profissionais.
Uma das principais barreiras encontradas nas
nossas instituições é atitudinal, que refere-se a mudança de
comportamento que nossos profissionais da educação precisam adotar neste caminho que buscar incluir de fato pessoas
com deficiência no cotidiano, não incorrendo no equívoco de
homogeneizar à todos e negar a pluralidade inerente ao indivíduo, trazendo assim a falsa ideia de que não existem desafios
a serem vencidos e distâncias a serem diminuídas. Como afirma Mantoan (2003), ao dizer que “uma das maiores barreiras
para se mudar a educação é a ausência de desafios, ou melhor,
a neutralização de todos os desequilíbrios que eles podem provocar na nossa velha forma de ensinar”.
Segundo Mantoan (2003), os maiores desafios a serem
refletidos para a efetivação da educação inclusiva estão: na formação de professores; em salas de aula com atendimento educacional especializados (AEE); nos materiais adaptados para as
necessidades; nas barreiras arquitetônicas e sociais.
A autora enfatiza a necessidade de uma modificação nos
currículos dos cursos de formação inicial de professores. RessalSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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tando a importância de, desde então, se discutir questões voltadas para a inclusão escolar visando a melhoria das práticas dos
profissionais e consequentemente a qualidade do atendimento
nas escolas de ensino regular. Visto que há ainda um grande
distanciamento entre o que se diz e o que se faz, evidenciado
assim a dicotomia teoria e prática. Os currículos das faculdades
que ofertam cursos de licenciatura devem ser refletidos a fim
de perceber essas fragilidades e buscar minimizá-las, possibilitando com que o tema da inclusão esteja presente não apenas
em disciplinas específicas e/ou opcionais.
Outro grande desafio encontrado no caminho da consolidação da inclusão é a universalização das salas de aula com
atendimento educacional especializados (AEE). Visto que na
atualidade, apenas uma pequena parcela necessitada desse
atendimento especializado é contemplado em suas redes de ensino. Ainda há um longo caminho a ser percorrido na ampliação e implementação das salas de AEE em nosso país.
Para além da ampliação desse atendimento, é necessário
refletir sobre a qualidade deste, tendo em vista que em muitos
casos faz-se indispensável a atuação de uma equipe multiprofissional como psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, entre outros. Porém, na realidade da maioria das redes de
ensino que ofertam esse atendimento o profissional atual de
maneira solitária. Além de solitária, ainda percebe-se que existem lacunas na formação inicial e principalmente continuada
desse professor.
No que diz respeito às barreiras arquitetônicas, a autora
Editora Via Dourada

Joana Diógenes Saldanha Irineu; Régia Costa Farias | 181

Mantoan (2003) nos lembra que a escola, como parte de uma
sociedade, revela em si as fragilidades que a mesma oferece.
Ainda tem sido um entrave ao atendimento de qualidade à todos. Uma instituição escolar que se propõe ser, de fato inclusiva, precisa vencer esses obstáculos em seus aspectos estruturais, como a construção de rampas, elevadores, sinalizações,
ambientes adaptados para atender com qualidade à todos.
Por fim, mas é importante lembrar que os desafios na
implementação de uma educação inclusiva, em sua totalidade,
não se encerram por aqui, trazemos as barreiras sociais que
dificultam bastante esse processo. A questão da inclusão transcende aos muros da escola, ela é percebida em todos os níveis
da nossa sociedade, seja na falta de rampas, sejam nas calçadas
das nossas casas que representam na maioria das vezes grandes obstáculos para deficientes físicos e visuais, por exemplo.
Porém, acreditamos que a escola possa contribuir com as mudanças de concepções sobre o que de fato seja incluir, trazendo
luz à responsabilidade social de todos perante uma demanda
tão urgente e abrir um diálogo para que possamos diminuir
os entraves para uma sociedade, e a escola por sua vez, mais
inclusiva e para todos.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante ressaltar nesta discussão que o fato de
uma parcela da população pensar e agir de maneira excludente
deve-se à formação da própria sociedade, que teve como base
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diversos parâmetros que negavam a existência de alguns grupos,
dentre eles os indivíduos que apresentavam alguma deficiência
ou algum comportamento fora do que se compreendia como
normal. Assim, definiam quem fazia parte ou quem ficaria a sua
margem. Por consequência, nos dias atuais ainda convivemos
com intolerância, preconceito e repúdio a esses grupos.
Contudo percebemos que houve muitas conquistas legais,
frutos de grandes movimentos sociais no sentido de incluir
todas as pessoas como seres de iguais direitos. Lembramos
que boa parte dessas conquistas, inclusive a criação de leis que
garantem direitos à pessoa com deficiência se dão a partir de
lutas travadas pelas famílias que possuíam entes com alguma
deficiência e contestavam a legislação de suas épocas. Esse
movimento impulsionou estudos, debates e principalmente
que essas pessoas passassem a serem percebidos pela sociedade
como sujeitos de direitos. Ainda nos tempos atuais, as famílias
têm um importante papel na garantia de direitos já conquistado,
nas suas implementações e em avanços que possam assegurar
a inclusão, de fato, de todos.
Podemos concluir que a inclusão escolar vai muito além
de garantir a matrícula, de construir rampas na escola, de
adaptar espaços ou outras adaptações físicas. Precisa, necessariamente, haver uma mudança de concepção, mexer com a
cabeça de todos que fazem parte do ambiente escolar e compreender que o indivíduo com deficiência possui os mesmos
direitos que os demais. O que requer ser evidenciado durante
o seu processo de desenvolvimento são suas potencialidades
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e não sua deficiência, respeitando suas limitações específicas.
Uma instituição educacional que não inclui para uma parcela
da população, qualquer que seja ela, não cumpre o papel que de
fato e de direito lhe cabe, o de formar cidadãos conscientes, que
convivam, reconheçam e respeitam as diferenças.
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CAPÍTULO 9
A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
EDUCACIONAIS COM ENFOQUE NO
PROINFÂNCIA
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1 INTRODUÇÃO
Nessa longa trajetória da história do atendimento à infância, pesquisas e práticas vem enfatizando a importância de
proporcionar uma educação de qualidade para todas as crianças brasileiras, o que envolve também o ambiente físico construído. A Constituição de 1988 veio como grande avanço, estabelecendo como dever do Estado, por meio dos municípios, a
garantia da Educação Infantil para todas as crianças de 0 a 6
anos de idade em creches e pré-escolas. Essa conquista da sociedade significou uma mudança de concepção, “a Educação In1
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fantl deixava de se constituir em caridade para se transformar,
ainda que apenas legalmente, em obrigação do Estado e direito
da criança” (BRASIL, 2006, p. 9).
A pesquisa apresenta o histórico da Educação Infantil e
uma das políticas públicas que ajudou a valorizar essa educação na rede pública, que é o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública
de Educação Infantil – Proinfância, que faz parte do Plano de
Ações Articuladas (PAR) e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC I e PAC II). A implementação desse programa se
deu em 2007, com o objetivo à construção e aparelhamento de
creches e pré escolas em todo o território brasileiro.
As unidades escolares construídas possuem ambientes
essenciais para a aprendizagem das crianças, como: salas de
atividades, sala multiuso, sanitários, fraldários, recreio coberto,
parque, refeitório, entre outros ambientes, que permitem a realização de atividades pedagógicas, recreativas, esportivas e de
alimentação, além das administrativas e de serviço.
A pesquisa é de cunho bibliográfico e para a revisão dessa literatura consultamos os documentos oficiais do Ministério
da Educação (MEC), que orienta desde a construção dos espaços, como a dos arranjos espaciais: Parâmetros Nacionais de
Qualidade para a Educação Infantil (2006), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), e as principais
legislações brasileiras: Constituição Federal (1988), Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) e Resoluções da Educação,
que asseguram a educação infantil como direito.
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2 UM BREVE HISTÓRICO SOBRE A EDUCAÇÃO
INFANTIL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS OU POLÍTICAS SOCIAIS
Desde o início do atendimento à criança pequena no Brasil, chegamos, a partir da Constituição Federal de 1988, a uma
nova concepção de educação infantil, configurada como a primeira etapa da educação básica, com atendimento em creche,
para as crianças de 0 a 3 anos de idade, e em pré escola, para as
crianças de 4 e 5 anos de idade, a segunda sendo obrigatória,
devendo ser universalizada até 2016.
No antigo PNE, Plano Nacional de Educação, contempla a
educação infantil em crescimento nacional dos estabelecimentos que exercem essa função, pois os pais precisam ser atendidos por esses lugares para deixarem seus filhos enquanto
trabalham, logo é necessário garantir os investimentos desses
locais para que as crianças tenham ambientes educativos de
qualidade desde o nascimento, assegurando que:
Não são apenas argumentos econômicos que têm levado governos, sociedade e famílias a investirem na
atenção às crianças pequenas. Na base dessa questão está o direito ao cuidado e à educação a partir do
nascimento. A educação é elemento constitutivo da
pessoa e, portanto, deve estar presente desde o momento em que ela nasce, como meio e condição de
formação, desenvolvimento, integração social e reaSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10

188 Gestão educacional e inovação tecnológica no processo de ensino e aprendizagem

lização pessoal. Além do direito da criança, a Constituição Federal estabelece o direito dos trabalhadores, pais e responsáveis, à educação de seus filhos e
dependentes de zero a seis anos. Mas o argumento
social é o que mais tem pesado na expressão da demanda e no seu atendimento por parte do Poder Público. (BRASIL, 2001)

O Plano Nacional de Educação apresenta com muita clareza uma política para diminuir a visão que sempre envolveu a
educação infantil, a visão de ser uma educação assistencialista,
apontando o direito constitucional da necessidade de um grupo, que é menos favorecido, precisar de um espaço para guardar seus filhos enquanto trabalham.
Atualmente, já existe um novo PNE (2014/2024), que
trás um novo olhar para a educação infantil, desde o nascimento até os cinco anos de idade, um olhar com forma de cooperação entre a União, os Estados e os Municípios, para o desenvolvimento infantil. Segundo Vasconcellos (2013, p.187):
Diversos segmentos da sociedade, em muitos momentos da nossa história, discutiram propostas de
políticas de assistência e educação à infância, cada
um deles envolto nos valores presentes na sociedade
de sua época. Assim sendo, nem todos os que participaram do processo de pensar e elaborar políticas
para infância tiveram os mesmos objetivos que teEditora Via Dourada
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mos hoje, isto é, combater as desigualdades sociais.
Consideramos que um aspecto importante para a
construção de uma sociedade mais igualitária é a
garantia do direito à educação, desde sempre, em
creches e pré-escolas públicas de qualidade.

Entende-se que esses marcos regulatórios que foram
construídos ao longo do tempo incidem tanto na oferta quanto
na qualidade do atendimento educacional, bem como nas estratégias de organização desenvolvidas pelos sistemas de ensino para atender às etapas de competência municipal. A expansão da obrigatoriedade, por um lado, e o leque de programas
ofertados aos municípios, pela União, a título de cooperação,
por outro, podem denotar uma tendência de ajuste ao processo
de muncipalização, em andamento desde 1988.
Portanto, se faz necessário políticas públicas para assegurar essa educação de qualidade para todas as crianças brasileiras. Logo, entendemos a política pública, nos pressupostos
de Azevedo (2003, p. 38), como sendo “tudo que um governo
faz e deixa fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas
omissões”. Tal definição significa que até mesmo as omissões
ou a má gestão realizada por um gestor constituem uma política pública, pois podem gerar consequências para a população.
É importante salientar que as políticas públicas podem
tanto proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população quanto privilegiar os setores dominantes da sociedade,
podendo alcançar dessa forma os diferentes segmentos sociais,
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em suas diversas formas de pressão sobre os organismos estatais.
Em uma sociedade que sofre com a economia de
mercado, isto é, que dissocia o mundo do trabalho e da produção das condições necessárias para a existência humana, àquele
que vende a força de trabalho, resta um acesso bastante restrito
aos benefícios provenientes de seu trabalho.
Nesse tipo de organização da sociedade, o que determina as condições de venda da força de trabalho é a capacidade
de barganha individual ou coletiva, que pode ser medida pela
proporção que os salários ocupam entre os componentes da
renda nacional, originando, desse modo, o padrão de vida do
conjunto da sociedade, tornando-a “parcialmente dependente do valor de renda direta, gerada pelo trabalho assalariado”
(CARVALHO et al, 1998, p. 68).
Entretanto, nem todas as demandas sociais podem ser
contempladas pelos salários que são recebidos, sendo que algumas delas como a saúde, educação, previdência e assistência
social, não se resolvem somente no domínio do mercado, a população precisa do envolvimento de ações governamentais.
Assim, o Estado, quando se responsabiliza pela busca de
solução dessas demandas, gera as políticas sociais, que respondem pelas funções de:
[...] prover proteção para todos os membros da comunidade nacional; realizar objetivos não econômicos e diretamente econômicos, como provimento de
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renda mínima; promover políticas de sentido redistributivo dos ricos para os pobres. (CARVALHO et
al., 1998, p. 68-69)

Dessa forma, as políticas públicas podem concretizar direitos humanos coletivos ou direitos sociais garantidos em lei,
por meio de programas, projetos e ações que garantam direitos
e condições dignas de vida ao cidadão de forma justa, sendo,
nesse caso, tratadas como políticas públicas sociais ou, simplesmente, políticas sociais.

3 PROINFANCIA: AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO E MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO
No âmbito da conjuntura das políticas públicas para a
Educação Infantil no Brasil, destaca-se o Programa Nacional de
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância, idealizado com o
intuito de atingir a meta do Plano Nacional de Educação – PNE
(BRASIL, 2001) que objetivava atender, até o ano de 2011, 50%
da população de 0 a 3 anos de idade e 80% da população de 4
a 5 anos de idade.
Desse modo, a inclusão do Proinfância no Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) em 2011, representou uma
estratégia do Governo Federal para impulsionar os municípios
a cumprir a Emenda Constitucional 59 que determina a obrigaSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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toriedade de matrícula das crianças a partir dos 4 anos de idade na Educação Infantil a ser implementada até 2016 (BRASIL,
2009).
O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de
Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) foi instituído pela Resolução n° 6 de 24 de
Abril de 2007. A partir dessa data os municípios enviaram seus
projetos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), no qual seriam analisados e deferidos, e por seguinte
eram celebrados convênios com as prefeituras que recebiam
recursos para a construção das unidades de educação infantil
que tinham sido aprovadas.
Ao longo dos anos, quem tivesse tido seus projetos aprovados puderam enviar projetos arquitetônicos próprios para a
construção de suas unidades de educação infantil (chamados
de projetos Tipo A), mas também tiveram a disposição dois outros projetos padronizados (Tipo B e C) disponibilizados pelo
FNDE que, uma vez adaptados a realidade local, poderiam ser
encaminhados para análise.
Projetos tipo B: escola de Educação Infantil, com capacidade de atendimento de 240 crianças com até
cinco anos de idade, em dois turnos, ou 120 crianças em turno integral. A estrutura com oito salas
pedagógicas, sala de informática, secretaria, pátio
coberto, cozinha, refeitório, sanitário, fraldário, entre outros ambientes, todos adaptados para pessoEditora Via Dourada
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as com deficiência. Projetos tipo C: tem capacidade
de atender 120 crianças em dois turnos, ou 60 em
turno integral. Possui quatro salas pedagógicas e os
demais espaços são iguais ao modelo arquitetônico
do tipo B (BRASIL,s/d]a).

Esse modelo de implementação é alterado consideravelmente a partir de 2011, na segunda fase do programa (PAC2),
quando são abolidos os convênios e os recursos passam a ser
transmitidos por transferência obrigatória mediante assinatura no âmbito das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação (MEC). (REZENDE, 2013,
p.41).
A partir de 2011, o governo federal toma a decisão
de alterar a forma oficial de execução do Proinfância e passa a executá-lo no âmbito da segunda etapa
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2),
que é um grande programa do governo federal com
a missão de promover o crescimento do país por
meio de investimentos e estímulo à economia. [...]
Com o advento do PAC 2, o Proinfância ganha relevância, visibilidade, novas metas, mais recursos e
torna-se uma das mais (se não a mais) importantes
ação do governo federal para a ampliação do atendimento na educação infantil. (REZENDE, 2013, p. 16)
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A centralidade do Programa é prestar assistência
financeira ao Distrito Federal (DF) e aos municípios, para garantir a ampliação do acesso de crianças à creches e pré-escolas
da rede pública. Além disso, intenciona fomentar a melhoria
contínua do atendimento educacional público junto às crianças
brasileiras.
Diante do exposto, percebe-se que o Governo Federal,
por intermédio do Proinfância, implementou o Regime de Colaboração entre a União e os municípios, previsto em lei, regulamentando a realização de convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o financiamento da
construção das unidades de Educação Infantil e da aquisição de
equipamentos pelos municípios.
Isso permitiu que municípios dos diferentes estados e
regiões brasileiras passassem a contar com uma estrutura adequada para atender suas crianças e ampliar o acesso a Educação Infantil, contribuindo assim para a diminuição do déficit
de vagas e garantindo um ambiente saudável e propício para o
desenvolvimento de saberes, aprendizados, brincadeiras e crescimento.
Destaca-se ainda que o Proinfância emergiu no contexto
das políticas públicas para a Educação Infantil no Brasil a partir
do ano 2007 e contribuiu para fortalecer a busca por reconhecer e assegurar os direitos das crianças destacadas na Constituição Federal (1988), Estatuto da Criança e do Adolescente
(1990) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996).
A LDB (1996), por exemplo, nos artigos 29 e 30, definiu
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a Educação Infantil como a primeira etapa da Educação Básica,
garantindo o surgimento de políticas públicas que promovam
o atendimento de qualidade. Implica também no fortalecimento de ações do poder público no sentido de planejar espaços e
prover instituições de mobiliários e demais materiais e brinquedos para crianças, investindo na formação de professores e
gestores para a elaboração de diretrizes curricular, o que exige
também a destinação de recursos para a sua efetivação.
O Decreto n° 6.494 de 30 de junho de 2008, que dispõe
sobre o Proinfância (BRASIL, 2008), surge diante da necessidade da formalização do processo de firmamento de convênio,
tendo em vista que hierarquicamente pode-se afirmar que o
Decreto é superior à Resolução (REZENDE, 2013, p. 42), sendo
assim, ele traz três objetivos de forma bem clara, que são:
I – a expansão da rede física de atendimento;
II – a melhoria da infra-estrutura das creches e pré-escolas públicas já existente nas redes municipais e
do Distrito Federal; e,
III – a ampliação do acesso à educação infantil contribuindo para a melhoria da qualidade da educação. (Decreto n° 6.494 de 30 de Julho de 2008)

Temos a partir de então, por intermédio do Proinfância, a implementação de ações de colaboração entre a União e
os municípios, fortalecendo a assistência técnica e financeira
direcionadas ao financiamento da construção de unidades de
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Educação Infantil, a aquisição de equipamento e mobiliários,
antecipação de custeio e assessoramento pedagógico.
Isto posto, fica claro que além de financiar a infraestrutura necessária ao atendimento das crianças, o Proinfância
também prevê responsabilidade compartilhada com o município que implementa e mantém o atendimento da Educação Infantil, disponibilizando suporte técnico e pedagógico realizados
por meio da contratação de consultores. Isso ocorre por intermédio da Coordenação Geral de Educação Infantil da Secretaria
de Educação Básica do Ministério da Educação (COEDI/SEB/
MEC) com objetivo de estruturar, à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCENEI (BRASIL,
Resolução CNE/CBE n°5, 17/12/2009), o funcionamento das
instituições.
Nesse contexto, percebemos que a partir da implementação do Proinfância, podem ocorrer avanços com relação ao
acesso, a qualidade e a concepção de Educação Infantil, ampliando a oferta de vagas, melhoria no bem estar das crianças
e melhoria na formação integrada e continuada dos profissionais, criando possibilidades concretas de fomento à formação
continuada dos especialistas que atuam na educação infantil.
Pesquisas sobre o Proinfância também demonstram
transformações significativas no cotidiado escolar, sem excluir
a relação com as demais dimensões da existência social, como a
família das crianças. Além disso, é destacado o papel do Proinfância em estados e municípios onde a demanda por vagas na
educação são deficitárias e exigem intervenções que perpassam
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o financiamento público, criação de novas instituições educacionais como as creches e pré-escolas, equiparação das já existentes e melhoria da carreira e remuneração dos profissionais
que atuam na educação básica.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que a implementação de qualquer política pública é complexo e diversificado e está sujeito às mais diversas
dificuldades. Quando se trata de uma política formulada pelo
Governo Federal e executada pelos potenciais mais de 5.600
municípios e pelo Distrito Federal, alguns gargalos podem
acontecer que não estavam previstos inicialmente.
No decorrer da pesquisa percebeu-se que a organização
do funcionamento das instituições de Educação Infantil expõe a necessidade de se investir também no fortalecimento do
apoio técnico aos municípios que ultrapasse a cooperação em
termos de aporte financeiro e contribua para a resolução dos
seguintes impasses: elaboração do projeto político pedagógico,
organização curricular que atenda as especificidades de cada
faixa etária sem escolarizar a infância, organização dos espaços
e a profissionalização docente (formas de ingresso na carreira,
formação inicial e continuada, valorização do trabalho docente
e suas condições de trabalho, monitoramento e manutenção
dessas instituições e, assim, transformá-las, de fato, em uma
possibilidade efetiva de materialização do direito à Educação
Infantil pública de qualidade.
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Com todas as dificuldades citadas, o Proinfância, ainda
que timidamente frente a quantidade de escolas que poderiam
estar em funcionamento, tem auxiliado a ampliação do acesso
de crianças à educação infantil. Pois, o Plano Nacional de Educação – PNE para o decênio 2014-2024 estabelece a universalização, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e a ampliação da oferta de educação
infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% das
crianças de até 3 anos de idade até 2024.
Diante do cenário atual do nosso país, será que conseguiremos atingir a meta até 2024? Garantir o direito e acesso
a educação de qualidade as crianças dessa faixa etária? Nesse
momento de crise econômica e institucional que vive o nosso
país, a participação da sociedade civil é fundamental, gestões
inovadoras e eficientes dos municípios, esforços somados e bem
articulados serão a única alternativa para alcançar o sucesso na
garantia do acesso e universalização da educação infantil no
nosso país.
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CAPÍTULO 10
PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DA IDADE
CERTA – PAIC: UMA ANÁLISE DO SEU PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO NO SISTEMA DE
ENSINO DO CEARÁ
Valderiza Bezerra de Oliveira1
1 INTRODUÇÃO
O presente estudo foi elaborado como resultado da disciplina de Políticas Públicas, do curso de Mestrado em Educação
pela Faculdade de Administração Comércio e Empreendedorismo - FACEM. Em razão dos vários anos na aplicação dessa
avaliação, acompanhando o 5º ano do ensino fundamental, o
texto tem como objetivo proporcionar uma análise acerca do
Programa PAIC, que é utilizado como mecanismo para medir
os níveis de conhecimentos dos alunos, em língua portuguesa
e matemática no ensino fundamental. Com isso, há também
uma valorização maior das disciplinas avaliadas, a carga horária de língua portuguesa e matemática é superior as demais
disciplinas, devido à importância dada aos conteúdos exigidos
por parte das secretarias, ficando o restante das disciplinas em
1
Pedagoga; Especialista em Tecnologias da Educação pelo Centro Universitário 7 de Setembro – UNI7;
Professora da rede pública municipal de Fortaleza. E-mail: valderiza@hotmail.com
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segundo plano, menos exploradas.
O programa é parte integrante de uma Política Pública
Educacional de cooperação entre Estado e Municípios promovida pelo governo do Ceará, em parceria com o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF) e instituições da sociedade
civil, com apoio do Governo Federal, cujo objetivo é alfabetizar
todos os alunos das redes públicas de ensino do Estado até os
sete anos de idade. Nesse sentido, o PAIC apoia os municípios
na formulação e implementação de políticas voltadas para a
garantia do direito de aprendizagem, com prioridade para a
alfabetização. Anteriormente ao período da implementação do
programa – PAIC, o estado verificava um baixo índice de desempenho nos municípios2, com isso, houve a necessidade de
se criar um programa no qual melhorasse os níveis de aprendizagens dos estudantes.
Ao longo da década de 1990, aproximadamente até os
anos 2000, o nível de aprendizagem das crianças no Brasil
era abaixo do esperado, como nos mostra os dados divulgados
pelo SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) aproximadamente 60% dos estudantes de 4º e 5º ano do
Ensino Fundamental, apresentavam enormes deficiências em
leitura, encontrando-se nos estágios “crítico” e “muito crítico”.
Isso posto, testemunha-se o fracasso das escolas brasileiras em
alfabetizar seus alunos. (BRASIL/INEP, 1995, 1997, 1999, 2002,
2003, 2005, 2007; COTTA, 2001;)					
Tais constatações indicam a necessidade de pensar nas
2

Os dados são encontrados no site do governo do estado do Ceará.
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políticas públicas para o ensino e a aprendizagem iniciais da
leitura e escrita com base no pressuposto óbvio de que as decisões
de ordem teórico-epistemológica são também políticas, ou seja,
resultam de escolhas centradas em julgamentos de valor uma
vez que: “[...] a ação governamental reflete escolhas em um
quadro de conflito, não havendo, portanto, governos imparciais, pois as escolhas sempre envolverão julgamento de valor,
ainda que estejam ancoradas em avaliações técnicas”. (OLIVEIRA & DUARTE, 2005, p. 283)
Em 2007, o governo do Estado do Ceará, solicita averiguar as possíveis causas do alto índice de analfabetismo e baixa
qualidade da educação. Aliado ao governo, o Comitê Cearense
para a Eliminação do Analfabetismo Escolar, criado em 2004,
pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará em parceria
com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - secção
Ceará (Undime/CE), Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Secretaria de Educação Básica do Ceará
(SEDUC), criou o Comitê Cearense para a Eliminação do Analfabetismo Escolar. Universidades Cearenses como UECE, UFC,
UVA, URCA e UNIFOR.
Seu objetivo era explicitar a problemática do analfabetismo escolar. Foi avaliado a aprendizagem da leitura e da escrita das crianças do 2º ano do Ensino Fundamental das escolas
públicas de 48 municípios cearenses; analisaram como estava
sendo realizada a formação do professor alfabetizador no Estado do Ceará e observaram a prática docente e as condições de
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trabalho dos professores alfabetizadores em algumas escolas
do Estado. Para tanto, desenvolveu pesquisas, publicou diversas
matérias jornalísticas e divulgou relatórios contendo os resultados que diziam que somente 15% de uma amostra de cerca
de 8.000 alunos leram e compreenderam um pequeno texto de
maneira adequada; 42% das crianças produziram um pequeno texto, a maioria eram compostos por apenas duas linhas.
Nenhum texto foi considerado ortográfico pelos avaliadores;
a maioria das universidades não possuía estrutura curricular
adequada para formar o professor alfabetizador; grande parte
dos professores não possuía metodologia para alfabetizar, abusava de cópias na lousa e usava mal o tempo de aula que era
bastante reduzido: aulas começavam tarde, terminavam cedo
e tinham intervalos longo. E constatou-se que algumas escolas
não tinha o Projeto Político Pedagógico (PPP) ou Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE).
Concluído o trabalho do Comitê, criaram o Programa Alfabetização na Idade Certa - PAIC, com o objetivo de apoiar os
municípios cearenses na melhoria da qualidade do ensino, da
leitura e da escrita nas séries iniciais do ensino fundamental,
contando com a adesão de 60 municípios, através de um pacto
de cooperação para que cada município se comprometa com as
metas do programa.
O PAIC foi criado a partir da necessidade de implantação
de uma política pública no Estado do Ceará que melhorasse os
índices das crianças alfabetizadas na idade dos primeiros anos,
Educação Infantil e ensino fundamental, mais especificamente
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do 1º e 2º anos, correspondente à idade de até 7 anos. E em
2011, o programa é estendido aos 3º, 4º e 5º anos, para que
os bons resultados obtidos no 2º ano, possa acontecer também nos outros níveis. Afinal, se espera que o ensino público,
seja de qualidade e que possa beneficiar a todos e não somente
aqueles que precisam.

2 PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE
CERTA – PAIC: O QUE É? COMO SURGIU?
“A tarefa essencial do Estado, o ponto de partida
e a base de todo governo, consistem na tarefa da
educação”. (Rousseau)

Antes de adentrarmos no assunto do programa, faremos
algumas observações a respeito das políticas públicas educacionais. Para Vieira (2011), as políticas públicas educacionais
são um conjunto de ideias, expectativas, e tendências que se
relacionam aos conceitos e às ações da categoria pública, expressando a multiplicidade e a diversidade de específicas intervenções em específico momento histórico, podendo ainda se
desdobrar em outras políticas.
Apesar das políticas públicas estarem constantemente
no cotidiano escolar, conceituá-las e identifica-las não é muito
fácil, por isso é necessário compreender que todas as políticas
públicas, inclusive as educacionais estão vinculadas a um Estado que as define, junto aos municípios que se organizam em
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diferentes níveis de atuação e cada qual tem um papel na definição e execução das políticas.
Sobre as políticas educacionais Pedro & Puig afirma que:
A Política Educacional (assim, em maiúsculas) é
uma, é a Ciência Política em sua aplicação ao caso
concreto da educação, porém as políticas educacionais (agora no plural e minúsculas) são múltiplas,
diversas e alternativas. A Política Educacional é, portanto, a reflexão teórica sobre as políticas educacionais (...) se há de considerar a Política Educacional
como uma aplicação da Ciência Política ao estudo
do setor educacional e, por sua parte, as políticas
educacionais como políticas públicas que se dirigem
a resolver questões educacionais (PEDRO; PUIG,
1998, apud. VIEIRA 2011, p. 55-56)

Para compreender a definição apresentada, deve-se levar em consideração que as políticas públicas se interessam
em entender as ações do governo, e referindo-se às políticas
públicas educacionais, como às ações vinculadas ao sistema
educacional, e que por sua vez dizem respeito até mesmo, em
como as escolas se organizam e como essas políticas, planos e
programas educacionais são colocados em prática.Vale ressaltar que o programa PAIC tem origem no Comitê3 Cearense para
Eliminação do Analfabetismo Escolar que, em 2004, realizou
uma avaliação amostral dos níveis de leitura, escrita e compre3
O Comitê foi presidido pela Assembleia Legislativa e teve como parceiros técnicos universidades e
instituições da sociedade civil, coordenados pelo Unicef.
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ensão de texto de oito mil alunos da 2ª série do ensino fundamental (atual 3º ano), em 48 municípios do estado. Os resultados indicaram que 39% dos alunos não leram o texto; 15%
leram muito mal, soletrando e sem compreender; 31% leram
com dificuldade e compreenderam parcialmente; e apenas 15%
leram e compreenderam (AGUIAR; GOMES; CAMPOS, 2006).
Em 24 de maio de 2007, realizou-se uma grande solenidade de lançamento do Programa. Na ocasião, os prefeitos
assinaram o novo pacto de cooperação, na qual assumiram
publicamente o compromisso com a execução das propostas
do Programa Alfabetização na Idade Certa-PAIC.
Alfabetizar todos os alunos das redes municipais até o segundo ano do ensino fundamental foi o objetivo geral proposto
para o PAIC. Reconhecendo que ter a alfabetização como prioridade exige planejar e executar ações sistêmicas e articuladas,
o programa foi organizado em cinco eixos: gestão da educação
municipal, avaliação externa, alfabetização, educação infantil,
literatura infantil e formação do leitor.
Assim, através do PAIC o governo do Estado vem se
comprometendo com os municípios, oferecendo, dentre outras
ações, apoio à gestão municipal, formação continuada para os
professores da educação infantil ao 2º ano do ensino fundamental, livros de literatura infantil para as salas de aula, e materiais didáticos para professores e alunos.
O comprometimento dos municípios cearenses no PAIC,
envolvem ações voltadas para a valorização e profissionalização dos docentes, redimensionamento de recursos financeiros,
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revisão de planos de cargos, carreira e remuneração do magistério municipal, definição de critérios técnicos para a seleção
de diretores escolares, implantação de sistemas municipais de
avaliação de aprendizagem de crianças, ampliação do acesso à
educação infantil, e adoção de políticas locais para incentivar a
leitura e a escrita.

2.1 EIXO ENSINO FUNDAMENTAL: A QUEM SE
DESTINA E QUAIS OBJETIVOS?
Organizado e estruturado por uma Gestão para Resultados4 (GPR), o programa PAIC tem como objetivos: oferecer
cooperação técnico-pedagógica aos municípios para a implantação e implementação de propostas didáticas de alfabetização;
Produzir materiais didáticos estruturados para professores e
alunos do 1º ao 5º anos do ensino fundamental dos 184 municípios; Viabilizar a formação docente continuada e em serviço
nos municípios, através de formadores do MAIS PAIC/ PNAIC
das SME; Suscitar que nenhum aluno ainda não alfabetizado,
independente da turma em que esteja matriculado, fique sem
ler e escrever nos anos iniciais do ensino fundamental até o 5º
ano; Realizar acompanhamentos pedagógicos nos municípios.
Com metas de alfabetizar 100% das crianças até o final
do 2º ano do ensino fundamental e alfabetizar os alunos não
alfabetizados do 3º ao 5º ano do ensino fundamental. O programa é realizado nesses níveis por se entender que a criança
4
A GPR é um modelo de gestão criado pela SEDUC, para monitoramento dos resultados das avaliações
em larga escala no Ceará.
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já possui capacidade para responder os questionários, já que
na educação infantil análise de desempenho é realizada através
de relatórios. Para os alunos do 2º ano do ensino fundamental
alfabetizado espera-se que sejam capazes de:
• Identificar a direção correta da escrita (esquerda, direta, de cima para baixo), identificando a
localização do início e término da escrita em uma
página de caderno ou em um texto. Essa é uma
ação importante que deve ser aprendida e consolidada ainda na educação infantil.
• Ler com compreensão palavras formadas por sílabas no padrão canônico, consoante/vogal (ex:
sí-la-ba), e não canônicos: vogal (ex: a-ba-ca-te);
consoante/vogal/consoante (ex: tex-to); consoante/consoante/vogal (ex: pa-la-vra). No ensino
de alfabetização, segundo a proposta da secretaria municipal, espera-se que a criança inicialmente conheça o todo (texto), para depois identificar as palavras, iniciando com as mais simples
para as complexas.
• Localizar informação explícita em diferentes gêneros textuais. Após a leitura realizada pelo aluno
é necessário que consiga identificar qual assunto
principal do texto e sua finalidade, nos diversos
gêneros como receita culinária, lista de compras
etc.
• Identificar substituições, repetições ou outros reEditora Via Dourada
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cursos que estabelecem a coesão textual, entre
outros. (SEDUC, 2016)

A partir dessas competências se espera alcançar nos níveis seguintes, o desempenho desejado, na área de leitura e escrita e nos conhecimentos de lógica-matemática. Segue a tabela com as ações feitas pelos grupos de gestão do programa em
2016 e 2017, nos anos de 2018 e 2019 não houve registros na
secretaria de novas ações.
Tabela: Ações realizadas para alcançar as metas do programa

Fonte: (Seduc-CE, 2016)

Essas ações foram importantes norteadores para os grupos de trabalhos e para os formadores, que acompanhando as
unidades escolares puderam identificar as principais causas
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que impediam a proficiência desejada nos níveis que eram avaliados.

3 EXTENSÃO DO PROGRAMA: ENSINO FUNDAMENTAL II ATÉ O 9º ANO
No decorrer dos anos a partir de 2011, o programa passa
por modificações, em 2015 ocorre a mudança na lei, ampliando-o de 1º ano ao 9º ano do ensino fundamental, antes dessa
alteração, o programa se estendia somente até o 5º ano. No dia
25 de maio de 2011 o Governo do Estado lançou o PAIC MAIS,
visando estender as ações que eram destinadas às turmas de
Educação Infantil, 1º e 2º ano do ensino fundamental até o 5º
ano nas escolas públicas dos 184 municípios cearenses.
O PAIC MAIS é a ampliação do Programa Alfabetização
na Idade Certa que propõe mais ações para melhorar os resultados de aprendizagem dos alunos da rede pública até o 5° ano
de escolaridade. Maior cooperação do Governo do Estado do
Ceará com os municípios em prol da aprendizagem dos alunos.
Pois, os municípios precisam continuar avançando no sentido
de melhorar os resultados do 5° ano que ainda são muito baixos.
Em 2009, somente 10% dos alunos estavam no nível adequado em português. Em Matemática o desafio é ainda maior.
São apenas 6,9% dos alunos no nível adequado. Portanto, o
Ceará precisa dar mais um passo, fazendo com que todos os
municípios do Estado tenham a possibilidade de atingir o níEditora Via Dourada
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vel adequado de aprendizagem para o ensino fundamental I. É
também cooperação técnica para apoiar a gestão das aprendizagens dos alunos para que sigam com sucesso e tenham bons
resultados no 5º ano.
São propostas do PAIC MAIS: mais apoio à gestão municipal; mais apoio à formação dos professores de 3ª, 4ª e 5ª
séries em Língua Portuguesa e Matemática; mais Literatura;
mais participação das famílias; mais reforço para alunos com
dificuldades de aprendizagem em alfabetização e compromisso
dos municípios.
Todos os municípios foram convidados a fazer adesão
ao PAIC MAIS e continuar fortalecendo a sua responsabilidade
com a melhoria da escola pública. Para isso, precisam cumprir
a nova agenda de compromissos proposta pelo Governo do Estado: continuar cumprindo os compromissos com a alfabetização de crianças no PAIC elencados no compromisso anterior;
definir políticas de valorização do professor do ensino fundamental I; garantir o transporte, as diárias e a disponibilidade
de tempo para os professores multiplicadores participarem das
formações e realizá-las no município; oferecer logística para
todos os encontros formativos no município; propiciar tempo
para os professores do ensino fundamental I participarem das
formações, sem comprometer o ano letivo; reproduzir todo o
material didático necessário para apoiar professores e alunos
no processo formativo.
Atualmente o programa é executado em parceria com as
seguintes instituições: APDMCE, APRECE, FÓRUM DE EDUSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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CAÇÃO INFANTIL, FUNCAP, SECULT, SEDUC, UNDIME, UNICEF e entre outras. Juntamente com outras experiências, o
PAIC contribuiu para a estruturação, por parte do Ministério da
Educação, do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC).
Em 2015, o governador Camilo Santana lançou o MAIS
PAIC - Programa de Aprendizagem na Idade Certa. A medida
teve como finalidade ampliar o trabalho de cooperação já existente com os 184 municípios, que além da Educação Infantil e
do 1º ao 5º ano, passou a atender também do 6º ao 9º ano nas
escolas públicas cearenses. A iniciativa apoia a aprendizagem
dos alunos para que sigam com sucesso, tenham bons resultados e ingressem no Ensino Médio bem preparados.
Programa Aprendizagem na Idade Certa - MAIS PAIC
é uma resposta da SEDUC à necessidade de fortalecer a
aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental II (EFII),
afirmando-se como política de continuidade do Programa de
Alfabetização na Idade Certa - PAIC, cujo objetivo é alfabetizar
os estudantes das escolas públicas do Ceará, até os sete anos de
idade, e formar leitores fluentes.
Segundo dados do INEP, os resultados da rede pública do
Ceará estão melhorando progressivamente nos anos iniciais do
Ensino Fundamental: partiram de um IDEB de 3,5, em 2007,
para 5,7 em 2015, ultrapassando a média da rede pública nacional, de 5,3. O Estado também já superou a meta de 2021 para o
Ceará, que é 5,1. A elevação nos resultados, pelo que evidências
apontam, deve-se fortemente ao PAIC. (INEP, 2016)
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Essa grande melhoria nos indicadores do Ensino Fundamental I (EFI) do Estado sugere a necessidade de ampliação
de uma política de cooperação similar para o Fundamental II,
cujo IDEB, em 2013, foi de 4,1 ultrapassando a média nacional,
mas ainda muito baixa. Nessa mesma etapa, cerca de 75% dos
estudantes cearenses na rede pública estão entre os níveis Muito Crítico e Crítico em Matemática e, aproximadamente, 60%
em língua portuguesa. Importante também observar que, de
acordo como Censo Escolar, as redes municipais detêm mais
de 90% do Fundamental II da rede pública do Ceará, ou seja,
a etapa é praticamente municipalizada e justifica a criação de
uma política de colaboração aos moldes do que foi feito no EFI.
(SEDUC, 2016)
O Mais PAIC tem como uma das ações mais importantes
o apoio à formação de professores do EFII, além de fomentar a
constituição de políticas para este segmento, com orientações
de acompanhamento, mecanismos de reconhecimento e incentivo. Para isso, o programa constitui-se dos seguintes eixos:
Formação de Professores e Coordenadores Pedagógicos; Gestão Municipal; Avaliação Externa; e Literatura e Formação do
Leitor.
Ao todo, o MAIS PAIC recebe investimento de R$ 52 milhões do Governo do Estado, por meio da Seduc, sendo R$ 26
milhões distribuídos em premiação para as melhores escolas;
R$ 9 milhões para a realização da avaliação; R$ 7 milhões para
aquisição de material didático; R$ 7,4 milhões em bolsas; e outros R$ 2,6 milhões em apoio logístico para a execução das forSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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mações. Entre as 100 melhores escolas públicas do País, as 24
primeiras são cearenses. Ao todo, 77 são da rede pública cearense. Destaque na Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA),
ficando em primeiro lugar dentre os estados do Norte e do
Nordeste nas três áreas: leitura, escrita e matemática. (CEARÁ,
2016)
Em 2017, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da
Educação (Seduc), firmou termo de cooperação com os estados
do Espírito Santo, Maranhão, Amapá e Rio Grande do Norte
para promover a experiência do Programa de Aprendizagem
na Idade Certa em cada uma destas unidades federativas. Por
meio da experiência, a Seduc vai ajudar na elaboração de diretrizes que auxiliem na colaboração entre estado e municípios,
além de promover um assessoramento técnico às equipes das
secretarias, com formações, protocolos de monitoramento e
avaliação ao longo do ano letivo.

4 POLÍTICA PÚBLICA DO PROGRAMA – PAIC: O
QUE DIZ LEI N° 14.026, DE 17.12.07.
Art. 1º Fica instituído o Programa Alfabetização na
Idade Certa – PAIC, por meio do qual o Estado, em
cumprimento ao regime de colaboração, poderá
prestar cooperação técnica e financeira aos municípios cearenses, com vistas à melhoria dos resultados
de aprendizagem.
O nome do programa lembra que existe uma idade
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adequada para ser alfabetizado e com isso diminuir
a distorção idade-série, que ocorre muitas vezes nas
intuições escolares municipais.
Art. 2º O Programa Aprendizagem na Idade Certa –
PAIC, tem por finalidade o estabelecimento de condições necessárias, para que todos os alunos cearenses cheguem ao 9º ano do ensino fundamental sem
distorção idade-série e com domínio das competências de leitura, escrita, cálculo e ciências adequadas
à sua idade e ao seu nível de escolarização. (Nova
redação dada pela Lei n.º 15.921, de 15.12.15)
Além dos materiais didáticos, há um acompanhamento da secretaria de educação na formação de
todos os professores, para administração dos conteúdos de linguagem e letramento.
Parágrafo único. Para maior garantia do cumprimento de seus objetivos, o Programa, deverá, inicialmente, garantir a aquisição, por todas as crianças de 7 (sete) anos, das competências de leitura e
escrita esperadas nesta idade.
Art. 3º O Programa de Alfabetização na Idade Certa
– PAIC, é estruturado nos seguintes eixos:
I - Educação Infantil;
II - Gestão Pedagógica – Alfabetização e Formação
de Professores;
III - Gestão da Educação Municipal;
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IV - Formação do Leitor;
V - Avaliação Externa de Aprendizagem.
A organização dos vários níveis que compõem o programa, facilita o trabalho de cada instituição, visto
que os grupos ficam responsáveis em cada setor de
atuação e assim conseguir desenvolver um trabalho
de excelência.
Art. 4º Para maior agilidade e eficiência das atividades desenvolvidas no âmbito do Programa, fica a
Secretaria da Educação autorizada a firmar acordos
de cooperação técnica e financeira com os municípios cearenses, com universidades públicas e seus
institutos ou fundações universitárias de pesquisa e
pós-graduação e, ainda, com instituições de fomento à pesquisa.
Art. 5º Fica a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP, para
os fins da execução das ações de cooperação técnica
no âmbito do Programa Alfabetização na Idade Certa – PAIC, autorizada a conceder bolsa de pesquisa
e de extensão tecnológica a servidores públicos, ou
não, com o objetivo de realizar pesquisas e ministrar
treinamentos e capacitação das equipes da Secretaria da Educação e dos técnicos e professores da rede
municipal de ensino.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como foco, um estudo sobre o Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), como política
pública, mais especificamente a sua origem, implementação e
seus avanços, dos Eixos de Alfabetização das turmas de 2º ano,
3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas
municipais do estado do Ceará.
Percebemos que o avanço no desempenho dos alunos
tem influência direta do Programa de Alfabetização na Idade
Certa, pelas formações recebidas pelos professores, pelo material utilizado, pela proposta pedagógica e dedicação dos professores, principais responsáveis pelo sucesso. A utilização dos
resultados da avaliação diagnóstica do PAIC, pelos professores,
é relevante, pois, reconhecendo os avanços e dificuldades, eles
conseguem planejar e propor atividades. Pudemos assim constatar a influência do PAIC no planejamento, na prática pedagógica e aprendizagem escolar.
Os professores e toda comunidade escolar estão envolvidos em assumir a responsabilidade junto com os municípios
que estão promovendo educação de qualidade, visando à diminuição do analfabetismo, para que todas as crianças tenham
direito não só se alfabetizarem na idade certa, mas poderem
dar continuidade em seu aprendizado nas séries futuras.		
				
Assim fica claro, que as Políticas públicas
educacionais têm um impacto significativo junto à escola púSérie Saberes e Fazeres da Educação: Volume 10
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blica, pois é nela que se projetam as mudanças para se alcançar
os objetivos e metas traçados por gestores administrativos ou
profissionais da educação. Não é na judicialização que se conseguirá a melhora da educação. E sim no comprometimento de
todos que fazem o estado, a família, a sociedade para a melhoria da educação e a implementação das políticas educacionais
do Brasil.
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CAPÍTULO 11
PERSPECTIVA E ÊNFASE DA EDUCAÇÃO INFANTIL: PRINCIPAIS INTERAÇÕES NO RELACIONAMENTO DA CRIANÇA
Francisca das Chagas Maciel Melo Silva1
1 INTRODUÇÃO
A sociedade atual posiciona-se frente à emergência de
uma forma de competência a realidade de integração com o
conhecimento e estratégias disponíveis que permite o desenvolvimento do ensinar e aprender. Um olhar de compreensão
profissional no processo da aprendizagem com ênfase no desenvolvimento intelectual, independente de quem seja o sujeito
e suas condições de maturidade. Atualmente competitivo marcado pela aceleração das informações onde o sujeito que aprende de forma incomum para uma educação engessada pré-moldada é classificada como transtorno no desenvolvimento sobre
tudo a base principal para a evolução e o conhecimento mediado. É necessário que o docente esteja em condições hábeis para
se orientar no discurso e na didática da pratica da educação
1
Possui Licenciatura em Pedagogia pela FLATED; Espeialização em Alfabetização e Letramento;
Orientação Teorias e Praticas; Psicopedagogia; Gestão e Tutoria Online e Coaching e liderança pela UNIASSELVI
e Mestranda em Ciências da Educação pela ISCECAP - (MINTER).
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Buscar compreender a evolução, os fatores biológicos e
sociais que permitem o desenvolvimento humano nos aspectos
afetivos, cognitivo e social estabelecendo referencias teóricas
partindo da necessidade constante de interagir e socializar, a
idéia é despertar curiosidades que tem um papel significativo
e permite uma evolução utilizando-se das perspectivas e analise de conhecimento pautados a despertar prazerosos aprendizados, chegar a um único caminho utilizando-se de uma diversidade de contribuições inspiradora e bases teóricas.
A construção de saberes permite que o sujeito não se limite e entenda que cada ser é único, aprendemos de maneiras
diferentes. O pedagogo é fundamental neste processo, que seja
capaz de reconhecer o universo que está inserido, buscando os
pressupostos básicos de fazer aflorar o senso critico dos atendentes. O ser humano constrói-se no decorrer de vivencias,
de estímulos e totalidades de processo contínuos de fazeres. A
idéia de saberes nas varias formas de compreensão é basicamente a formação do sujeito na sociedade; que ler e escrever
são condições de inclusão no meio social. Os fatores relevantes
na construção de saberes: Ação e resultado a ferramenta da intenção, assim sendo, a concretização da meta pretendida.
A extensidade na educação Infantil, traz um olhar significativo nas metodologias e no desenvolvimento no aprendizado
infantil. A fim de evidenciar experiencias e especificidades nas
perspectivas educacionais, é importante dizer que o desenvolvimento da aprendizagem consolida a capacidade construída
no reflexo humano de acompanhamento baseados no papel peEditora Via Dourada
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dagógico pela afetividade, lúdico, criatividade e fortalecimentos
prazerosos de competências e habilidades.
Os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento e as abordagens pedagógicas nesta fase aprimoram a capacidade cognitiva. É fundamental o acompanhamento durante esse período, pois nesta fase acontecem as transformações para a vida.
Sendo assim, podemos entender que as práticas pedagógicas, possibilitam a aprendizagem por meio das interações,
é possível que se incidem os maiores avanços de uma criança.
As conversas as brincadeiras, as interações, os estímulos; tudo
isso proporciona o autoconhecimento, além de estimular as habilidades, ocorrem as complexas competências. As estratégias
proporcionadas pelas atividades orientadas, valorizam o conhecimento, os estímulos dão ênfase a imaginação e criatividade. A capacidade de aprender está relacionada ao desempenho
educacional.
Ação: É reflexão de diferentes posições e teorias de como
o ser humano aprende e se do entendimento na construção de
conhecimento através das acomodações de idéias.
Resultados: são introduzidos com a finalidade de crescimento adquirido independente das teorias considerando-as em
seu tempo e espaço nas configurações de seus métodos e importância das contribuições por meio das informações fornecidas nas bases teóricas que neste contexto o ponto de partida e
saber aonde desejou chegar e temos de formação do educando.
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2 AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Compreender a pedagogia como ciência da educação, é
perceber o processo de ensino no seu conjunto, relacionando
a evolução da prática pedagógica. Existe uma necessidade significativa na interação professor- aluno, no processo de aprendizagem, é importante enfatizar e perceber as motivações que
são elementos essenciais para uma aprendizagem eficaz.
Mas, afinal o que podemos compreender por práticas pedagógicas?
Definir a prática pedagógica, acredita-se que seja difícil
pois assim estaríamos engessando um processo educativo e
não é sua intenção. No entanto, seria viável explicar algumas
contribuições norteadoras da história da educação, entendendo
que essa história é parte da história da cultura. A educação é
um processo histórico com o propósito de desenvolver e formar
um ser humano em cidadão, atribuir a pedagogia essa contribuição é perspicaz e muito importante, uma ação educativa.
Temos uma reflexão fundamentada neste processo educacional
correlacionando as práticas pedagógicas.
Ainda sobre as práticas pedagógicas, destacamos o pensamento de Aranha, 2006, p.34 (apud didática do professor,
2016, p. 4) Desse modo, a pedagogia é vista como uma prática educativa, uma reflexão sobre a práxis pedagógica, ou seja,
“a ciência pedagógica não visa apenas a pesquisar e conhecer a realidade educativa, mas a agir sobre ela, fecundando-a,
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transformando-a”.
Transformação e desenvolvimento, as relevantes modificações o aprimoramento satisfazendo de uma forma geral aos
interesses daqueles que as buscam, enfatizando a vivência social o requisito primordial para a busca de aprendizado. O professor nesse contexto deve ter em mente a necessidade de se
colocar em uma postura norteadora do processo ensino-aprendizagem, tem uma missão importantíssima; levar em consideração que sua prática pedagógica em sala de aula tem papel
fundamental no desenvolvimento intelectual de seu aluno.

FONTE: Autora

Assim, faz-se necessário à busca de uma nova reflexão no
processo educativo, podendo ele ser o foco de crescimento ou de
introspecção do mesmo quando da sua aplicação metodológica
na condução da aprendizagem. Um professor vai se formando
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na relação teoria e prática onde a aproximação nos mostra novos horizontes que nos possibilitam buscar novas práticas de
ensino que facilitem a aprendizagem dos educandos. A criança
aprende de forma objetiva, prática e observadora, percebemos
que se aprende brincando, de maneira que a criança se desenvolve e explora diversas possibilidades.
A aprendizagem do aluno foi mais significativa e que o
ajudou no processo de ensino aprendizagem e no seu cognitivo.
Se o professor puder realmente penetrar no prazer
de ver as coisas nascendo e crescendo sob seus próprios olhos e puder vestir-se com o traje da humildade, muitos prazeres- que são negados àqueles que
assumem infalibidade e autoridade diante de uma
classe – estarão reservados a ele. (apud MONTESSORI, 2003, p.123).

Entendendo que o ato de brincar para uma criança trará
benefícios em todas as áreas de sua vida, desde seu desenvolvimento físico, linguagem, raciocínio, imaginação e afetividade,
envolvendo assim, todas as funções que envolve a aprendizagem.
Essa prática mostrará que através do lúdico é mais fácil e
mais divertido aprender, pois é brincando que os pequenos começam a ter noção de si e dos outros. Para Oliveira (200, p.67)
O brincar não significa apenas recrear, é muito
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mais, caracteriza-se como uma das formas mais
complexas que a criança tem de comunica-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento através de trocas reciprocas que se estabelece
durante toda a vida.

Brincar não é uma atividade vazia pelo contrário, sua relevância é não só social, mas cultural. Pois é por meio da brincadeira que a aprendizagem acontece. A brincadeira é uma
maneira divertida de aprender matemática e fazer com que as
crianças desde cedo vejam nos números algo prazeroso de estudar. Entendendo que essa disciplina está presente o tempo todo
no nosso cotidiano dessa forma ficando fácil para os pequenos
criem uma lembrança positiva na aprendizagem dos números.
É importante que todas as crianças participem e se ajudem,
promovendo assim a interação entre elas. Fator primordial na
hora de brincar e aprender. Pois para (Drumond apud Santos
2019, pag.37) “brincar não é perder tempo é ganha-lo”.
As coisas que aprendemos enquanto seres humanos são
inúmeros e variados, este fato nos leva a entender que reduzir a
aprendizagem a um só tipo de ensino, seria burlar as limitações
e barrar tal desenvolvimento.
Fazendo analises e observações no desenvolvimento infantil é possível perceber o conceito e as características no conjunto das possibilidades do ensino e aprendizagem. O processo
continuo da busca de desenvolvimento, acerca do comportamento humano nos revela a compreensão das características
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necessárias nos aspectos físicos, emocional, intelectual e social.
Para o professor não é suficiente conhecer, é preciso uma
abordagem e percepção ampla do mesmo; peltada por anotações e observações do comportamento do educando.
Existem processos que facilitam e outros que prejudicam
o desenvolvimento do educando, criar ambientes favoráveis
que possam intervir direto com a aprendizagem, cuidando das
habilidades sociais e afetivas que agregam conhecimentos é um
fator necessário de contribuição desejáveis que norteiam as habilidades e competência dos educandos. A construção significativa implica na totalidade e capacidade de estabelecer relações
de aprendizagem. Há, por tanto, todo um conjunto de fatores
no processo cognitivo, onde o aluno é capaz de construir e desempenha compreensão de aprendizagem dirigidas, relacionadas com a motivação e afetividade.
A margem do interesse nas atividades concreta, na essência da construção de atividades concretas ou dirigidas, tem um
grau de significância que determina o aprendizado definindo
progressivamente o sentido das possibilidades. É de suma importância, os educadores compreenderem o processo dinâmico
que traz a atividades, onde o processo global do aluno envolve
a participação direta do educando.
Oliveira (2017) afirma que
O encontro entre os sujeitos, a educação e a finalidade central de seu trabalho, que deve ser a de contribuir para a construção de um processo educacional
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que seja capaz de socializar o conhecimento historicamente acumulado e de contribuir para a formação
ética e política dos sujeitos. Desta maneira, o principal critério para a delimitação das áreas de intervenção mais relevantes relaciona-se inteiramente
com a definição do quanto a atuação da psicologia
pode contribuir para que a escola cumpra sua função social. (OLIVEIRA, Fernanda Germani de, 2014,
p. 59).

Para compreender esse processo é importante ressaltar
que a forma de vida, ou seja, conhecimento empírico relaciona
-se com as possibilidades incorporadas do aprendizado. Socializar é um fator estrutural, no desenvolvimento das experiências
onde possa levar determinadas mudanças nos fatores ambientais.
O melhor desenvolvimento do aluno não se dá por uma
ação isolada, mas durante o interacionemos. No desenvolvimento da criança o meio é modificado é a criança também passa por modificações; nesta determinação é extraído a decência
da adaptação e da aprendizagem.
É importante que as crianças tenham rotinas estabelecidas, atingindo sempre de forma segura a organização de sua
vida.
O mais importante é que o professor esteja atento às curiosidades dos bebês, e disponibilize novos
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desafios, estimulando cada vez mais o processo de
conhecimento das crianças. Materiais simples como
colchões, tecidos, lençóis servem para fazer um túnel, uma cabana (para elas se esconderem), balança
as crianças, transportá-las de um lado para outro
(puxando-as com os colchões ou lençóis), para rolar,
dar cambalhotas, engatinhar, entre outros. Não perca a oportunidade de utilizar os materiais encontrados no dia a dia, para estimular cada vez mais os bebês e se divertir. (STEUCK, PIANEZZE, 2013. P.108).
O primeiro passo da educação é prover a criança de
um meio que lhe permita desenvolver as funções que
lhes foram designadas pela natureza. Isso não significa que devemos contentá-la e deixá-la fazer tudo o que
lhe agrada, mas nos dispor a colaborar com a ordem da
natureza, com uma de suas leis, que quer que esse
desenvolvimento se efetue por experiências próprias da criança. (Apud MONTESSORI, 1972 apud
RÖHRS, 2010, p. 29).

Os alunos não são apenas observadores, eles são colecionadores de grandes ideias. As aulas significativas tem a capacidade de envolver o aluno, estes que por sua vez recorda
com mais facilidade o que faz e raramente o que viu ou falou.
desfrutar da imaginação aprendendo a aprender. Cada ser humano possui uma serie de talentos e capacidade diferenciadas.
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Todos nós somos capazes de captar e organizar as informações.
As grandes ideias organizadas e colocadas em pratica tem
uma relação forte com uma aprendizagem de qualidade onde
o sujeito é compreendido em sua totalidade. Levar em consideração todas as ideias fundamentadas por um professor é importante. O que deve ser considerado é o momento oportuno
de pratica-la. O processo de ensino e aprendizagem capacitam
os alunos a serem um colecionador das grandes ideias estrategicamente repassadas. As definições e conteúdos colocados em
pratica no tempo oportuno, favorecem tanto a auto estima do
professor que realiza, quanto do aluno que tem a oportunidade
de vivenciar uma aula dinâmica e prazerosa.
Explorar de forma rica um ambiente om atividades centralizadas apropria o desenvolvimento e aprendizado do educando que vai além de observar conteúdo ou compreensão de
certos afazeres em sala de aula.

2.1 A INFÂNCIA TEM SUAS LINGUAGENS NAS
PROPOSTAS PEDAGOGICAS
A criança desde o momento do seu nascimento é envolvida por um universo de linguagens, dentre as quais está fundamentalmente a linguagem verbal. Essa questão pode ser verificada a partir de palavras usadas a princípio com o objetivo
de mostrar o sentimento de carinho sentido pela mãe, pai, tias,
avós, e por todos aqueles que usam as palavras para se comunicar com a criança.
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Envolvida nesse ambiente de falantes, criança logo procura recursos que a façam ser também compreendida pelos
seus interlocutores.
Segundo Vygotsky (2000) a comunicação representa a função primordial da fala, o que nos leva a acreditar em
pesquisas que apontam crianças com poucos meses de nascimento já sentirem a necessidade de fazerem uso de recursos
comunicativos. Portanto, ao passo que a criança vai conseguindo emitir sons, cada vez mais, é bombardeada de
estímulos sonoros, no caso, a fala das pessoas que a cerca, impulsionando-a a repetir as palavras ouvidas e conseguindo fazer uso da fala, aos poucos a criança vai utilizar as palavras como instrumento para a comunicação.
Nesse processo de aquisição da linguagem verbal, vai se exigindo mais da criança, à medida que as alavras são pronunciadas
por ela para designar objetos que nem sempre corresponde
ao significado da palavra. É nesse clima de descoberta que as
palavras passam a fazer parte do vocabulário infantil em um
permanente movimento, como ressalta Vygotsky:
Se seguirmos a história de uma palavra em qualquer idioma, veremos, por mais surpreendente que
possa parecer à primeira vista, que os seus significados se transformam, exatamente como acontece
com o pensamento infantil.(2000, p. 91)

Quando a criança começa a falar, por exemplo, as palaEditora Via Dourada
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vras au-au, aprendida como signo para representar o animal
cachorro, no início do uso da fala, essas palavras são usadas
também, como signo a todo objeto compreendido na ógica da
criança como correspondente a esse termo. No entanto, com
sucessivos problemas enfrentados pela criança com relação ao
significado, compreensão dessas palavras vai se modificando à
medida que as funções mentais da criança estão cada vez mais
desenvolvidas.
Para isso, ela precisa contar com as interações comunicativas com pares mais experientes, adultos do convívio diário, bem como, crianças com capacidades cognitivas superiores
as suas.( BRASIL ESCOLA, [Linguagem na vida da Criança])
A partir dessa compreensão, é possível afirmar que a linguagem da criança está diretamente relacionada aos estímulos
de quem convive com ela diariamente. Se os pais, tios, avós,
estimulam a criança a sempre buscarem se comunicar através
de linguagem verbal, mesmo que não seja de fácil compreensão, essa criança terá ao longo do seu desenvolvimento mais
facilidade ao aprender a falar corretamente.
A infância é um momento histórico que se repete
eternamente e, por isso ela manifesta nesse eterno
retorno, aquilo que essencialmente permanece como
fato humano a criação da linguagem. Ao compreender a infância articulada com a linguagem, concluímos que a criança não é apenas uma etapa cronológica na evolução a espécie humana a ser estudada.
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(Ser criança na educação infantil. p 18 [2016)]

2.2 A IMPORTANCIA DA AFETIVIDADE COMO
LINHA DE FRENTE DE METODOS PEDAGOGICOS
O professor tem um papel muito importante na sociedade e o aluno também precisa se sentir parte dela. A abordagem
desse assunto aqui, tem o intuito de mostrar que essa boa relação deve ser cada vez mais alinhado, nutrindo sentimentos
positivos, que fortaleça esse laço e tudo possa ser resolvido com
empatia e respeito. Mas o que é esse processo de educação?
Qual é o papel do educador nesse processo? Segundo Puebla
(1997, p. 19, grifos da autora):
A educação é um processo contínuo, permanente
de interação, que tem início antes do nascimento do
indivíduo, com a educação de seus pais, e dura toda
a vida, desenvolvendo-se em instituições específicas
e além delas. Nesse encontro com a sabedoria interior, nós, educadores, podemos ser meros transmissores de informação ou estabelecer como objetivo
um verdadeiro conceito de educação. Se assumirmos ser EDUCADORES, poderemos contribuir para
a mudança social a partir do desenvolvimento individual e coletivo. Para isso temos que participar da
mudança e vivê-la como um desafio essencial.
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Sabemos que há outras relações envolvidas neste processo e que são tão, importantes quanto essa, como entre família e escola, aluno e aluno e aluno e família. O educador e
pais enfrentam atualmente um grande problema, que é o uso
exacerbado da tecnologia e os nossos educandos muitas vezes
se isolam do mundo real, mas ao mesmo tempo percebem que
os espaços virtuais têm sido o território dos afetos. É notório
que muitas vezes o desgaste da relação entre professor e aluno
acontece quando a família deposita total responsabilidade da
educação de seu filho, na escola. E assim o professor não conseguindo trabalhar o aspecto sócio afetivo em seu educando,
possivelmente ele não desenvolverá outros aspectos. Tendo em
vista que a união e parceria família e escola, precisa ser fortalecida para que o aluno seja atendido e desenvolva integralmente. Sempre tenho tido essa preocupação em observar como está
essa relação em sala de aula, sugerindo sempre textos e dinâmicas que ajudará nesse processo. Pois é necessário refletirmos
e caminharmos juntos para assumirmos novas posturas, com
diálogos e empatia. Paulo Freire nos aponta esse diálogo constante que com certeza irá nos trazer ótimos retornos, pois de
fato não devemos nos preocupar somente com o conhecimento
em torno do conteúdo, mas participar da preparação do nosso
aluno para a vida, contribuindo de maneira ativa e eficaz.
A relação entre Professor e Aluno tem sido uma das preocupações do contexto escolar, principalmente no cenário que
nos encontramos hoje. Daí percebe-se a importância de se fazer
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uma reflexão para superarmos possíveis prejuízos, considerando aspectos que contribuem para que ao longo do processo seja
fortalecida essa relação, superando obstáculos que possam surgir durante a caminhada. Sabemos que a relação entre docente
e discente é importante no processo de ensino-aprendizagem,
mas não é a única, pois o acompanhamento familiar e dos profissionais da escola são fundamentais, criando-se possibilidades e condições favoráveis, com intuito para cada um refletir
sobre a sua prática.
É necessário que muitas vezes haja intervenções dos profissionais de apoio, no cotidiano escolar, contribuindo com um
trabalho mais específico para atender às necessidades apontadas por professores e alunos. A escola, algumas vezes enfrenta
problemas bem perceptíveis, que são reclamações e insatisfação por partes de ambos. É importante que o professor veja e
reveja sua postura em sala de aula, percebendo que o diálogo
é de grande valia ao ter que chamar a atenção de seus alunos
quando necessário. Conforme Freire (1997, p.55) “as relações
entre educadores e educandos são complexas, fundamentais,
difíceis, sobre que devemos pensar constantemente”, muitas
vezes estas deixam marcas negativas ou positivas na vida de
ambos.
[...] ela sabe que o diálogo não apenas em torno
dos conteúdos a serem ensinados, mas sobre a vida
mesma, se verdadeiro, não somente é válido do ponto de vista do ato de ensinar, mas formador também
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de um clima aberto e livre no ambiente de sua classe
(FREIRE, 1997, p. 59).

Em conjunto com o ato motor e cognição, a afetividade
é um dos conjuntos funcionais do ser humano que atua com a
capacidade positiva ou negativa nas sensações interna ou externas.
A afetividade tem um papel fundamental que determina
a aprendizagem, tramitando nas potencialidades do crescimento cognitivo. O meio social é uma forte característica no processo de diferentes momentos de desenvolvimento; o ser humano
se completa através do meio que vive.
Wallon (1968) objetiva compreender a gênese dos
processos psíquicos do ser humano, apresentando
uma concepção de desenvolvimento que inclui, de
forma integrada, as dimensões intelectual, afetiva
e motora. Assim, a teoria psicogenética de Wallon
preocupa-se com a explicação da relação entre a
criança e seu meio social; com as mudanças que vão
se processando nos diferentes momentos de seu desenvolvimento; com suas necessidades e interesses
específicos, e com o que o ambiente social lhe oferece para suprir suas demandas. (OLIVEIRA, Fernanda Germani de, 2014, p. 115)

Para Wallon, o desenvolvimento da criança é fortemente
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influenciado pelo tipo de adulto que cada sociedade deseja formar, dado que as potencialidades psicológicas existentes são,
crucialmente, dependentes da ideologia, da cultura e do contexto social onde se desenvolve esta criança (OLIVEIRA, 2014
Apud VASCONCELOS; VALSINER, 1995).
Um momento marcado pela afetividade, será o desenvolvimento do indivíduo que é construído principalmente no meio
social na aquisição do desenvolvimento cognitivo. O desenvolvimento do ser social é postulado por etapas, essas etapas precisam ser construídas fundamentalmente pela afetividade.
O afeto deferido por Wallon, é construído por etapas. Oliveira Fernanda aponta da seguinte maneira:
A periodização do desenvolvimento humano proposta por Wallon (1995) estabelece seis estágios de
desenvolvimento. O primeiro estágio refere-se ao
período intrauterino, no qual prevalecem comportamentos reflexos e motores, organicamente estabelecidos, que são observáveis ao nascimento e
permitem a adaptação do recém-nascido ao mundo
extraútero. O segundo estágio é denominado impulsivo-emocional e ocorre entre o nascimento e o primeiro ano de vida da criança. A criança está voltada
para si mesma e ainda não consegue distinguir-se
do mundo. Neste estágio, as emoções são os instrumentos de interação da criança com o seu meio e
indicam a impossibilidade da criança em satisfazer
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tanto, é compensada pela capacidade do bebê em
desencadear reações nos outros a partir de suas manifestações afetivas. Os outros, adultos cuidadores,
são os responsáveis por interpretar e significar suas
necessidades e intermediar a relação da criança com
a realidade externa a ela. O estágio sensório-motor
e projetivo ocorre entre um e três anos. Neste estágio, a criança volta-se ao mundo exterior a partir da
exploração do ambiente por meio da locomoção e da
manipulação de objetos. Neste período, observamos
também o desenvolvimento das funções simbólicas
(a curiosidade, a brincadeira do faz de conta) e da
linguagem. A inteligência é prática. O domínio funcional no estágio sensório-motor e projetivo é o da
cognição. O pensamento é caracteristicamente sincrético, o que significa que a percepção da realidade
estará bastante relacionada àquilo que é visto – os
objetos são “colados” à realidade, às suas funções
ou às ações dos outros sobre eles. Dos três aos seis
anos, a criança vivencia o estágio do personalismo,
no qual predominam as relações afetivas decorrentes das interações sociais. Neste estágio a criança
adquire maior consciência de si mesma e tende a
buscar sua independência. É típico comportar-se
de modo opositivo nas suas relações interpessoais.
(OLIVEIRA, Fernanda Germani de, 2014, p. 115)
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É cativante a proposta de um trabalho fundamentado no
amparo da afetividade, nestas perspectivas o grau de interesse
do aluno torna-se elevado e o nível de aprendizado condizem
com o desenvolvimento prazeroso, nesta parte de desenvolvimento temos uma palavra chave “exploração”, a representatividade dos alunos promove seu desenvolvimento.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho de pesquisa aprofunda as reflexões em
pauta nos dias atuais sobre as práticas da educação infantil,
dando ênfase o papel dos educadores, suas concepções e suas
intenções na estruturação de relações com as crianças, na organização de espaços, na proposição de atividades e condições
de produção das culturas infantis entre as crianças, enfim, na
articulação significativa das diferentes linguagens pelas quais
se estabelece a criatividade, desenvolvimento e socio- interativo dos educandos.
Pode se perceber na construção desse trabalho que as
crianças desde cedo são inseridas em um processo de aprendizagem e em um universo de desenvolvimento da aprendizagem que facilita a aquisição do conhecimento, a festividade e
as práticas pedagógicas.
Nesta seção, devem constar, de forma sintética, os elementos desenvolvidos ao longo do artigo (ideias essenciais do
referencial teórico, da metodologia, dos resultados, da análise
etc.).
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No momento que se altera o modelo de aprendizagem as
linguagens acima ditadas pelos teóricos, pesquisadores e especialistas passam a ser mais aplicadas e estudadas, percebe-se
que no processo de desenvolver as linguagens na infância não é
somente de forma teórica, mas de forma prática e aplicada sem
uma ordem definida.
Analisando as pesquisas acima trabalhar com a Educação
infantil é algo espetacular, porém tem suas dificuldades, consiste em trabalhar várias linguagens e causar estímulos para as
crianças desenvolver o aprendizado.
Na educação a criança é um receptor de novas experiências e cabe ao professor garantir que sejam as melhores possíveis, pois para elas isso será algo que ficará em sua memória.
Encerra-se o artigo comparando-se esses dados ao objetivo que norteou todo o estudo, destacando-se as reflexões do
autor.
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