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RESUMO

Este texto é fruto de pesquisa bibliográfica, com base no método
da Educação Comparada e tem por objetivo compreender e analisar
como se dão as parcerias entre o Instituto Ayrton Senna (IAS) e escolas
públicas de dois municípios brasileiros, Sapiranga no Rio Grande do Sul
e São José do Rio Preto em São Paulo, por meio de dois programas
específicos: Gestão Nota 10 e Escola Campeã. Se trata de uma pesquisa
em andamento e por meio da comparação pretendemos investigar
regularidades e disparidades do Instituto nos diferentes municípios e
por isso escolhemos municípios que se diferem em suas  principais
características.

Palavras-chave: Educação; Gestão Democrática; Políticas educacionais;

ABSTRACT

This text is the result of bibliographic research, based on the
Comparative Education method and aims to understand and analyze
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how the partnerships between Instituto Ayrton Senna (IAS) and public
schools in two Brazilian municipalities, Sapiranga in Rio Grande do
Sul and São José do Rio Preto in São Paulo, through two specific
programs: Gestão Nota 10 and Escola Campeã. The comparison
intends to investigate the Institute’s regularities and disparities in
the different municipalities and that is why we chose municipalities
that differ in their main characteristics.

Keywords: Education; Democratic management; Educational
policies;

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Libâneo (2016), as políticas educacionais aplicadas
às escolas nas últimas décadas são influenciadas por organismos
internacionais que, por sua vez, impactam a concepção de escola e
de conhecimento escolar. Os objetivos e as funções da escola incidem
no projeto pedagógico, no currículo e nas formas de gestão e
organização da escola, dentre outros. Logo, são eles que orientam a
definição das políticas e diretrizes da educação nacional. Dessa
forma, deduz-se que, os organismos internacionais, ao orientarem a
prática educacional pelas mais diversas formas  possíveis, acaba por
nortear as políticas e as diretrizes da educação nacional. As agências
internacionais possuem cunho monetário, financeiro, comercial e
creditício e formulam as recomendações sobre as políticas públicas
para países emergentes ou em desenvolvimento por meio de acordos
de cooperação, principalmente na área da educação e da saúde.

No início da década de 1980, durante os governos de Thatcher e
Reagan, algumas mudanças surgiram na base do pensamento político-
econômico dos organismos internacionais. Essas mudanças resultaram
na consolidação da doutrina neoliberal, que se assenta no tripé
desregulação, privatização e liberalização dos mercados e em
políticas de reformas visando o menos Estado e mais mercado. O
que se visualiza é que, os organismos internacionais se organizaram
estrategicamente, dentre outras ações, transformaram a educação
em negócio e que deve, portanto, ser tratada pela lógica do consumo
e da comercialização, uma das principais estratégias é abrir espaço
em âmbito global para transferir serviços como educação e saúde
para o setor privado.
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2. DESENVOLVIMENTO

Desde que o Brasil aderiu às recomendações formais expedidas
pela Conferência Mundial da Educação para Todos2 e outros eventos
patrocinados pela Unesco e Banco Mundial, as políticas educacionais
têm sido orientadas por esses organismos. De acordo com Frigotto e
Ciavatta (2003, p. 97), “as bases lançadas pela Conferência
inspiraram o Plano Decenal da Educação para Todos, em 1993, já no
Governo Itamar Franco.”

Em estudo aprofundado sobre a temática Adrião e Peroni (2011)
aventam que 1995, sob o Governo de Fernando Henrique Cardoso
(FHC), a pertinência de se romper com a exclusividade da Educação
Pública pelo Estado foi indicada no Plano Diretor da Reforma do
Estado, norteando a reorganização do Estado Brasileiro. E em 1999,
houve uma política de indução de parcerias entre o público e o privado
impulsionadas pela aprovação da Lei Federal nº. 9.790, de 23 de
março de 1999 e pelo Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999. As
autoras afirmam que a Lei e o Decreto supracitados acabaram por
proporcionar a criação e a regulamentação das Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Juntas, essas ações
desencadearam uma tendência que incide sobre a transferência de
responsabilidade da oferta de políticas sociais da esfera pública
estatal para as instâncias de natureza privada. Ou seja, possibilitou
que o Estado se afastasse de suas obrigações e repassasse verba
pública às empresas de natureza privada para cumprirem o papel
que era originalmente do Estado.

Em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei complementar nº
101/2000, foi instituída. Essa Lei regulamentou a Emenda
Constitucional nº 19, que delimitava os gastos do poder público, e,
portanto, contribuiu com o aumento das parcerias entre os municípios
e o setor privado (ADRIÃO; PERONI, 2011). As autoras ainda destacam
que, o governo eleito em 2002 e reeleito em 2006 com o candidato
do Partido dos Trabalhadores (PT), apesar de não ter filiação com a
chamada Terceira Via, como o Governo FHC, não revogou o Plano
Diretor e assumiu estratégias para viabilizar a ideia do público não
estatal.

Nesse contexto “[...] ocorre o aumento das parcerias entre os
sistemas públicos de Educação e instituições do terceiro setor
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mercantil que, por se considerar parâmetro de qualidade, interferem
na Educação Pública [...]” (ADRIÃO; PERONI, 2011, p. 46). Essa
interferência, entre outras implicações, restringe a autonomia
docente e as possibilidades de uma gestão democrática na Educação,
ainda que estejamos falando sobre sua construção.

Em 1996 foi elaborada a Lei nº 9394/96, que estabelece as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Na LDB, um dos
princípios da gestão escolar é o princípio da gestão democrática.
Contudo, concomitantemente, como demonstramos nesse item,
foram elaborados Leis e Decretos que se ramificaram e apoiam, por
inúmeras frentes ou vias, a parceria público-privado, que como vimos,
interfere diretamente na autonomia das instituições educacionais e
dos sistemas de ensino. Há gestão democrática onde não há
autonomia?

Nesse texto não nos dedicamos a responder essa pergunta. Nosso
objetivo principal é compreender a atuação do Instituto Ayrton Senna3

em dois municípios brasileiros, Sapiranga no Rio Grande do Sul e São
José do Rio Preto em São Paulo, em um contexto de aumento de
parcerias entre o público e o privado, que encaminha e direciona as
políticas públicas em educação rumo aos objetivos dos organismos
internacionais e de ação multilateral, ao mesmo tempo em que a
Constituição Federal (BRASIL, 1988) e a LDB (1996), estabelecem
como princípio da educação a Gestão Democrática (GD) e o Controle
Social da Educação (CSE).

2.1 Metodologia

Este trabalho é o resultado de uma investigação científica,
bibliográfica e documental, amparada no método da educação
comparada (EC). Ferreira (2008, p. 125) afirma que “[...] na comparação
dos fenômenos, dos fatos e dos processos relativos à educação em
diferentes contextos que a Educação Comparada toma o seu sentido.”
Dessa forma, nos amparamos nesse método na perspectiva de que a
construção de categorias analítica nos auxilie a compreender as razões
que determinam as situações levantadas pela pesquisa.

A metodologia da investigação comparada exige o desvelamento
dos discursos que naturalizam e homogeneízam as práticas educativas
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e as estratégias de conformação às ações estabelecidas pelos
determinismos sociais. Nas palavras de Rezende (et. al., 2013, p.
231), é nesse sentido que “[...] torna-se imprescindível colocar em
evidência as diferentes práticas de apropriação dos processos
educacionais e os significados que adquirem em diversos contextos
históricos, sociais e culturais.” Diante disso, nos afastamos da
abordagem de estudos comparados em uma perspectiva tradicional,
abstrata e homogeneizadora, ancorada na abordagem positivista-
funcionalista.

2.2 Resultados e discussão

Segundo Silva e Jacomini (2018), entre 1994 e 2010 os programas
e projetos do IAS atingiram 1.372 municípios no Brasil, em 25 estados
e no Distrito Federal (SILVA; JACOMINI, 2018). Em pesquisa que buscou
analisar as parcerias estabelecidas entre o IAS e as escolas públicas
no Brasil, por meio de pesquisas interinstitucionais e não
interinstitucionais, Silva e Jacomini (2018), analisaram produções
acadêmicas. Das 64 pesquisas, 6 consideravam positivas as ações do
IAS refletindo na melhoria dos índices educacionais como taxa de
evasão, de repetência e de distorção da idade/série.

A maior parte das pesquisas analisadas por Silva e Jacomini (2018)
considerou as parcerias como negativas. O que se observa é que os
professores e gestores, mesmo com o prejuízo ao trabalho
pedagógico, aderiram ao controle sistemático do cotidiano escolar,
para aderir aos parâmetros de qualidade baseados nas premissas do
IAS. Esse fator consolida um consenso passivo dos professores e das
esquipes gestoras, o que demonstra a força do IAS no processo de
regulação da educação pública,

Os municípios selecionados para este cotejamento foram São
José do Rio Preto/SP e Sarapiranga/RS. Ambos os municípios
instalaram nas escolas públicas a parceria com o IAS referente aos
programas Gestão Nota 10 e Escola Campeã no ano de 2001. De
acordo com Adrião e Peroni (2011), na época os municípios
apresentavam, respectivamente, 358.523 habitantes e 69.189
habitantes. O fato de os municípios escolhidos serem de estados
diferentes também é importante, pois, um encontra-se no Sul do
país e o outro na região Sudeste, representando diferenças
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significativas, inclusive no que se refere ao clima, modos de vida,
alimentação, etc.

O programa Escola Campeã foi lançado em 47 municípios de 24
estados brasileiros, para um período que corresponde aos anos de
2001 – 2004. O programa Gestão Nota 10 foi firmado como política
pública em 35 municípios e em 22 estados da Federação.
Basicamente, trabalha com metas gerenciais e indicadores, além de
capacitação dos profissionais em serviço e monitoramento do
programa por meio do serviço e informação em tempo real.

Em 2001, com o início da parceria nos municípios, se nota uma
diferença. São José do Rio Preto adotou o programa Escola Campeã
e Sapiranga iniciou sua parceria com a adoção do programa Gestão
Nota 10. São José do Rio Preto, só adotou o programa Gestão nota
10 numa parceria iniciada em 2005 que durou até 2008. A significativa
diferença é que o programa Gestão Nota 10 introduz o Sistema
Instituto Ayrton Senna de Informação (SIASI), o que altera o formato
de atuação do IAS. O SIASI coleta informações junto às escolas e as
relaciona às metas definidas para serem por elas alcançadas. O que
demonstra que, a parceria, necessariamente, deve alcançar à
determinados objetivos, de antemão selecionados e que, conforme
Adrião e Peroni (2011) são os mesmos para todos os municípios do
país. Os  partidos representados pelos Prefeitos dos municípios eram
diferentes na época da adoção das parcerias. Em São José do Rio
Preto o prefeito representava o Partido Popular Socialista – PPS,
enquanto em Sarapiranga representava o Partido Progressista
Brasileiro PPB.

Em ambos os municípios houve uma racionalização dos dados
sobre o desenvolvimento dos programas para direcionar as ações a
fim de se atingirem as metas previstas. Fator que impede, sem
dúvidas, a construção de um bloco hegemônico para a classe
trabalhadora e é, portanto, contraditória ao princípio da gestão
democrática da educação pública. A pesquisa de Garcia (et al, 2012)
aventa que em São José do Rio Preto o programa Gestão Nota 10,
causou uma forte ingerência sobre a gestão educacional, tanto em
relação às formas de organização quanto no que diz respeito ao
controle do trabalho de especialistas e docentes. Em cláusula da
parceria por meio do Instrumento Particular de Parceria, se
estabelece o controle sobre a divulgação por parte do município de
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materiais, ideias, e conceitos sobre o Instituto, o que demonstra a
influência do IAS sobre a ingerência das instituições públicas. E ainda,
a necessidade da designação de um coordenador de equipes, apto a
trabalhar com resultados e alcance de metas (GARCIA, 2012).

Quando o programa Gestão nota 10 foi implantado no município
de São José do Rio Preto, o município computava 0,72% de
reprovações entre os alunos matriculados, o que corresponde a 2
alunos. Nos primeiros anos, o percentual de reprovação aumentou,
passando por 0,74%; 2,06%; 3,07% e chegando, no último ano a um
percentual mais próximo ao do início, 0, 43%. Ao abandono escolar
no município no ano anterior à parceria foi de 0,72%, 2 alunos,
passando para 0% nos anos seguintes. Mas, de acordo com as
entrevistas de Garcia (et. Al., 2012), essas alterações foram devidas
ao estabelecimento de uma rotina de registros e não necessariamente
ao Programa.

Conforme Lumertz (2008), o município de Sapiranga, situado na
região metropolitana de Porto Alegre, apesar de ter sua gestão
democrática assegurada pela Lei Municipal 3.180/2003, volta sua
intencionalidade educativa para promover uma pedagogia do sucesso,
que fundamenta o trabalho do Instituto Ayrton Senna, caracterizada
pela inserção da eficiência e competitividade nos estabelecimentos
de ensino.

Em sua pesquisa, Lumertz (2008), afirma que as metas e ações
do Plano Municipal de Educação, bem como o plano de
desenvolvimento escolar tiveram forte influência do IAS em sua
elaboração.

O IAS fornecia para as escolas um total de 138 aluas planejadas, o que, na
avaliação da ex-coordenadora, é um ponto positivo, pois torna o programa
“flexível” e, se necessário, permite que se trabalhe mais uma competência,
por meio dessa margem de dias/aula no calendário escolar. (LUMERTZ, 2008,
p. 84).

A pareceria, que é financiada com recursos do município,
implementa ações baseada na Pedagogia do Sucesso, que parte da
premissa de quem é responsável pela educação é a escola e é ela
quem deve garantir os meios de sustentação e apoio pedagógico
(LUMERTZ, 2008). O que implica que, o IAS, receba o dinheiro público
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que deveria ser destinado às escolas, para ensinar às escolas a se
auto financiarem. O IAS apresenta em módulos e manuais a forma
como se devem conduzir as aulas e os processos de gestão da escola,
para que gerencie a prática, tornando os gestores das escolas,
controladores diários do trabalho dos professores e do desempenho
dos alunos, prática que atravessa a gestão da escola com um forte
clientelismo e patrimonialismo (LUMERTZ, 2008).

3. CONCLUSÃO

Por meio dos dados analisados e expostos neste texto concluímos
que a ação do IAS contribui para a inibição de uma participação
coletiva e democrática. As resoluções dos programas analisados
implicam que a figura do diretor escolar e dos integrantes das
organizações trabalhem para as ações do IAS e acabam por tornar o
trabalho precarizado, no que diz respeito à função secundária de
suas ações, deslegitimando, inclusive, o saber do professor em sala
de aula. Outro fator importante é que as  parcerias com as escolas
tendem a inserir nas instituições os valores do mercado, como a
meritocracia, a competitividade entre as escolas e entre os alunos e
principalmente, a naturalização do efeito negativo da falta de
recursos sobre a educação pública. A gestão concentrada e pré
direcionada pouco contribui para a melhoria da educação.
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ali aprovada, comprometendo-se a assegurar uma “educação básica de qualidade” a
crianças, jovens e adultos, dela participaram agências internacionais, organizações
não-governamentais, associações profissionais e destacadas personalidades na área
da educação em nível mundial. O Brasil, como um signatário entre aqueles com a
maior taxa de analfabetismo do mundo, foi instado a desenvolver ações para
impulsionar  as políticas educacionais ao longo da década, não apenas na escola, mas
também na família, na comunidade, nos meios de comunicação, com o monitoramento
de um fórum consultivo coordenado pela UNESCO (Shiroma et al., 2002, p. 57-58).”
(FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 97).
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caridade, assume compromissos com a diminuição da pobreza  e a atuação nas áreas
de Saúde, Educação e Religião. Sobrevive basicamente de doações da Ayrton Senna
Foundation Ltda, da qual é acionista e cuja principal atuação refere-se à gestão da
marca Senna.”
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RESUMO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino
que serve para todos os cidadãos que não freqüentaram em tempo
hábil o ensino regular. Considerando que a educação é direito de todos,
pretende-se mediante essa pesquisa analisar como é realizada a
alfabetização desta modalidade, enfatizando a continuidade do
processo educativo para construção de uma sociedade preparada e
qualificada ao mercado de trabalho. Para tanto, será realizada uma
pesquisa bibliográfica levando em consideração os autores pertinentes
ao assunto com embasamentos teóricos que buscam explicar como é
abordada a alfabetização em prol do processo educativo.

Palavras-chave: Alfabetização. Educação de Jovens e Adultos.
Processo educativo.

ABSTRACT

Youth and Adult education (YAE) is a type of education that serves
all citizens who have not attended regular education in a timely
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manner. Considering that education is everyone’s right, this research
intends to analyze how literacy is carried out in this modality,
emphasizing the continuity of the educational process to build a
society prepared and qualified to the labor market. To this end, a
bibliographic search will be carried out taking into account the
authors pertinent to the subject with theoretical bases that seek to
explain how literacy is approached in favor of the educational
process.

Keywords: Literacy. Youth and Adult Education. Educational
process.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo torna-se relevante em razão da alfabetização
na modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA), visando
nas políticas públicas o direito de uma educação digna e qualificada
na qual relaciona a continuidade do processo educativo ao proveito
dos conhecimentos prévios para formação do sujeito.

Considerando o direito de todos, instituído na Constituição
Federal (BRASIL, 1988), a respeito da Educação e alfabetização,
sabemos o quanto é importante que seja ofertado um ensino de
qualidade. Por isso, é importante que se assegure a esses alunos
oportunidades educacionais que valorizem o seu percurso histórico
(bagagem) no decorrer da sua vida despertando no mesmo a
autoestima de retornar aos estudos.

Portanto, o papel do professor no decorrer do processo educativo
torna-se algo primordial para o desenvolvimento do ensino e da
aprendizagem desses alunos nessa modalidade de ensino. Neste
sentido, é preciso considerar que o professor alfabetizador deve
estimular o potencial do aluno, buscando para isso a atribuição de
significados em torno da elaboração de Projetos, na confecção de
um material didático apropriado e   nos métodos ou abordagens
para obtenção de bons resultados em suas práticas pedagógicas.

Desse modo, como objetivo geral, o que se busca nesse Artigo é
o fato de compreender como é abordada a alfabetização na
modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos. Além do mais,
pretende-se também descrever o modo como se torna possível
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despertar neste público-alvo os conhecimentos prévios no decorrer
do processo educativo.

Entretanto, foram destacados outros objetivos com o intuito de
apresentar aspectos importantes no desenvolvimento do processo
de alfabetização dos alunos, tais como: destacar de acordo com a
EJA os direitos que os alunos têm em relação a uma educação
qualificada, enfatizando assim a oportunidade de sua continuidade
nos estudos; refletir sobre o papel do professor em prol do processo
educativo voltado no ensino e aprendizagem desses alunos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Este Artigo, de cunho bibliográfico, será pautado na investigação
a respeito do tema proposto acima, considerando para tanto os
embasamentos teóricos a serem apresentados no XXIII Simpósio de
Ciências Aplicadas e II Simpósio Internacional da FAEF, no ano de
2020. Serão utilizados autores que abordam a alfabetização de Jovens
e Adultos e que priorizam uma educação para todos em torno de
seus direito.

As etapas de pesquisa para o desenvolvimento desse Artigo
compreendem-se: 1º etapa, revisão bibliográfica em busca de novos
conhecimentos teóricos, baseados em livros, artigos e outros; 2º
etapa, desenvolvimento da leitura dos materiais selecionados e 3º
etapa, apresentação do Artigo Cientifico no XXIII Simpósio de Ciências
Aplicadas e II Simpósio Internacional da FAEF e dar continuidade,
em um futuro trabalho, a pesquisa de campo para obtenção de
resultados concretos visando a teoria e a prática.

2.2 Resultados e discussão

2.3  O DIREITO DE TODOS A EDUCAÇÃO

De acordo com, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– Lei N° 9.364/1996 (BRASIL, 1996), destaca a educação é um direito
de todos e um dever do Estado.  Ou seja, o Estado deve ofertar um
ensino de qualidade, seja no regular ou até mesmo na modalidade
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de Educação de Jovens e Adultos. Partindo desta premissa,
observamos que essa modalidade em ensino (EJA) poderá contribuir
de modo significativo na vida de muitas pessoas, garantindo o acesso
a educação e a continuação do processo educativo, seja esse em
nível fundamental ou médio.

Assim sendo, destacamos instrumentos legais que definem
políticas e ações visando a Educação e estabelecendo a garantia em
todos os níveis de ensino mesmo não estando na idade própria na
qual deveria ser cumprida para fins de uma sociedade qualificada
ao mercado de trabalho:

Art. 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. (BRASIL, 1988, p.123).

Conforme já destacado, o incentivo de uma sociedade qualificada
é dever do Estado, atribuindo assim uma assistência no ensino e
aprendizagem desses alunos que por algum motivo não concluíram
seus devidos estudos. Dessa forma, observa-se também a Declaração
Universal dos Direitos Humanos estabelecida em 10 de dezembro de
1998 pela Assembléia Geral das Nações Unidas, na qual podemos
afirmar que a Educação de Jovens e Adultos foi reconhecida pelo
meio social estabelecendo um desenvolvimento na educação em torno
de suas características e necessidades educacionais.

Nesse sentido, Gadotti (2013, p.22) esclarece que:

O direito à educação é reconhecido no artigo 26 da Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948 como direito de todos ao “desenvolvimento pleno
da personalidade humana” e como uma necessidade para fortalecer o “respeito
aos direitos e liberdades fundamentais”.

Partindo da citação mencionada acima, muitas pessoas voltaram
aos estudos em busca de um apoio pedagógico na tarefa de recuperar
seus conhecimentos prévios em prol de alfabetização por meio da leitura
e escrita que estaria sendo ofertado aos cidadãos, enfatizando o direito
a educação e o apoio pedagógico no desenvolvimento do ensino e
aprendizagem preservando a organização dos aspectos individuais e
coletivo que cada indivíduo atribui na sua formação acadêmica.
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Apartir desta construção de aspectos positivos na educação,
podemos constatar benefícios de suma importância relacionados aos
avançados na modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos
(EJA). Isto engloba a transformação e o abrigo aos movimentos
educacionais organizados na sociedade, enfatizando a cultura, ritmos
e tipos de conhecimentos de cada aluno no contexto escolar.

2.4 A ALFABETIZAÇÃO NA MODALIDADE DE ENSINO “EJA”

O marco histórico da alfabetização foi algo importante na
educação, construindo significado na vida do aluno por meio da
compreensão com a leitura e a escrita. Nesta mesma ótica, a
Educação de Jovens e Adultos passou por movimentos no qual
contribuiu no processo educativo dos alunos, partindo de uma visão
inclusiva ao meio social. “Ter domínio ou não dessa linguagem e
saber ou não usá-la em múltiplas práticas sociais afeta de muitas
maneiras os papéis que as pessoas assumem ou lhes são atribuídos
nas mais diferentes atividades”. (UNESCO, 2008, p.57).

A alfabetização é essencial para nossa comunicação e
interpretações no meio social e acadêmico, pois estabelece segurança
em leituras e escritas do nosso dia a dia. Sendo assim, pode-se dizer
que a alfabetização na modalidade EJA ganha grandes desafios em
torno de diferentes tipos de conhecimentos prévios, envolvendo as
linguagens orais e escritas.

No processo de alfabetização é interessante observar que o
professor deve ser o mediador na relação ensino e aprendizagem.
Assim, de acordo com Gadotti e Romão (2001, p.39):

Ele é o mediador entre o aprendiz e a escrita, entre o sujeito e o objeto
deste processo de apropriação do conhecimento. Para exercer essa mediação,
o professor precisa conhecer o sujeito e o objeto da alfabetização.

A interação entre professor/aluno, no processo de alfabetização,
faz a diferença no seu trabalho pedagógico isso facilita a
interpretação da escrita por meio de objetos explorados no contexto
escolar. Devido a valorização da alfabetização que o professor propõe
no ensino, o aluno acaba priorizando cada vez mais a escola e assim
se sentido incluído em uma sociedade letrada. Portanto, um dos
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motivos dos alunos darem continuidade ao processo educativo e assim
terminarem seus estudos é devido às exigência sociais:

De acordo com Strelhow (2010, p.49-50):

O próprio aluno busca na escola um lugar para satisfazer suas necessidades
particulares, para integrar-se à sociedade letrada, da qual não pode participar
plenamente quando não domina a leitura e escrita. [...]. Existem muitos
motivos que levam esses adultos a estudar, como, exigências econômicas,
tecnológicas e competitividade do mercado de trabalho.

Nesse sentido, a escola oferece um papel importante na vida do
aluno que freqüenta a EJA, caminhando ao seu favor a todo o
momento e resgatando todo aquele conhecimento que ficou
guardado, dando continuidade no ensino para qualificação do seu
processo educativo em torno de uma boa formação.

Uma outra questão a ser considerada diz respeito  a preparação
desses alunos na modalidade de ensino EJA, seriam espaços no qual
possam participar do processo construtivo, teorizando e aprimorando
seus conhecimentos.

É importante que todos saibam o valor da continuidade do
processo educativo. Par tanto faz-se necessário que o Estado amplie
o atendimento escolar entre os jovens e adultos, favorecendo uma
educação alfabetizadora de qualidade para todos.

2.5 O PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO EDUCATIVO

O professor tem o papel de mediador no contexto escolar,
partindo de uma aprendizagem dinâmica, interativa e cooperativa,
por meio de conteúdos e informações para melhorar o nível de
conhecimentos dos alunos. Neste mesmo ponto de vista o professor
poderá explorar o que o aluno já sabe, estimulando seus
conhecimentos prévios para dar iniciativa em novos conhecimentos
a partir da sua realidade.

Piconez (2002) destaca que:

É importante que os professores percebam os conhecimentos prévios dos alunos
a respeito do que se pretende estudar, porque esses conhecimentos serão
utilizados na realização das novas aprendizagens; o sucesso dessa
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aprendizagem depende das relações que os alunos conseguem estabelecer
entre seus conhecimentos prévios e as novas informações propostas. (p.113).

Conforme esta perspectiva de aprendizagem vai sendo realizada,
a construção da aprendizagem individual e coletiva, baseada na troca
de experiências e conhecimentos dos alunos, vai surgindo também
uma aprendizagem significativa na vida desse aluno. “A aprendizagem
se dá a partir da troca de pontos de vista, da necessidade de
compreender e ser compreendido pelos demais seres humanos”.
(GADOTTI; ROMÃO, 2001, p.99).

Sendo assim, o professor está permeado de desafios a serem
solucionados conforme a necessidade do aluno, abordando métodos
de ensino que contribuem para construção da trajetória do aluno
conforme essa modalidade de ensino (EJA).

Entretanto, há se considerar também que esse professor da EJA
precisa trabalhar a favor sempre da criação Projetos em prol de
uma pedagogia inovadora no contexto escolar, contribuindo desta
maneira com diversas áreas do conhecimento da leitura e da escrita.

Segundo Gadotti e Romão (2001, p.98), o professor precisa tomar
conhecimento da construção da trajetória do aluno da EJA.

O papel do professor de jovens e adultos precisa desempenhar para, a partir
do que sabe, desenhar esta nova escola, depende do seu envolvimento com
toda a complexidade que abarca a compreensão dos processos de construção
do conhecimento e a análise da trajetória da Educação Popular.

Portanto, o professor de jovens e adultos deve sempre fazer
uma reflexão a respeito do seu fazer pedagógico, em busca de um
trabalho coletivo, envolvendo todos os alunos e aprimorando seu
compromisso com a perspectiva de uma nova escola. Assim, pode-se
destacar uma metodologia ativa na qual os professores buscam
qualidade no ensino, valorizando os tipos de conhecimentos, ações
e práticas desenvolvidas no processo educativo, ampliando a
construção da formação da Educação de Jovens e Adultos.

2.6 A IMPORTÂNCIA DO CURRÍCULO E O PAPEL DOS MUNICÍPIOS

No processo do desenvolvimento curricular, é importante
considerar a intencionalidade docente sobre as práticas educativas
realizadas a partir do contexto real de vivência dos alunos.
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Em outras palavras, o currículo deve fazer parte da cultura desses
alunos, isto é, deve estar inserido na sua realidade por meio dos
diferentes tipos de conhecimentos, habilidades, interpretações e a
realidade educacional. “Um currículo que esteja pautado na cultura
dos sujeitos educativos demanda um novo posicionamento de
professores e gestores referente às expressões culturais próprias dos
alunos”. (VILAR; ANJOS, 2014, p. 87).

Portanto, o papel do professor, enquanto mediado da relação
ensino e aprendizagem, assim como da equipe escolar, faz diferença
nas abordagens didático-pedagógicas do aluno. Como dissemos, ele
deve buscar métodos inovadores nas práticas educacionais. Para
tanto, podemos destacar o papel importante dos municípios em
relação ao recebimento desses alunos, enfatizando um compromisso
com a população necessitada e implantando serviços de ensino para
essa modalidade.

 Gadotti e Romão (2001) faz o seguinte destaque:

O compromisso de garantir o acesso e permanência na escola a todos, em
qualquer faixa etária, tem por decorrência necessária a implantação de
serviços educativos de natureza pública, destinados à população jovem e
adulta. (p.113).

Considerando essa perspectiva, o município também deveria
garantir esses serviços ao atendimento de jovens e adultos,
contribuindo em prol da realidade educacional e enriquecendo o
currículo conforme as necessidades dos alunos.

3. CONCLUSÃO

Mediante a importância do assunto abordado, foi possível
constatar que a Educação de Jovens e Adultos é um direito que todo
cidadão pode usufruir, visando a continuidade do seu processo
educativo em prol de seus conhecimentos já adquiridos
anteriormente.

Como vimos, a “Alfabetização” de jovens e adultos deve
privilegiar a leitura e escrita assim como qualificar esses alunos para
que prossigam em um curso superior ou mesmo para o mercado de
trabalho.
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Conforme o que se observou também, o professor é considerado
o mediador do processo de ensino e aprendizagem, trazendo para a
sala de aula o contexto da realidade desses alunos, pautando seu
trabalho em novas  práticas pedagógicas para obtenção de resultados
significativos. Dessa maneira, é importante que haja a participação
dos municípios na construção de um currículo que seja de qualidade,
atendendo aos interesses do contexto social dos alunos. Sendo assim,
pode-se concluir que a Educação de Jovens e Adultos é uma
modalidade de ensino que propicia dignidade e oportunidades a todos
que estão inseridos em um meio social, cultural, político e econômico.
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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é discutir assuntos referentes
as crianças com Transtorno Espectro Autista, pontuar os diferentes
conceitos de avaliação e socializar os saberes envolvidos no
processo avaliativo. O método utilizado foi de pesquisa
bibliográfica. Para alcançar os objetivos propostos recorremos a
base de dados tais como: Scielo, Lilacs, Google Acadêmico e livros
ofertados pelo acervo da biblioteca FAEF Os resultados indicam a
importância do trabalho colaborativo entre os diversos
profissionais, da formação de uma rede de apoio e da compreensão
de que a avaliação é um meio para o planejamento de sucesso na
aprendizagem do aluno autista.

Palavras chave: Aprendizagem; Autismo; Avaliação.
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ABSTRACT

The objective of the present work is to discuss subjects related
to children with Autistic Spectrum Disorder, to point out the different
concepts of evaluation and to socialize the knowledge involved in
the evaluation process. The method used was a bibliographic search.
In order to achieve the proposed objectives, we used a database
such as: Scielo, Lilacs, Google Scholar and books offered by the FAEF
library collection. The results indicate the importance of collaborative
work among different professionals, the formation of a support
network and understanding that assessment is a means for planning
successful learning in autistic students.

Keywords: Learning; Autism; Evaluation.

1. INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista manifesta-se nos primeiros anos
de vida. Trata-se de uma síndrome complexa que ainda tem em seus
sintomas suas incertezas que muitas vezes dificulta o diagnóstico
precoce.

As manifestações do autismo variam intensamente dependendo
do nível de desenvolvimento e da idade. Ferrari (2007) observa que
os testes de QI em crianças autistas demonstram heterogeneidade e
dispersão de resultados diferentes, ainda que aplicados em uma
mesma criança.

Assim o padrão de comportamento autístico toma a forma de
uma tendência que impõe rigidez e rotina a uma serie de aspectos
do funcionamento diário. Nesse sentido, a atuação dos profissionais
da escola é fundamental, uma vez que muitos casos de autismo foram
percebidos primeiramente no ambiente escolar.

Ao educador cabe conhecer os princípios metodológicos da
aprendizagem e avaliação a fim de atender as necessidades
educacionais do aluno com TEA. Uma criança típica aprende por
meio de brincadeiras, trocas comunicativas por meio da fala, faz
amizade, apresenta iniciativa, não há prejuízo sensorial. Para uma
criança autista as informações nem sempre se tornam conhecimento,
devido ao prejuízo sensorial e comunicativo. A ausência de
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reciprocidade no processo de aprendizagem e avaliação, dificulta a
identificação das habilidades já adquiridas e em desenvolvimento
que nortearão o trabalho do professor.

Dessa forma, a relevância deste trabalho se dá pela oportunidade
de discutir assuntos referentes as crianças com Transtorno Espectro
Autista para a construção de uma prática educativa eficaz,
objetivando pontuar os diferentes conceitos de avaliação e socializar
os saberes que todo professor deve ter ao planejar o processo
avaliativo e de aprendizagem do seu aluno com autismo.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Essa pesquisa tem como método pesquisa bibliográfica. Para
alcançar os objetivos propostos recorremos a base de dados tais
como: Scielo, Lilacs, Google Acadêmico e ainda livros diversos
ofertados pelo acervo da biblioteca FAEF. As palavras-chave utilizadas
em nossas buscas foram: autismo, avaliação e ensino regular.

2.2 O Transtorno Espectro Autista (TEA)

“O autismo pode surgir nos primeiros meses de vida, mas, em
geral, os sintomas tornam-se aparentes por volta da idade de três
anos. Percebe-se na criança o uso insatisfatório de sinais sociais,
emocionais e de comunicação, além da falta de reciprocidade
afetiva” (CUNHA, 2019 p.24).

Fica evidente conforme o autor pontua que o autismo (TEA), faz
com que a criança não tenha afeição pela família ou qualquer outra
pessoa próxima, tornando difícil a aproximação para expressar
sentimentos comuns do dia a dia.

É válido trazer algumas características peculiares da criança com
TEA. “[...] o TEA é definido como um distúrbio do desenvolvimento
neurológico que deve estar presente desde a infância, apresentando
déficit nas dimensões sociocomunicativa e comportamental”
(SCHMIDT, 2013, p. 13).

Baseando-se na lei nº. 12.764/12 caracteriza a síndrome como
uma deficiência persistente e clinicamente significativa da
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comunicação e da interação social, manifestada por dificuldade de
comunicação verbal e não verbal, reciprocidade social e dificuldades
para desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de
desenvolvimento. Além disso, o texto da lei ressalta os padrões
restritivos e repetitivos de comportamentos da pessoa com autismo,
manifestados por atividades motoras ou verbais estereotipadas ou
por comportamentos sensoriais incomuns, apego a rotinas e interesses
restritos e fixos (BRASIL, 2012).

Com efeito, a pessoa com autismo cria formas próprias de relacionamento
com o mundo exterior. Não interage normalmente com os outros, inclusive
com os pais, e manuseia objetos insolutamente, gerando problemas na
cognição, com reflexos na fala, na escrita e em outras áreas (CUNHA, 2019
p.27).

Sabemos que o mundo exterior é de suma importância para o
desenvolvimento da criança, é nessa interação com o mundo exterior
que ela consegue gravar os nomes dos objetos e simbolizar
brincadeiras. Na criança autista isso não acontece e ela não consegue
ter essa interação e os objetos utilizados ficam sem função cognitiva.

Que o autismo é uma questão de saúde pública, visto que a incidência dessa
condição comportamental é muito elevada. Assim, será de fundamental
importância que o médico pediatra tenha conhecimento psicopatológico para
conduzir bem os casos de autismo que diariamente aparecem nos consultórios
e ambulatórios médicos. (ALMEIDA, 2008)

Fica evidente que é de fundamental o apoio da família em geral
e também dos responsáveis educacionais para o diagnóstico mais
rápido da criança com quadro de distúrbios autísticos. Pontuando
que nem sempre características que dizer que a criança será autista.

 “As manifestações do autismo variam intensamente, dependendo
do nível de desenvolvimento e da idade cronológica do indivíduo.
Alguma, apesar do déficit cognitivo, mostram-se capazes de
desempenhos excepcionais em alguns campos muito específicos”
(CUNHA, 2019, p.26).

Diante do que foi apresentado, é notório que o Transtorno do
Espectro do Autismo não é uma receita pronta, pois não há uma
fórmula para evidenciar sintomas relacionados ao autismo. Identificar
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um sujeito com autismo é lembrar que as características podem ser
evidentes ou não, de acordo com seu nível de gravidade. Os sintomas
não surgem da mesma forma para todos os indivíduos. É preciso
reconhecer que por mais parecidos que sejam, cada situação é única.

2.3 Avaliação de aprendizagem escolar do aluno autista

A forma que avaliamos nossos alunos em sala de aula revela qual
a concepção pedagógica que utilizamos para a mesma. Com toda a
mudança ocorrida na educação e curriculares, é certo que o avaliar
na educação infantil também se transformou (BAROSA; HORN, 2008,
p. 97).

De acordo com a Lei de Diretrizes Bases da Educação Infantil
(LDB nº 9397/96) estabelece que, “na Educação Infantil, a avaliação
far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o
acesso ao Ensino Fundamental” (Artigo nº 31, p. 16, grifo da autora).

A Diretriz Curricular da Educação Infantil, diz que a criança não
deve ser avaliada, mas sim as oportunidades que a mesma tem para
aquisição de competências. Elas devem ser estimuladas com
freqüência em diversas situações.

Perrenoud (1999, p. 9) define o significado de avaliação da
seguinte maneira:

Avaliar é – cedo ou tarde – criar hierarquias de excelência, em função das
quais se decidirão a progressão no curso seguido, a seleção no início do
secundário, a orientação para diversos tipos de estudos, a certificação antes
da entrada no mercado de trabalho e, frequentemente, a contratação.

Para Hoffmann (2012), avaliação é um conjunto de procedimentos
didáticos que se estendem por um longo tempo e em vários espaços
escolares, de caráter processual e visando, sempre, à melhoria do
objeto avaliado.

A educação regular utiliza a avaliação crendo que todos os alunos
são iguais. Porém, na educação especial é necessário que sejam
utilizados recursos especiais para proporcionar o melhor
desenvolvimento desses alunos frente o ensino tradicional. Na
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sociedade existem grandes diferenças, pois é formada por indivíduos
desiguais. Sendo assim:

[...] não se pode usar “direito igual” para todos, ou seja, não se pode tratar
igualmente os desiguais, pois assim, a desigualdade é perpetuada. Para se
promover a igualdade entre desiguais, estes devem ser tratados positivamente
(com mais cuidado, atenção e recursos) de modo que sejam promovidos ao
patamar de igualdade. (AZEVEDO, 2013, p. 138).

Percebemos que um aluno com Transtorno do Espectro Autista
(TEA) não pode ter a sua avaliação da aprendizagem feita da mesma
forma que a do aluno do ensino regular. Cada aluno, portanto, deve
ser avaliado em sua especificidade.

Considerando a educação inclusiva, a avaliação na educação
especial, não pode se pautar no diagnóstico, nem na classificação desses
alunos em relação aos demais, pois é uma prática que limita o individuo.

A avaliação torna-se inclusiva, a partir do momento em que
permite identificar as necessidades dos alunos, de suas famílias,
das escolas e dos professores. Mas não é suficiente apenas identificar,
é necessário construir propostas e tomar as providências que
permitam, concretamente satisfaze-las (BRASIL, 2006, p.9).

As formas como os professores fazem a avaliação do sujeito,
seja com palavras fortes, um gesto com a mão, uma olhada de
reprova, um comentário não compreendido, refletirá na confiança
que ele tem em si próprio e com os acontecimentos cotidianos.

Pensar em avaliação é perceber as conseqüências que um olhar
crítico pode acarretar em determinados alunos com deficiência, o
professor tem que ter evidências concretas sobre a aprendizagem
para não haver intervenções pedagógicas pouco eficazes.

Teixeira e Nunes (2014, p.76) colocam que “a avaliação como
prática inclusiva deve ser considerada dentro de uma perspectiva
de heterogeneidade de que segue o principio de uma avaliação
processual e continua” assim, fica difícil desconsiderar os limites e
a precariedade que um modelo único, padrão, possui, pois é
insuficiente perante a múltipla diversidade e pluralidade existente
na sala de aula.

É claro que a avaliação não consegue corrigir todos os malefícios
presentes na educação. Porém, se conseguir desenvolver a capacidade
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crítica e de lutar por uma sociedade mais democrática, estará
cumprindo o seu papel que possui responsabilidade social na procura
do exercício da cidadania e de atitudes de respeito e solidariedade.
Lembrando que o sistema educacional não possui a tarefa de
exclusivamente servir aos interesses capitalistas, mas sim promover
conhecimento e desenvolvimento humano, de maneira que se
diminuam as desigualdades de formação de sujeitos.

2.3 Saberes pedagógicos do processo avaliativo

Não se constroem movimentos de aprendizagem numa
perspectiva inclusiva sem se estabelecer um trabalho coletivo e
colaborativo. Esta ação requer esforço de toda comunidade escolar
além das parcerias com família, equipe terapêutica e assistência
social, o que pressupõe profissionais preparados, atualizados e
compromissados.

O primeiro passo para uma avaliação justa é a constituição dessa
rede de apoio, que permitirá a sistematização nos diversos contextos
das habilidades identificadas no processo avaliativo e o aumento
das oportunidades de aprendizagem.

De acordo com Cunha (2019) ao avaliar a criança autista deve-se
considerar as habilidades comunicativas, sociais, emocionais e
funcionais e a escolha dos procedimentos de avaliação.

Na abordagem da escola é bom que a estrutura da avaliação
seja estabelecida nos primeiros contatos com o aluno e a família.
Entrevista com as famílias, anamnese, sessões lúdicas e de avaliação
pedagógica, laudo médico e o histórico do caso são importantes
ferramentas na ação do professor.

Entretanto, Cunha (2019) afirma que para além do número de
instrumentos avaliativos utilizados, estará a sensibilidade do
educador para identificar as dificuldades e implementar
possibilidades de aprendizagem.

Quem avalia um aluno autista deve, desde o contato inicial, na sua chegada
à escola, transmitir a segurança de que ele estará conquistando um novo
ambiente e que será bem recebido. Um ambiente para estímulo afetivo,
sensoriais e cognitivos. Ainda que o espectro autístico demande cuidados por
toda a vida, o derrotismo é o maior obstáculo para a aprendizagem. (CUNHA,
2019, p. 53)
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Durante o planejamento do processo de aprendizagem e avaliação
do aluno algumas perguntas norteiam a construção por exemplo:
para quem vou ensinar? Quem são os estudantes? Quais as
características (faixa etária, grau de maturidade, conhecimentos
prévios, habilidades adquiridas, contexto social em que vivem, etc.)
Por que ensinar? Quais os objetivos? Quais a competências a serem
desenvolvidas? O que ensinar? Qual o conteúdo requerido,
selecionado?  Como ensinar? Quais os recursos didáticos disponíveis?
Outros podem ser providenciados/ construídos? Como aproveitar os
conhecimentos e experiências prévias? Quais estratégias utilizar?
Como verificar a aprendizagem? Como acompanhar o processo
educativo? Quais os critérios para definir o sistema de avaliação?
Quais os métodos e tipos de instrumentos de avaliação? Há coerência
entre os métodos de avaliação e os objetivos delineados? Consideram
os resultados a serem alcançados?

A partir dessas respostas o professor organiza o trabalho
pedagógico buscando a sistematização e consolidação das habilidades
que precisam ser desenvolvidas.

É importante que as atividades propostas pelo professor
considerem a dimensão da prática social, do universo de significação
de cada aluno.

3. CONCLUSÕES

 Esta pesquisa desenvolveu-se com o objetivo de pontuar os
diferentes conceitos de avaliação e socializar os saberes que todo
professor deve ter ao planejar o processo avaliativo e de
aprendizagem do seu aluno com autismo.

 Como fundamentos teóricos deste trabalho, foi de suma
importância realizar um estado do conhecimento, principalmente
em autores referenciados, em obras que apontam o que se entende
por avaliação. A partir dos referenciais teóricos estudados
percebemos a importância da avaliação.

Percebeu-se que a avaliação vem sendo um tema muito discutido
e polêmico entre educadores, e muitas vezes esquecido o seu real
significado. Revelou-se como um instrumento valioso no processo
ensino aprendizagem, podendo ser uma via de mão dupla,
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possibilitando um possível diagnóstico do aluno sobre os
conhecimentos adquiridos em um período.

Para o professor propiciou verificar e refletir a sua prática
pedagógica constantemente no ato de auto-avaliar-se, podendo assim
haver uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem.

Percebeu-se a importância da avaliação como um instrumento
de reflexão que poderá gerar mudanças na prática pedagógica,
objetivando perceber que esta não é um fim, mas sim um meio. Vale
ressaltar que nesta pesquisa, foi possível conhecer a avaliação nas
diferentes tendências da educação, evidenciando-se que não há
fórmulas, mas esta, contribui para o processo de produção do saber
docente.

Este trabalho trouxe contribuições significativas, possibilitando
as pesquisadoras observar, produzir, pesquisar e aprender que o ato
avaliativo se dá na ação de saber fazer, integrado ao trabalho
socializado em sala de aula, tanto individualmente como
coletivamente.

Finalizando, a intenção não foi acabar a discussão acerca do
tema proposto, mas, mostrar a importância da avaliação para a
prática pedagógica nos diferentes olhares do profissional de
educação.
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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo destacar a Educação infantil
e apresentar de que modo à mesma pode favorecer o desenvolvimento
da linguagem escrita, especificamente em crianças com Transtorno
do Espectro Autista – TEA. A referente pesquisa foi feita por meio de
base em artigos já desenvolvidos sobre o tema Autismo e suas
especificidades, visto que a importância da linguagem está
justamente no fato de que ela torna o processo educativo mais eficaz,
pois proporciona ao aluno situações e momentos mais envolventes e
dinâmicos, que é de extrema importância para alunos que possuem
o Autismo.

Palavras chave: Autismo. Desenvolvimento Educação Infantil.
Linguagem Escrita.
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ABSTRACT

This article aims to highlight early childhood education and show
how it can favor the development of written language specifically in
children with Autistic Spectrum Disorder - ASD. The research was
carried out based on articles already developed on the topic of Autism
and its specificities, since the importance of language lies precisely
in the fact that it makes the educational process more effective, as
it provides the student with more engaging and dynamic situations
and moments. , which is extremely important for students who have
Autism.

Keywords: Autism. Development. Child Education. Written
Language

1. INTRODUÇÃO

Um dos principais problemas enfrentados na escolarização de
pessoas com TEA é a dificuldade em relação a socialização com os
outros. A escola oferece a essas crianças um ambiente agradável,
para que elas possam se interagir e se socializar com o meio onde
estão inseridas, trazendo a elas um conforto de poder se sentir bem
em um ambiente diferente daquele que estão acostumados a
frequentar ou ficar na maior parte de seu tempo.

As atividades de leitura e de escrita têm sido objeto de estudo
de muitos pesquisadores, procurando analisar fatos de conhecimento
geral, para um melhor entendimento no processo de aquisição da
leitura e de escrita na alfabetização.

A criança quando vivida em um meio urbano, percebe- se que a
escrita é uma realidade em que ela vive. Ao perceber isso ela começa a
fazer especulações sobre como é o uso desse objeto e como é sua
estrutura interna e sua organização externa.                   Uma criança
quando enverada por muitos caminhos, até descobrir o que é preciso
para saber decifrar e ler o sistema de escrita e poder escreve- lô
adequadamente, a criança começa a proceder da mesma maneira,
quando começa a comparar algo que já fez, com o que está descobrindo.

As crianças autistas têm uma certa incapacidade para se
desenvolver em relações com outros indivíduos, possuem um atraso
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na aquisição da linguagem, não tem o uso comunicativo da língua
verbal, mesmo depois de possuir um desenvolvimento.

A falta de comunicação com as pessoas ao seu redor, a falta de
percepção, fazem coisas sem perceber, como por exemplo: passar a
língua na parede. A maioria das crianças autistas, não sentem dor,
elas não possuem a noção do “eu”, ou seja, a referida noção não foi
constituída à elas.

As crianças com autismo apresentam desde cedo um distúrbio
sevéro de desenvolvimento de aprendizagem, elas vivem em um
mundo mais imaginário, mais inventador, mais lúdico, elas percebem
as coisas de maneiras diferentes, ela compreende tudo do jeito dela,
não tem comunicação nem interação social.

Sabe-se também que não é nada fácil para os educadores, ensinar
crianças com autismo, por conta da sua dificuldade de comunicação e
contato visual. Mesmo que nem todos os alunos sejam assim, esse
transtorno vem acompanhado com essas características, na maioria
deles, a angústia dos professores nesses casos é inevitável. Este estudo
tem como objetivo relatar como a educação infantil pode favorecer o
desenvolvimento da linguagem escrita em crianças do espectro autista.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

O presente trabalho se desenvolve por meio de levantamento
bibliográfico, visando artigos coerentes sobre o respectivo tema,
relatando material e métodos, relato de caso, e finalizado com
resultado e discussão, assim como também foram expostas imagens
que serviram para complementar à escrita.

Utiliza-se imagens de desenhos pesquisados na internet, através
de sites relacionados com a temática, para melhor esclarecimento
de partes do trabalho. Utiliza-se também como coleta de dados, a
observação de experiências vividas em estágios supervisionados.

2.1 Relato de caso

Percebe-se que o autismo não é uma deficiência nada fácil de
lidar, mas também não é impossível, o autismo nos mostra como é
ter a paciência de lidar com determinada situação, ou seja, o autismo
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não é só cuidar da criança para que ela não faça ou desenvolva
determinada coisa, é ter responsabilidade, é ter amor para ajudar
ao próximo, é querer ajudar quem precisa e ensinar quem tem a
necessidade de aprender.

O trabalho com essas crianças exige do docente uma reflexão
sobre os processos de ensino e aprendizagem dos alunos, bem como
um olhar diferente. Uma visão que leve em conta que esses alunos
não estão em posição de curiosidade. Para os professores é um desafio
grande, afinal, como ensinar a quem não demanda o saber?

A maioria dos professores hoje em dia se perguntam, como vou
trabalhar com alunos com necessidades especiais, se não tenho
especialização no transtorno apresentado pelo indivíduo? como vou
alfabetizar uma criança que não se interessa pela leitura, pela escrita
e que só tem interesse em aprender matemática? ou até mesmo
ensinar algo a essas crianças, sem que me dirijam algum tipo de
olhar ou palavra? Essas perguntas e inquietações pelos professores
tem, é normal

Segundo Leite (2012, p. 18). O autismo é mais frequente em
meninos do que em meninas, mas tem a possibilidade de indícios
que as meninas que possuem o autismo tendem a ser mais atingidas.
O autismo passa a ser classificado como um distúrbio que leva a
criança a possuir um desvio em seu desenvolvimento e não há um
atraso. (2012, p. 19).

O autor ainda afirma que autismo é definido como uma síndrome
de alterações muito presentes nas idades precoces, que passa a se
caracterizar em desvios da linguagem, comunicação e
comportamentos. (LEITE, 2012, p. 19).

Além do mais, o autismo nada mais é que uma alteração cerebral,
ou seja, uma desordem que acaba comprometendo o desenvolvimento
psiconeurológico da criança, afeta tanto a capacidade de se
comunicar, compreender e falar, interferindo em seu convívio social.
(LEITE, 2012, p. 19).

Portanto, é preciso questionar a pedagogia tradicional,
permitindo que a escola repense sobre práticas, totalmente fora de
uma perspectiva desenvolvimentista. É importante que a escola tome
essa criança como um estudante, e não como um problema. O
fundamental de tudo é como os educadores veem esses alunos.
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Deve-se também ter em mente que se uma criança com TEA não
sabe escrever, não é por conta do seu problema, ou por conta do seu
desenvolvimento cognitivo, e sim porque ainda há vários caminhos
subjetivos a serem percorridos antes de qualquer construção de
leitura ou escrita, portanto devemos lembrar também que a fala
antecede antes da escrita e da leitura.

Ao querer alfabetizar uma criança com autismo, temos que
primeiro entender que acima da construção de uma escrita, haverá
a construção de um sujeito como um efeito de desenvolvimento de
escrita. A aquisição da escrita é uma forma de tratar as crianças
com TEA.

A alfabetização funcional se tornou uma expressão bastante
difundida, a alfabetização não é só para ler ou escrever, a
alfabetização é mais que isso, é codificar e decodificar palavras. A
alfabetização dos autistas é uma maneira de ajudá-los a construir
um modo mais flexível em relação a linguagem, ajudando em seu
laço social pela via escrita. Para que esses alunos possam estar na
escola é necessário também uma dupla função, para que consigam
promover o laço social e o campo simbólico dessas crianças.

Sendo assim, o educador não precisa ser um especialista na área,
mais sim entender o seu aluno, e como encontrar modos de dizer sobre
si a eles. As crianças autistas ao se inserirem em uma sala de aula,
ficam em silêncio, observando o professor, os colegas de classe, e fazendo
alguns rabiscos em seu cantinho. Normalmente passam o tempo todo
sentados, sem a interação com alguém, ficam com receio até mesmo
de pegar objetos que estão sobre sua própria mesa, ou próximos a eles.

O autista, ao ter seu primeiro contato com um papel, lápis ou
caneta, começa a produzir vários tipos de rabiscos, por algum tempo,
até se interessar, por outras coisas que estejam a sua volta. Os
professores aproveitam momentos como estes para pegar como
referência, aquilo que o aluno sabe ou não produzir, e como é seu
desenvolvimento em um contexto escolar, a criança com TEA tem
um interesse muito grande em contornos e linhas pontilhadas.

2.2 Resultados e discussão

Ao trabalhar diariamente com essas crianças, somos
surpreendidos a cada instante, por algo diferente feito por eles,
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seja um desenho, ou até mesmo um rabisco, mais que de alguma
forma, representa algo, pode ser que os educadores não entendam
de imediato os significados, ou aquela mistura de desenhos, mais
com o passar dos tempos, ao fazer observações e acompanhamentos,
começa-se a entender e compreender o processo de aprendizado
deles, bem como, a evolução do aluno. Sendo assim pode se observar
abaixo algumas imagens buscadas na internet:

Fonte das imagens: https://diversa.org.br/artigos/escrita-alfabetizacao-criancas-
com-autismo/http://johannaterapeutaocupacional.blogspot.com/2009/09/evolucao-
do-desenho-infantil.html

Para saber como essas crianças autistas estão desenvolvendo
suas capacidades e conhecimentos deve se observar primeiro como
é a escrita de cada uma destas crianças

Com o passar dos tempos, pode-se observar que o desenho acaba
dando o lugar para a escrita, podendo ser uma palavra formal, ou a
demonstração de alguma letra. Assim pode-se observar as imagens
abaixo:

Fonte das imagens: https://diversa.org.br/artigos/escrita-alfabetizacao-criancas-
com-autismo/https://www.jing.fm/
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Ao se permitir que as crianças autistas cultivem os hábitos de
uma leitura ou escrita e respondam aos apelos de uma cultura, podem
se inserir criticamente na sociedade, ou seja, ela deixa de ser uma
aprendizagem da língua escrita.

De acordo com Gauderer (1997, p. 108) afirma que em relação à
educação,

“[...] é útil dividir a tarefa em pequenas etapas e, vagarosamente, construir
o todo. Deve-se aproveitar ao máximo as situações do dia-a-dia [...],
transformando-as em oportunidades de ensino de forma a encorajar a criança
a usar na prática os conhecimentos adquiridos.”

O processo da alfabetização é essencial para que as crianças
autistas consigam interagir em sociedade com os demais. O autismo
é considerado uma síndrome que apresenta características de
dificuldades de comunicação e da interação social e com o meio. A
escrita pode muitas vezes ultrapassar sua estruturação e a relação
entre o que se escreve e o como se escreve. A leitura pode por sua
vez, ultrapassar uma mera decodificação, pois é um processo de
atribuição de sentidos. As referidas crianças irão compreender o
que ela lê conforme a bagagem que elas possuem de seus
conhecimentos individuais.

Pode-se notar, que o processo de alfabetização é mais que
reconhecer e decodificar os símbolos e as letras, ou seja, alfabetizado
é aquele que sabe interpretar o que está a sua volta por meio da
leitura de mundo que o sujeito faz sobre a sua própria realidade.
Segundo Gauderer (1997), a importância da escola na vida de um
autista é uma das principais ferramentas terapêuticas para elas.
Cabe não só a escola, mas também aos professores não recusar os
desafios que virão pela frente, e sim enfrenta-los escolarizando esses
alunos, abrindo um trabalho de educar/tratando.

Os professores devem tomar a criança como aluno, apostando
em suas capacidades, organizando campos de aprendizagem, para
melhor ensina-los. O trabalho com a escrita alfabética nada mais é
que uma via potente, que se trata da escolarização de crianças com
autismo. É de extrema importância desenvolver métodos, ou outros
meios e formas que ajudem essas crianças a desenvolver suas
habilidades, buscar métodos como a metodologia fônica1 para que
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possam aprender a soletrar ainda pequenos, separando sílabas.

Trabalhar um vocabulário dentro do contexto dessa criança, ajuda
também no desenvolvimento da língua escrita. Incentivando na
prática, de maneira cuidadosa, para que a criança não perca o
interesse pelo assunto, saber respeitar seu momento e seu tempo é
fundamental, para uma aprendizagem de sucesso. Vale lembrar que
uma criança autista tem uma sequência que a mesma cria
naturalmente em sua mente, como por exemplo: essa cadeira é só
minha, ninguém mais pode ter acesso a ela, a não ser ele.
Pensamentos como esses, e atitudes como essas, podem ajudar
professores, a desenvolver atividades apropriadas e de acordo com
aquilo que a criança faz em seu dia a dia, estimulando a escrita de
maneira prazerosa e satisfatória. Deve-se pensar também no aluno
que possui grande dificuldade, ou que nunca teve contato com o
contexto escolar. Portanto, tem que se saber o que desenvolver com
essas crianças em sala de aula.

Segundo Juhlin (2012), um ponto muito importante é a avaliação
psicopedagógica. Pois essa análise permiti considerar tanto os
aspectos, cognitivos, afetivos, psicomotores como sociais da criança.
Essas avaliações é como se fosse um quebra-cabeça que interfere na
aprendizagem e na alfabetização da criança. É fundamental saber
se o aluno possui habilidades pré-acadêmicas, ou seja, se o mesmo
consegue suportar o ambiente onde está, como o ambiente de uma
sala de aula, e também, se possui habilidades de se concentrar em
determinado local, como permanecer sentado por alguns instantes.
Ao preparar uma atividade para uma criança com algum tipo de
especialidade é preciso conhecê-la, pois assim será mais fácil de
preparar uma atividade adaptada à ela, onde é preciso também ter
empatia e vínculo com a mesma. Ao desenvolver um vínculo afetivo
com os alunos, a relação em termos de confiança se torna mais
fácil, e aos poucos cria-se um laço de amizade, um carinho entre
professor e aluno.

Fica patente lembrar que cada aluno tem seu jeito, sendo assim,
identificar e entender as características de cada um, é um passo de
grande importância no processo de elaboração do planejamento por
parte do professor. Para um melhor rendimento da criança autista,
tratando se dos conteúdos aplicados em sala de aula, é imprescindível
a inclusão e aproximação com os demais alunos.
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3. CONCLUSÃO

Pode se observar e concluir no presente trabalho que as crianças
com autismo possuem uma certa dificuldade para se desenvolver,
porém, ao desenvolver atividades de acordo com o seu grau de
dificuldade, obtém-se um resultado surpreendente. Através dos traços
e dos desenhos, inicia-se a primeira comunicação. Além do mais,
cabe ao docente atentar-se tanto ao processo de desenvolvimento
da escrita das referidas crianças, por meio de desenhos, rabiscos,
ou qualquer outra forma, bem como também, manter a cautela e
muita atenção, prezando uma boa comunicação e afetividade entre
professor e aluno.

Firma se que o autismo é um transtorno no desenvolvimento
grave e que pode prejudicar a capacidade do indivíduo se comunicar
e interagir socialmente, além de afetar o sistema nervoso, sendo
assim, a linguagem é um meio de comunicação importante para
desenvolver nos autistas aspectos como interação social, mesmo que
seja um desafio. Portanto, a linguagem é essencial para a expressão
de sentimentos, seja linguagem oral ou escrita, a linguagem nos
coloca em sintonia com o mundo, sendo uma forma de locução.

Conclui-se este artigo destacando que a linguagem escrita é
apenas um dos desafios encontrados dentro da problemática
apresentada, além do mais, é uma área ampla com muitas
adversidades, logo, o auxílio do professor é fundamental para todo
o desenvolvimento do autista, e o uso da linguagem escrita é um
meio de representação do pensamento, sendo uma forma de
expressão e demonstração de sentimentos.
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RESUMO

INTRODUÇÃO: A importância da ginástica na escola e seus
benefícios para as crianças com sobrepeso ou obesas, despertando
maior interesse em praticar a ginástica e consequentemente trazer
qualidade de vida. OBJETIVO: elaborar e aplicar estratégias lúdicas
e divulgação dos benefícios da prática de atividade física, aliada à
alimentação saudável, junto às crianças, visando proporcionar a elas
melhoria no seu desenvolvimento e na sua qualidade de vida.
MÉTODO: O tratamento, a prevenção e o controle da obesidade têm
um grande desafio para os profissionais e pesquisadores da área da
saúde, com o acúmulo de gordura corporal está associado a várias
doenças. A dieta e da prática de atividade física estão associadas
com o tratamento a prevenção e o controle da obesidade e doenças
associadas, alguns profissionais da como Nutricionistas e professores
de Educação Física deveria estar envolvida em grupos para
acompanhamentos para os tratamentos contra a obesidade.
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RESULTADO: As práticas de atividades físicas e as preferências
alimentares das crianças são fortemente influenciadas pelos hábitos
dos pais, por continuar até a vida adulta. CONCLUSÃO: Assim
considerar a obesidade como uma doença apenas quando já
desenvolvida, procurando tratamentos de efeito rápido. Não há uma
visão de cuidados e prevenções. Pode-se dizer que é uma questão
educacional, de responsabilidade da família e da escola.

Palavra Chaves: Obesidade infantil.

ABSTRACT

INTRODUCTION: The importance of gymnastics at school and its
benefits for overweight or obese children, arousing greater interest
in practicing gymnastics and consequently bringing quality of life.
OBJECTIVE: to develop and apply playful strategies and disseminate
the benefits of physical activity, together with healthy eating, with
children, aiming to provide them with improvement in their
development and in their quality of life. METHOD: The treatment,
prevention and control of obesity have a great challenge for health
professionals and researchers, with the accumulation of body fat is
associated with several diseases. The diet and the practice of physical
activity are associated with the treatment, prevention and control of
obesity and associated diseases, some professionals such as
Nutritionists and Physical Education teachers should be involved in
groups for follow-ups for treatments against obesity. RESULT: Children’s
physical activity practices and food preferences are strongly influenced
by their parents’ habits, as they continue into adulthood. CONCLUSION:
Thus, consider obesity as a disease only when it has already developed,
looking for treatments with rapid effect. There is no vision of care
and prevention. It can be said that it is an educational issue, the
responsibility of the family and the school.

Keywords: Childhood obesity.

1. INTRODUÇÃO

A importância da ginástica na escola e seus benefícios para as
crianças com sobrepeso ou obesas, despertando maior interesse em
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praticar a ginástica e consequentemente trazer qualidade de vida.

A ginástica melhora a disposição física, ajuda no emagrecimento,
ajuda a melhorar também a postura, proporciona bem-estar, ajuda
a reduzir os riscos de lesões, fortalece os ossos e articulações,
aumenta a flexibilidade, diminui a pressão arterial, melhora a
diabetes, libera endorfina o que aumenta a sensação de bem estar,
reduz o estresse e a ansiedade, melhora o sono e previne as doenças
crônicas. E não consiste somente em exercícios praticados em
academias, de certa forma a ginástica é tudo que faz você
movimentar seu corpo de forma que se exercite e saia do
sedentarismo onde muitas crianças, adolescentes, adultos e idosos
se encontram.

Com a tecnologia, a violência e o comodismo as pessoas estão
mais propicias a obesidade.

Entre a década de 70 e 80, a pratica da ginástica aeróbica que
prioriza o trabalho cardiovascular, nos anos 90, a ginástica localizada
que prioriza o trabalho muscular, atualmente ela vem crescendo a
procura por ginásticas suaves como yoga, tai-chi chuan, ginástica
postural, ginastica com movimentos de animais, com enfoque no
relançamento, alongamento e na meditação.

A ginástica sempre esteve presente no currículo da matéria de
Educação Física mais pouco pratica pela falta de conhecimento e
também pelo esporte coletivo estar culturalmente estabelecido.

A ginástica é rica em proporcionar conhecimentos diversos, que
não pode ficar de fora do ambiente escolar. Mesmo sabendo que a
sociedade de um modo geral vê as aulas de Educação Física somente
como lazer, recreação, montagens de coreografias para festas e o
famoso “jogar bola”, e não é valorizada como conteúdo de outras
matérias ministradas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1- Material e método

A metodologia do estudo foi realizada em bases de pesquisas on-
line como Google, a revisão de literatura e uma fasta pesquisa em
revistas digitais no ramo da ginastica, educação física e obesidade
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infantil e em repositórios de universidades brasileiras.

A palavra-chave utilizada foi Obesidade infantil.

A obesidade é definida como acúmulo excessivo de gordura em
regiões específicas do corpo ou em todo o corpo. A obesidade é uma
doença complexa e com vários fatores que envolvem a interação de
fatores comportamentais, sociais e fisiológicos.

A criança, adolescente ou adulto é considerado obeso quando a
quantidade de gordura é igual ou maior que 30% em mulheres e 25%
em homens, enquanto o excesso de 40% para mulheres e de 35%
para homens caracteriza a obesidade grave (SABIA et al., 2004).

O projeto é voltado para as crianças com a faixa etária entre 06
e 07 anos, que possuam um diagnóstico médico de obesidade. Foram
ministradas inicialmente aulas de 40 minutos, na Escola Municipal
na cidade de Garça, com crianças através de atividades voltada a
conscientização e a pratica de exercícios físicos com ginástica
aeróbica e localizada, e, também incentivando hábitos alimentares
saudáveis.

O conhecimento da importância da prática de atividade física
na infância faz-se necessário, pois muitas crianças deixam de correr,
de brincar, pular e jogar bola, preferindo ficar horas assistindo
televisão, jogando vídeo game ou navegando na internet, e conforme
pesquisas nota-se um problema que cresce de forma cada vez mais
rápida: a obesidade infantil.

2.2 Resultados e discussão

Em um levantamento recente feito pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) detectou índices preocupantes: 155 milhões de jovens
apresentam excesso de peso em todo o mundo, ou seja, uma em
cada dez crianças é obesa.

Só no Brasil, a obesidade cresceu aproximadamente 240% nos
últimos 20 anos. De acordo com a Sociedade Brasileira de
Endocrinologia e Metabologia, o país apresenta 6,7 milhões de
crianças com esse problema.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, nos últimos
30 anos o índice de crianças obesas passou de 3% para 15% no país.
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O projeto busca reduzir a obesidade e complicações das doenças
crônicas causadas pela obesidade e assim oferecendo um crescimento
saudável, com de resultando uma melhor qualidade de vida.

Portanto, entende-se que a prática de atividade física e esporte
é um fator protetor contra a obesidade. Crianças mais ativas
apresentam menor percentual de gordura corporal e também menores
percentuais de massa corporal, enquanto crianças obesas,
comparadas a crianças não obesas, são menos ativas, com preferência
por atividades de baixa intensidade em contraposição à realização
de atividades moderadas e/ou intensas (LAZZER et al., 2003).

A atividade física apresenta diversos benéficos ao organismo,
sendo recomendada para uma estratégia para melhoria da saúde
para a população. Atualmente, muitos estudos científicos têm
divulgado e discutido os benefícios da prática da atividade física em
relação a saúde com o bem-estar físico e mental, assim como maior
predisposição e a diminuição de aparecimentos de riscos relacionadas
ao sedentarismo.

O projeto tem como objetivo elaborar e aplicar estratégias lúdicas
e divulgação dos benefícios da prática de atividade física, aliada à
alimentação saudável, junto às crianças, visando proporcionar a elas
melhoria no seu desenvolvimento e na sua qualidade de vida.

Diante do conhecimento prévio de que a prática de atividade
física em crianças, além de minimizar a obesidade, contribui para a
melhoria do equilíbrio, flexibilidade, força, resistência aeróbia e
velocidade, favorecendo o crescimento saudável e, até mesmo, o
rendimento escolar, foi elaborada uma estratégia pedagógica com o
objetivo de incentivar e informar os alunos entre 06 e 07 anos sobre
a importância da prática frequente de atividade física para a saúde.

CONCLUSÃO

Assim considerar a obesidade como uma doença apenas quando
já desenvolvida, procurando tratamentos de efeito rápido. Não há
uma visão de cuidados e prevenções. Pode-se dizer que é uma questão
educacional, de responsabilidade da família e da escola. Com um
consenso que as formas mais eficientes de prevenção e tratamento
são as dietas e atividades físicas cabem aos pais e educadores físicos
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oferecerem as informações e incentivar o consumo de alimentos
mais saudáveis e a prática regular de atividades físicas.

Em nossa pesquisa, tivemos informações que muitas crianças
não fazem atividades físicas, nem mesmo nas escolas, as aulas de
Educação Física muitas delas preferem ficar jogando em celulares,
jogo de xadrez, entre outros que não há movimentos.

A prática de atividade física deveria estar entre as prioridades
nas aulas de Educação Física, ao lado da construção do conhecimento
e desenvolvimento psicomotor.

A Educação Física pode ser considerada a principal disciplina
que transita nas áreas de educação e de saúde, com a vantagem de
seu conteúdo teórico ser trabalhado essencialmente durante as
práticas de atividades físicas.
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RESUMO

O presente artigo tem por intuito refletir acerca dos desafios
dos gestores nas escolas para a eficiência da educação inclusiva no
âmbito da gestão democrática, através de pesquisa bibliográfica
foram selecionados autores e documentos que apresentam a temática
do papel mediador do gestor na contribuição da efetividade de um
ambiente escolar inclusivo expondo a valorização do ser humano
com um ser social, onde o fazer coletivo é uma fonte de humanização,
emancipação e autonomia por parte de todos os envolvidos no
processo educativo, bem como família e comunidade.

Palavras chave: Gestão democrática. Gestor Escolar. Educação
Inclusiva.

ABSTRACT

This article aims to reflect about the challenges of managers in
schools for the efficiency of inclusive education in the context of
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democratic management, through bibliographic research authors and
documents were selected that present the theme of the mediating
role of the manager in contributing to the effectiveness of an inclusive
school environment exposing the valorization of the human being
with a social being, where collective action is a source of
humanization, emancipation and autonomy on the part of all those
involved in the educational process, as well as family and community.

Keywords: Democratic management. School Manager. Inclusive
education.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo permeará a gestão democrática e a função do
gestor escolar em uma efetiva educação inclusiva, visando os
inúmeros desafios apresentados ao gestor e sua mediação para a
eficiência da inclusão social em uma escola democrática.

Na gestão democrática reconhecemos o valor da totalidade dos
envolvidos, considerando cada um como um ser social, com suas
especificidades e opiniões, universalizando o acesso a educação e
valorizando o envolvimento coletivo.

Tendo em vista os desafios do gestor escolar para a eficiência da
educação inclusiva em uma gestão que visa a democracia, o presente
artigo decorrerá a respeito dessa problemática, visto que a inclusão
escolar vai além da mera inserção, o compromisso social de incluir
perpassa os muros escolares e se adentra á comunidade, onde todos
fazem parte de tudo, ou seja, existe um fazer coletivo para que a
educação inclusiva na escola seja feita com todos e para todos,
necessitando de planejamento, conhecimento, acolhimento e
criticidade em harmonia com a gestão escolar.

O gestor educacional em uma gestão democrática tem o
compromisso social de acolher, envolver e agir de maneira que ocorra
a prática da cidadania dentro da escola, oferecendo autonomia para
a que a população local faça parte do projeto político pedagógico,
dos projetos da escola, de ocasiões de participação dos responsáveis
pelos discentes com ou sem deficiências físicas, motoras e mentais,
bem como conhecer a realidade do público que atende, a realidade
que a escola pertence.
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Buscando através de uma educação continuada, levar informação
e conhecimento científico para toda equipe escolar, para que essa
esteja de fato preparada para uma educação inclusiva, não bastando
apenas o corpo gestor e os docentes terem formação na área da
educação especial, mas sim esclarecer aos envolvidos no processo
educativo, considerando os profissionais que estão na cozinha,
limpeza, apoio, dentre todos os que pertencem á escola de que a
gestão democrática necessita do envolvimento dos cidadãos para
que se faça eficiente.

O presente art igo tem por obj et ivo t razer apontamentos sobre
o tema gestão democrát ica e o papel do gestor escolar, bem como
desafios para uma educação inclusiva, visando ser específ ico em
analisar art igos, document os e l ivros que dissertam sobre o
assunto.

Relevando a necessidade atual ,  de a cada dia estarmos
buscando uma sociedade democrát ica, onde cada indivíduo tem
seu papel social e é visto como único, devendo ser respeitado do
modo em que se apresenta, o presente art igo visa cont ribuir
socialmente com apontamentos sobre o direito da universalização
do acesso a educação e conhecimento, assim como a gestão
democrát ica e seus desafios quanto a sua prát ica e part icipação
da população,  cont ribuindo para que ela ocorra de modo a
emancipar e oferecer autonomia e voz aos membros, j ust if icando
ent ão que a inclusão social  e escolar se f az at ravés do
envolvimento dialógico, const rução de saberes e conhecimento
dos deveres e direitos de todos seus aliados.

O procedimento metodológico escolhido para o presente art igo
foi a pesquisa bibliográfica, onde foram selecionados os art igos
(PEREIRA; REIS, 2016), (ALCÂNTARA; BORGES; FILIPAK,2018),
(SILVA;SILVA,2016), (ROSSETO,2012), (MATTOS,2010), (VEIGA,2014),
em segui da f oram seleci onados os l i vros (MEC, 1998) e
(FREIRE,1996) e por f im os documentos Unesco,1996, Brasil,1988
e Brasil, 1996.

Todas as obras dialogam a respeito da gestão democrát ica e a
educação inclusiva,  assim como a not oriedade da ef et iva
democrat ização nas escolas,  af inal  pol ít ica e educação são
int rínsecas, cont ribuindo para as boas vivencias em um local
educacional, civilizado e significat ivo.
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2. DESENVOLVIMENTO

No Brasil o acesso a educação para todos é assegurado por lei,
sendo o ambiente escolar um espaço onde todos podem ter acesso
ao conhecimento e a vida em sociedade, ressaltando que o meio
educacional é o local que precede aos laços familiares, as primeiras
vivencias ocorrem no âmbito familiar e após os primeiros meses ou
ano de vida a criança passa a frequentar o ambiente escolar. Em
relação aos indivíduos com deficiências, sejam elas quais forem,
também tem seu direito assegurado contando com o apoio necessário.

Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205
afirma:

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. (BRASIL,1988)

Sendo assim, ao nos atentarmos a educação inclusiva nos
ambientes regulares e ensino, segundo a Lei de Diretrizes e Base, no
artigo 58 (BRASIL, 1996):

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade
de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação. § 1º Haverá, quando necessário, serviços
de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da
clientela de educação especial.§ 2º O atendimento educacional será feito em
classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das
condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes
comuns de ensino regular.(BRASIL,1996)

De fato, pensarmos educação inclusiva nos faz refletir em uma
educação democrática, onde todos asseguram-se dos seus direitos e
deveres enquanto cidadão, tecendo história com o ambiente e
agregando vivencias em grupo.

Desse modo, a perspectiva primordial de uma escola inclusiva é a certeza de
que não existem pessoas iguais ou ambientes homogêneos de aprendizagem
e são exatamente as diferenças entre os seres humanos, que caracterizam o
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aluno compreendido como um ser único e social, que tem sua história, sua
experiência de vida, constituindo-se em um ser singular e diferente.
(PEREIRA;REIS, 2016.p.3)

Partindo do pressuposto de que o homem, em sua totalidade,
pode usufruir do seu direito de acesso a escola, nos faz pensar a
respeito da relação entre a gestão democrática e educação inclusiva,
bem como o papel mediador do gestor escolar com o compromisso
social de buscar mecanismos para o ato de incluir, ficando evidente
uma profunda diferenciação entre inserir e integrar alunos no
ambiente escolar. Segundo Pereira e Reis (2016):

A inclusão não se limita apenas permitir a inserção da pessoa com necessidades
educacionais específicas em um espaço educacional de uma maioria vista
como privilegiada, normal, mas, sim, requer ações mais concretas que
possibilitem o sentir-se integrado, o fazer parte, de um processo tão complexo
que é o da construção do conhecimento. (PEREIRA;REIS 2016, p.4)

Dessa maneira o envolvimento social no âmbito da educação
inclusiva é de extrema necessidade, visando o acolhimento,
envolvimento e interação da comunidade, valorizando o sujeito
enquanto ser social.  Na escola todos fazem parte de tudo,
compartilhando responsabilidades, e nisso existe um desafio nítido
para o gestor, planejando criticamente para um fazer coletivo entre
a interação da família, docentes, funcionários e todo o corpo escolar.

Assim o fenômeno da inclusão será de fato consolidado quando todo corpo
técnico pedagógico e as famílias, adotarem uma nova postura frente às
diferenças existentes no contexto da educação, percebendo-as e aceitando-
as como importante instrumento para a sua prática e, a partir da mudança de
comportamento, estabelecer novos vínculos e formas de relação com esses
atores sociais, dirimindo as atitudes que denotem repulsa, pena ou
desconfiança no processo de aprendizagem, de interação e inclusão das pessoas
com deficiência.(PEREIRA;REIS 2016, p. 3,4)

Ao pensarmos em escola que visa à inclusão e a gestão
democrática refletimos sobre a universalização ao acesso escolar,
visto que uma escola para todos é feita por todos, onde as relações
acontecem para o crescimento das vivencias significativas e
aprendizagens adequadas, considerando as potencialidades
individuais e respeito no que se difere uns dos outros.
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No que concerne ao processo de inclusão, é papel dos gestores escolares
proceder aos encaminhamentos a serem dados para que as mudanças ocorram
na escola, bem como é deles o poder de liderança, o qual deve ser pautado
numa postura democrática capaz de somar forças com a comunidade e
transformar a escola em uma unidade preparada, e preocupada com a
qualidade da educação que oferta e comprometida com a comunidade que
atende e com as suas necessidades. (PEREIRA;REIS 2016, p. 8)

A escola, sendo um ambiente democrático, onde ocorrem práticas
participativas entre todos é uma fonte de humanização, ao incluirmos
a comunidade na gestão escolar, expandindo projetos e informações
sobre o que acorre dentro dos muros escolares é possível demonstrar
o valor que todos devem dar ao ensino público. Funcionários de
escolas e comunidade em seu entorno devem conscientizar-se de
que há emancipação por meio da educação.

A contribuição da população para uma gestão democrática é um
desafio para o gestor escolar, visto que esse deve realizar momentos
de diálogo entre as partes, momentos esses de aprofundamentos da
democracia, onde funcionários e comunidades sintam-se parte do
processo educativo, renunciando ao autoritarismo de uma gestão
tradicional.

Aos pensarmos no Projeto Político-Pedagógico, sendo esse um
importante documento que visa definir objetivos, metas e propostas para
a escola, elaborado de uma maneira colaborativa e coletiva, construindo
o ensino com todos, definindo e refletindo a respeito da educação

Desse modo, o gestor escolar ao realizar práticas pedagógicas
dinâmicas em suas ações, preparando a comunidade para a inclusão
escolar para além dos muros da escola, através de movimentos e
projetos sociais, faz com que a não haja alienação por parte dos
envolvidos.

Os gestores, diretores de escola, muito além de todo ajuste ou adaptação
são os primeiros que devem enfrentar e resistirem à despolitização da escola
pública brasileira, pois não há projeto pedagógico que não seja antes um
projeto político, onde se possa emancipar,conscientizar para a cidadania e,
consequentemente, aprofundar a democracia, para uma sociedade mais justa
e igualitária. (ALCÂNTARA;BORGES;FILIPAK; 2018. P.6,7)

Em uma gestão escolar democrática visando a educação inclusiva,
deve haver diálogo entre família e escola, para que se obtenha êxito
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na educação significativa para o aluno, nesse momento o gestor
tem um importante papel mediador, rompendo barreiras em relação
á efetividade da educação especial, buscando conhecer as reais
necessidades do indivíduo, para que dentro da sala regular, obtenha
êxito na aprendizagem.

Sendo assim, o gestor escolar há de se comprometer com a
valorização dos diferentes contextos em que cada aluno matriculado
esta inserido, no quesito da educação inclusiva, é preciso que esteja
atento a todos os direitos disponíveis para que o indivíduo possa ter
acesso á educação de uma maneira digna, contribuindo para
aprendizagens e vivencias que ao longo dos anos escolares preparam
o aluno para a vida em sociedade.

Assim, gestão escolar não significa somente técnica, métodos, mas refere-se
à capacidade de compreender e analisar de forma crítica a realidade,
coordenar, orientar e estimular na busca de resultados com qualidade, sua
decisão parte da coletividade, seu trabalho está voltado para as relações
sociais, aceita o novo buscando o melhor e trabalhando para a transformação
considerando sempre os aspectos do cotidiano escolar(VEIGA,2014. p. 24)

Compreendemos que a inclusão vem a ser um compromisso de
todos, os docentes devem por uma questão lógica, estar sempre
aprendendo sobre novas maneiras do fazer pedagógico em relação
aos alunos com deficiências, de modo que, não naturalizem as
diferenças na sala regular e nem meramente adaptem o conteúdo as
particularidades de cada um, mas sim, compreendam a importância
de que o currículo deve contemplar todas as demandas inclusivas,
criando possibilidades para ensinar, acreditando que diferença não
representa um desvio, mas sim uma condição, que ao longo da jornada
escolar necessita de adaptações e inovações em relação ao modo de
aprender e lecionar.

De fato, nem todas as pessoas com deficiência precisam que a sociedade seja
modificada a fim de viabilizar sua inserção. Mas, algumas pessoas encontram
dificuldades para participar de forma plena e em igualdade com os outros
cidadãos, em uma sociedade ainda não inclusiva. (MATTOS, 2017. p. 10)

O processo de aprender também é um processo coletivo, onde
cada um com suas bagagens vividas contribuem para o
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desenvolvimento do outro. Gestor e docente são aliados no momento
do desenvolvimento dos discentes, indo a campo para conhecer a
realidade e as particularidades dentro da educação inclusiva, sendo
atentos aos deveres e direitos assegurados por lei, sempre em busca
da autonomia do discente, dando autonomia para que reflitam sobre
a educação democrática.

Assim, gestão escolar não significa somente técnica, métodos, mas refere-se à
capacidade de compreender e analisar de forma crítica a realidade, coordenar,
orientar e estimular na busca de resultados com qualidade, sua decisão parte
da coletividade, seu trabalho está voltado para as relações sociais, aceita o
novo buscando o melhor e trabalhando para a transformação considerando
sempre os aspectos do cotidiano escolar. (ROSSETTO;2012. p. 14)

A educação democrática visa a importância das vivencias e
participações, propondo um ensino que leve em conta as
singularidades de cada individuo, sendo assim, deve se pensar a
respeito dos métodos avaliativos frente a inclusão, ou seja, os alunos
não devem ser medidos por uma mesma medida, ou nota, mas sim,
devem ser considerados individualmente frente ao coletivo.

Desse modo, nos vale refletir a cerca do Relatório para a UNESCO
da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI,
Educação um tesouro a Descobrir, em seu capítulo 4, no que diz a
respeito dos quatro pilares de aprendizagem, sendo eles: aprender
a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender
a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver
juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que
integra as três precedentes.

Cabe também ao papel mediador do gestor escolar refletir
juntamente com docentes acerca das questões pedagógicas na
educação inclusiva, bem como a aplicabilidade da gestão do
conhecimento para o contínuo aprimoramento a cerca da educação
inclusiva,

O papel da escola na formação deve permear, não somente as atividades de
dentro de sala de aula, mas todas as práticas desenvolvidas por todos os seus
membros. Por tais motivos é que, uma administração escolar estruturada em
bases democráticas, visando a conscientização e efetiva participação da
comunidade busca, a todo momento, propiciar aos pais uma profunda reflexão
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sobre a educação de seus filhos, de modo que contribuam coma melhoria do
ensino. (MATTOS, 2017. p. 6)

Consideramos um desafio para o gestor escolar a questão do
excesso de burocracias e a administração escolar democrática, por
tanto, as responsabilidades devem ser distribuída aos envolvidos no
momento do processo de ensinar, sejam eles os profissionais que
lecionam ou aquele que participam da educação de fora das paredes
dasala de aula, incluindo familiares, responsáveis e comunidade,
visto que a inclusão é compromisso social e não meramente
educacional, devendo ocorrer na sociedade e não somente no interior
da escola.  Devemos ressaltar que o conhecimento em relação aos
direitos e deveres por parte dos pais ou dos responsáveis pelos alunos
com deficiência vem a ser um importante instrumento de ação
política e emancipação,

Nessa administração participativa, torna-se imprescindível que todos os setores
envolvidos no processo educacional estejam mobilizados. Tanto discentes e
seus pais,  professores, especialistas e funcionários em geral devem ser
estimulados a se interessarem e a tomarem parte das soluções dos problemas
administrativos da escola deforma consciente, visando o aprimoramento da
ação educativa. (MATTOS, 2017. p. 7)

Dessa maneira o papel mediador do gestor escolar na educação
inclusiva em uma gestão democrática se faz eficiente quando o mesmo
tem conhecimento dos conflitos e necessidades da comunidade em que
esta inserida a escola, das legislações e permitir uma gestão
participativa, contribui de fato para que ocorra a inclusão.

Devemos nos atentar para uma educação para a diversidade, embora
nela tenham inúmeros desafios, como o de se conviver com diversas
realidades, é exatamente nessa diversidade que está o caráter social e
inclusivo.  Nesse caso, é de extrema importância o papel mediador do
gestor escolar, permitindo a contribuição de todos, sempre refletindo
acercada educação democrática e administração participativa.

3. CONCLUSÃO

O presente artigo teve como intuito decorrer a respeito da gestão
democrática e a função do gestor escolar em uma educação inclusiva,
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visando refletir sobre os desafios que o esse profissional pode
encontrar e sua mediação para a eficiência da inclusão social em
uma escola democrática, por meio de uma pesquisa bibliográfica
em artigos, livros e documentos, foram apontados conhecimentos e
reflexões sobre o assunto.

Concluímos que por meio de uma gestão escolar democrática,
onde todos podem fazer parte do fazer educativo, nasce uma escola
com todos e para todos, ou seja, a educação inclusiva é construída
e adotada por todos.

O papel mediador do gestor nessa construção de conhecimento
e ações que devem ocorrer para a efetividade da inclusão é
indispensável, visto que a partir de uma liderança democrática é
que ocorrem os encontros, diálogos e momentos de reflexões e
aprendizagens entre as partes de uma comunidade escolar,
considerando cada indivíduo como um ser social, universalizando o
acesso à educação.
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RESUMO

O presente artigo vem discutir o papel da música no
desenvolvimento da criança com transtorno do espectro do autismo
e apresentar estratégias didático-pedagógicas que podem facilitar
a aquisição de habilidades necessárias ao desenvolvimento físico,
cognitivo e social. Utilizou-se como metodologia a pesquisa
bibliográfica, recorrendo as bases de dados Scielo, Lilacs, Google
Acadêmico e ainda livros diversos ofertados pelo acervo da biblioteca
FAEF. Os resultados indicam que o uso da música em contexto
pedagógico favorece o bem-estar físico e emocional e o
desenvolvimento de habilidades cognitivas na criança autista.

Palavras chave: Autismo; Desenvolvimento; Música.

ABSTRACT

This article discusses the role of music in the development of
children with autism spectrum disorder and presents didactic-
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pedagogical strategies that can facilitate the acquisition of skills
necessary for physical, cognitive and social development.
Bibliographic research was used as methodology, using the database
Scielo, Lilacs, Google Scholar and also several books offered by the
FAEF library collection. The results indicate that the use of music in
a pedagogical context favors physical and emotional well-being and
the development of cognitive skills in autistic child.

Keywords: Autism; Development; Music.

1. INTRODUÇÃO

O trabalho com música voltado às pessoas com autismo tem como
objetivo o desenvolvimento de talentos e habilidades criado pelas
experiências musicais. A música pode beneficiar o tratamento de
crianças, adolescentes e também de adultos para possibilitar a ação
das pessoas com autismo dentro da estrutura musical, através de
participações livres com os instrumentos e também da exploração e
improvisações musicais. Oferece oportunidades de auto
expressividade e de vivências criativas e oferece meios comunicativos
de modo socialmente adequado.

A educação musical [...] educa e reabilita a todo o momento, uma vez que
afeta o indivíduo em seus aspectos principais: físico, mental, emocional e
social. Isso não significa que a musicoterapia seja desnecessária ou que seja
o mesmo que educação musical. [...] no decorrer do processo de
aprendizagem, o aluno tem a possibilidade de entrar em contato consigo
mesmo, no momento em que se depara com os obstáculos e conquistas do
fazer musical. Dessa maneira, encontra-se diante da possibilidade de trabalhar
de forma objetiva suas dificuldades e limitações; de descobrir nesse processo
suas capacidades e talvez perceber que o limite pode ser a mola propulsora
para sua realização pessoal, seja ela musical ou de outra natureza. Essa é a
grande contribuição da educação musical no processo do desenvolvimento
humano. (LOURO, 2012, p.28)

As pesquisas na área de música e autismo vem crescendo
sensivelmente. Dentre elas, podemos recordar algumas, tais como:
Barros (2010) que relata um caso de intervenção musical em uma
criança com TEA numa escola regular; Wigram (2006), Padilha (2008)
e Kafies et al. (2008) que descrevem trabalhos musicoterapêuticos
com grupos de pessoas com esse quadro diagnóstico; Mottron et al.
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(2000) que comparou as habilidades auditivas musicais de um grupo
de pessoas dentro do espectro autista com um grupo controle de
pessoas dentro do desenvolvimento considerado normal; Lai (2012)
que mapeou diferenças neurológicas entre a percepção da fala e
dos sons em crianças com TEA; Dias (2012) que relata um caso bem
sucedido de inclusão musical de aluno com TEA grau leve; Machado
(2007) que propõe uma intervenção musical para desenvolvimento
da comunicação de um grupo de crianças com autismo.

Devido essa propensão musical presente em alguns casos, a
música é utilizada de forma enfática no tratamento dessas pessoas.

Dessa forma esta pesquisa objetiva analisar o papel da música
no desenvolvimento da criança com Transtorno do Espectro do
Autismo (TEA), apresentando estratégias didático-pedagógicas que
podem facilitar a aquisição de habilidades necessárias ao
desenvolvimento físico, cognitivo e social. A relevância do tema não
se dá apenas por conta do quantitativo de pesquisas científicas na
área, mas também, por considerar que o trabalho com a criança
autista se estabelece por meio de ações e não apenas com ideias.
Daí a importância do presente trabalho apresentar estratégias de
trabalho com a música em contexto educacional.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Essa pesquisa tem como método pesquisa bibliográfica. Para
alcançar os objetivos propostos recorremos a base de dados tais como:
Scielo, Lilacs, Google Acadêmico e ainda livros diversos ofertados pelo
acervo da biblioteca FAIP. As palavras-chave utilizadas em nossas buscas
foram: Educação Infantil, Aprendizagem entre outras.

2.1 Identificação do Autismo

O Transtorno do Espectro Autista – TEA, é um distúrbio que afeta
o comportamento do cérebro, antes, durante ou logo após o
nascimento. Esses distúrbios geralmente se caracterizam pela
dificuldade na comunicação social, e também pelos comportamentos
repetitivos.
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Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de 70
milhões de pessoas no mundo são acometidas pelo transtorno.
Caracteriza-se por um conjunto de sintomas que afeta as áreas da
socialização, comunicação e do comportamento, e, dentre elas, a
mais comprometida é a interação social (TÚLIO; CASTANHA, 2013).

Os primeiros sintomas do autismo manifestam-se,
necessariamente, antes dos três anos de idade, o que faz com que
os profissionais da área da saúde busquem incessantemente o
diagnóstico precoce.

A Associação Americana de Psiquiatria relaciona o diagnóstico
por meio das características da díade do TEA composta por déficit
na interação social e comunicação e comportamentos e interesses
restritos e repetitivos (APA, 2014).

[...] os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), que incluíam o Autismo,
Transtorno Desintegrativo da Infância e as Síndromes de Asperger e Rett foram
absorvidos por um único diagnóstico, Transtornos do Espectro Autista. A
mudança refletiu a visão científica de que aqueles transtornos são na verdade
uma mesma condição com gradações em dois grupos de sintomas: déficit na
comunicação e interação social; padrão de comportamentos, interesses e
atividades restritos e repetitivos. Apesar da crítica de alguns clínicos que
argumentam que existem diferenças significativas entre os transtornos, a
APA entendeu que não há vantagens diagnósticas ou terapêuticas na divisão e
observa que a dificuldade em subclassificar o transtorno poderia confundir o
clínico dificultando um diagnóstico apropriado. (ARAUJO; NETO, 2014, p. 70)

O TEA pode ser associado com deficiência intelectual, dificuldades
de coordenação motora e de atenção e, às vezes, as pessoas com
autismo têm problemas de saúde física, tais como sono e distúrbios
gastrointestinais e podem apresentar outras condições como síndrome
de déficit de atenção e hiperatividade, dislexia ou dispraxia.

2.2 A contribuição da música

A música é uma das principais ferramentas para favorecer o
desenvolvimento da criança com autismo.

Consoante Padilha (2008, p. 104), diz que a música é de grande
utilidade para crianças com autismo, pois as ajuda a serem mais
espontâneas quanto à comunicação, diminuindo o isolamento e a
ecolalia.
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Além disso, a música colabora na diminuição das dificuldades
sensoriais e na integração social quando é utilizada em atividades
em grupos (Miller e Eller-Miller, 1989) devido sua propriedade não-
verbal, é uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento da
linguagem (Wigram e Gold, 2006). Além disso, o vínculo afetivo
travado num processo de aprendizagem entre professor e aluno, e
entre os alunos do grupo, são de fundamental importância para o
estímulo cognitivo.

Além da questão afetiva, a música está ligada às questões
cognitivas. Levtin (2008, p.129) comenta que o cérebro representa
a música a partir de códigos mentais ou neurais e Beyer (1988, p.86)
coloca que “ao se elaborar situações de educação musical, o discurso
musical terá de ser desmontado, examinado e novamente
reconstruído parte por parte”, de forma gradativa e crescente de
dificuldade, assim como na linguagem falada. Sendo assim, o
exercício mental necessário para compreensão da música vai de
encontro as dificuldades apresentadas no autismo no que se refere
a simbolização, abstração e generalização. É por esses motivos que
a aprendizagem musical pode contribuir no desenvolvimento das
pessoas com autismo.

As pesquisas evidenciam que um trabalho estruturado com música
pode favorecer positivamente o desenvolvimento do aluno com TEA.

2.3 Estratégias para o trabalho com música

Existem diferentes estratégias direcionadas ao uso pedagógico
da música participações livres com os instrumentos e também da
exploração e improvisações musicais oferecem oportunidades de auto
expressividade e de vivências criativas. Segundo o professor
Gustavo Schulz Gattino (2009), entre as experiências musicais mais
usadas, pode-se citar a improvisação musical, a composição musical,
a recriação de canções e a audição musical.

Uma boa maneira de se utilizar a canção para estimular o
desenvolvimento de crianças com autismo é cantar enquanto a
criança se mantiver na interação através do contato ocular. Caso
ela se disperse, podemos parar a canção e continuá-la quando a
criança novamente retomar a interação social, olhando novamente.
Essa estratégia aumentam as chances da criança estabelecer contato
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visual e percebe-lo como algo agradável generalizando essa
habilidade para outros contextos.

Podemos também utilizar músicas em rotinas diárias, de modo a
facilitar o dia-a-dia da criança nestas atividades, tais como escovar os
dentes, tomar banho, almoçar. A música funciona como uma antecipação
e prepara a criança para a mudança de foco, evitando com isso situações
de recusa ou dificuldade de aceitação da atividade nova.

3. CONCLUSÃO

Neste trabalho foi possível observar quão rica são as possibilidades
de aprendizagem da criança com TEA por meio da música.

A literatura da área evidencia a eficácia do trabalho musical,
quando este é utilizado com a finalidade de desenvolver as
percepções sensoriais e habilidades afetivas e cognitivas na criança.

O consenso que se chega é que a utilização dos elementos
musicais traz um bem-estar físico e emocional à criança autista.

Desta forma, entende-se a necessidade de uma percepção
abrangente sobre os benefícios do uso da música por parte do
professor e demais mediadores de crianças com TEA, a fim de que
reconheçam e valorizem os processos musicais de ensino-
aprendizagem como construtivos e positivos.
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RESUMO

O artigo tem como objetivo buscar compreender o uso do
desenho como ferramenta de avaliação psicopedagógica em
parceria com a escola, identificando as necessidades e dificuldades
que impossibilitam a criança de aprender e que interferem no
processo de ensino-aprendizado.  Por meio do levantamento
bibliográfico realizado no banco de dados da Revista da Associação
Brasileira de Psicopedagogia foram obtidos artigos científicos que
abordavam o uso do desenho na avaliação psicopedagógica,
realizado no período de 2000 a 2020. O desenho foi utilizado no
diagnóstico psicopedagógico, sendo associado ao sistema
simbólico, as artes, a representação, bem como na análise de
testes projetivos.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Avaliação; Comunicação;
Desenho; Diagnóstico.
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ABSTRACT

The research objective was understand the use of drawing as a
psychopedagogical assessment tool in partnership with the school,
identifying the needs and difficulties that make it impossible for the
child to learn and that interfere in the teaching-learning process.
Through the bibliographic survey carried out in the database of the
Revista da Associação Brasileira de Psicopedagogia scientific articles
were obtained that addressed the use of drawing in the
psychopedagogical evaluation, carried out in the period from 2000
to 2020. The drawing was used in the psychopedagogical diagnosis,
being associated with the symbolic system, the arts, representation,
as well as in the analysis of projective tests.

KEYWORDS: Learning, Assessment, Communication, Design,
Diagnosis.

1. INTRODUÇÃO

A psicopedagogia é uma área que atua tanto na educação quanto
na saúde, atendendo a diversos setores. Atua na aplicação de recursos
que são válidos em históricos diversos, com intuito da compreensão
do indivíduo e suas condições de assimilar conteúdos do currículo e
das interações sociais (SOUZA, 2006).

O Código de Ética do Psicopedagogo (ABPP, 2013), no seu artigo
décimo, define a Psicopedagogia como:

[...] um campo de conhecimento e ação interdisciplinar em Educação e Saúde
com diferentes sujeitos e sistemas, quer sejam pessoas, grupos, instituições
e comunidades. Ocupa-se do processo de aprendizagem considerando os
sujeitos e sistemas, a família, a escola, a sociedade e o contexto social,
histórico e cultural (ABPP, 2013).

O profissional psicopedagogo pode agir estabelecendo um
atendimento psicopedagógico, de modo que seja uma ajuda
extraescolar, pretendendo solucionar dificuldades no processo de
aprendizagem na escola. Nesse sentido, o diagnóstico pode ser
compreendido como o processo de acompanhamento, no qual o
psicopedagogo realiza o suporte seguro para a intervenção,
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necessitando por parte desse profissional o  profundo conhecimento
teórico do processo de aprendizagem, da ética profissional, da
capacidade de observação, do uso de  instrumentos e métodos
adequados para a avaliação. (FERNÁNDEZ, 1991).

Dentre os meios de interferência do psicopedagogo encontra-se
o desenho, pois o esse colabora na avaliação da comunicação,
principalmente, de crianças. A avaliação psicopedagógica busca
compreender quais são as especificidades e necessidades da criança,
pela identificação de suas dificuldades de aprendizagem,
possibilitando a proposição de ações para o atendimento dessas
necessidades (BATISTA et al., 2015).

Pelo exposto, esse trabalho buscou compreender como o desenho
tem sido utilizado como ferramenta de avaliação na atuação da
psicopedagogia em parceria com a escola, identificando as
necessidades e dificuldades que impossibilitam a criança de aprender
e que interferem no processo de ensino-aprendizado.

2. DESENVOLVIMENTO

Uma ferramenta utilizada no diagnóstico psicopedagógico pode
ser a análise de testes projetivos. De acordo com Barbosa et al.
(2019), a finalidade de abordar a importância de conteúdos presentes
no inconsciente da criança, pode ocorrer pela utilização de testes
projetivos como, por exemplo, com figuras prontas ou de desenhos
feitos pela criança. A partir dessa análise pode-se verificar e levantar
hipóteses sobre como está ocorrendo a aprendizagem, bem como
avaliar o vínculo com o educador e com a família. São essas
características que diferem os testes projetivos aplicados na
psicopedagogia e na psicologia, pois na psicologia utiliza-se com o
foco na investigação da personalidade e comportamento, procurando
aspectos emocionais.  De acordo com Souza (2006), testes como o
par educativo, o desenho da família, da figura humana e outros são
muito utilizados em consultórios de psicopedagogia.

No entanto, quando se utiliza o desenho livre com o objetivo de
avaliar o processo cognitivo, opta-se por uma ferramenta para avaliar
e identificar um possível atraso no desenvolvimento cognitivo da
criança, tanto na clínica como em sala de aula. (GOMES, 2011).
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Utilizam-se instrumentos e procedimentos próprios, fundamentados
em referenciais teóricos distintos, que convergem para o
entendimento dos sujeitos e sistemas que aprendem, bem como
observam sua forma de aprender.

De acordo com Gomes (2011), a psicopedagogia na área da
saúde colabora com o atendimento ao sujeito que se apresenta
impossibilitado de realizar alguma função devido à dificuldade
de aprendizagem. A psicopedagogia, no atendimento clínico,
busca a promoção da saúde mental, auxiliando o indivíduo na
superação das dificuldades de aprendizagem, investigando os
s intomas, as  formas que melhor aprende e real izando
intervenções nestes aspectos. O atendimento psicopedagógico
considera a singularidade do sujeito, os aspectos inconscientes
envolvidos no ‘não aprender’ nos seus diversos contextos
(biológico, afetivo e cognitivo), além da família e da escola
(ANDRADE, 1998).

2.1 Material e métodos

Com o intuito de buscar compreender como o desenho tem sido
utilizado como ferramenta de avaliação na atuação da psicopedagogia
em parceria com a escola foi feito um levantamento bibliográfico. A
pesquisa bibliográfica pode contribuir para a reflexão de problemas
explorando as mais diferentes áreas e possibilitar examinar
determinado tema sob novo enfoque podendo alcançar conclusões
inovadoras (MARCONI; LAKATOS, 2011).

A base de dados utilizada para o levantamento bibliográfico foi
a Revista da Associação Brasileira de Psicopedagogia - ABPp, visto
que ser um referencial de relevância na área, devido ser uma revista
exclusiva sobre os temas que envolvem a psicopedagogia, abrangendo
artigos mais específicos no que se diz respeito ao desenho como
forma de avaliação psicopedagógica.

Para a obtenção dos resultados de busca fundamentada em um
levantamento bibliográfico, foram selecionados os artigos já
desenvolvidos sobre o tema: “O desenho infantil como forma
avaliativa para o psicopedagogo”, visto que esse método de pesquisa
tem como intuito orientar o pesquisador quanto ao tema definido,
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fazendo uma verificação da literatura nas bases de dados, para
localização de outros trabalhos já publicados na área.

Foram utilizadas palavras-chave para a procura das bases de
dados da Revista da Associação Brasileira de Psicopedagogia - ABPp,
na qual foram utilizados filtros de informação para classificar e
assim obter o resultado de artigo sobre o tema pesquisado. Ao
buscar por palavras incertas podem surgir artigos que não possuem
vínculo com o respectivo tema, por isso a importância da filtragem
das palavras. Para isso foram utilizadas as palavras-chave:
‘avaliação’, ‘desenho’, ‘aprendizagem’, ‘intervenção’ e
‘psicopedagogia’, visto que para a realização da filtragem, foram
utilizados sempre dois ou três termos associados com a palavra
‘desenho’, para que ficasse específico o objetivo do artigo. Esse
procedimento foi realizado durante o mês de agosto de 2020 e
considerou o período de 2000, quando historicamente a
psicopedagogia passou a ter maior interação com o âmbito escolar,
sendo finalizado o período até o ano de 2020.

A part ir destes princípios foram lidos os resumos dos artigos
resul t ant es das buscas,  sendo escolhidos aqueles que
complementaram e adequaram-se aos modelos referentes ao objetivo
deste presente art igo, os quais abordavam a psicopedagogia em
âmbito escolar, em específico a importância do desenho infant il para
a avaliação psicopedagógica.

2.2 Resultados e discussão

Os trabalhos obtidos por meio do levantamento bibliográfico
realizado no banco de dados da Revista científica da Associação
Brasileira de Psicopedagogia – ABPp foram ao total de 25 artigos
científicos no período de 2000 até 2020. Cada trabalho foi avaliado,
por meio da leitura do resumo, sendo selecionados quatro artigos
científicos que tratam sobre o uso do desenho para a avaliação
psicopedagógica.

Os artigos científicos obtidos no levantamento bibliográfico foram
apresentados no quadro 1, sendo especificados os autores, título da
pesquisa e o ano de publicação.
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Como resultado do levantamento bibliográfico realizado sobre a
temática do uso do desenho para a avaliação psicopedagógica, foram
encontrados dois artigos publicação no ano de 2019, um de 2015 e
um 2006. Pelas datas é perceptível a ausência de relação do tema,
em termos de período de publicação.

Contudo, foi possível observar a associação do desenho, como
objeto simbólico e descritivo do inconsciente das crianças, sendo
utilizado para avaliação fundamentada no sistema simbólico, na
representação social, na interação com as artes e com o
desenvolvimento infantil.

Em Barbosa et al., 2019 foi abordado o uso do desenho associado
ao sistema simbólico no processo de avaliação psicopedagógico. Com
o objetivo de compreender a concepção de desenho que as crianças
possuem o momento conceitual em que se encontram as relações
que fazem com outros sistemas: afetivo, motor e operativo, assim
como sua forma de desenhar. Barbosa et al., (2019) em trabalho
colaborativo com seu grupo de estudos elaborou um instrumento
avaliativo, tendo o desenho como elemento de análise, devido à
necessidade de reconhecer nas crianças o desenvolvimento cognitivo,
o código utilizado para desenhar, a construção da imagem, a
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vinculação afetiva com as situações de aprendizagem. A pesquisa de
Barbosa et al., (2019) apresentou como resultado a possibilidade da
análise e observação da produção desenhada pela criança, em um
diálogo com o conceito que ela tem sobre o desenho ação, o desenho
imaginação, o desenho apropriação e o desenho proposição para
auxiliar na avaliação psicopedagógica.

Em Souza (2006) foi abordada a análise da representação da
imagem e esquema corporal em crianças com problemas de
aprendizagem. A pesquisa teve por objetivo verificar a representação
da imagem e esquema corporal em crianças com problemas de
aprendizagem, relacionando representação do corpo e o aprender.
Souza (2006) analisou a produção de desenhos de crianças entre 7 e
9 anos, atendidas em um Núcleo de Apoio Psicopedagógico.

Souza (2006) solicitou às crianças um desenho sobre uma pessoa
aprendendo, acompanhada de perguntas ao entrevistado sobre a sua
produção. Esses desenhos foram analisados de acordo com a análise da
projeção do sujeito, no contexto de aprendizagem, das representações
que ele possui deste processo e de si mesmo. Os resultados indicaram
que o desenho da figura humana no contexto da situação da pessoa
aprendendo forneceu dados que demonstraram uma relação do sujeito
com o objeto de conhecimento e com seu próprio corpo no aprender,
possibilitando inferir que o sujeito se reconheça como aprendente,
ensinante e autor em seu processo de aprendizagem, sendo capaz de
desenvolver uma relação, em que o outro participa do processo de
aprendizado, sem desconsiderar a criança em uma posição em que seja
capaz de assumir seu próprio pensar.

Barbosa (2019) apresentou um relato de experiência sobre o uso
das artes para a aprendizagem e abordagem da psicopedagogia. O
trabalho apresenta o resultado de estudos e vivências a respeito do
sistema simbólico e do processo de aprender, assim como do
aprofundamento do papel da aprendizagem e da arte no
desenvolvimento humano. Também, enfatiza a necessidade de
avançar na conceituação de aprendizagem como adaptação e propor
a aprendizagem como invenção, pois o trabalho com a arte aborda o
desconhecido e exigem do sujeito criatividade, situações inusitadas,
invenção e a solução de problemas.

Batista, Gonçalves e Andrade (2015) também apresentaram um
relato de experiência, no qual abordam a avaliação psicopedagógica
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de criança com alterações no desenvolvimento. O objetivo da
pesquisa foi abordar a avaliação psicopedagógica uma de criança
com queixa de alterações no desenvolvimento. Foi participante do
relatado um menino de nove anos de idade, atendido em clínica-
escola. O relatório médico reportou alterações no desenvolvimento,
especificamente atraso do desenvolvimento neuropsicomotor,
desatenção e dificuldade de aprendizado, com diagnóstico de
transtorno específico misto do desenvolvimento e outro transtorno
comportamental e emocional especificado com início habitualmente
na infância ou adolescência (F83 e F98-8).

Batista, Gonçalves e Andrade (2015) descreveram o protocolo
utilizado para avaliação, que constou de oito sessões em que foram
aplicados os instrumentos: Desenho da Família, Desenho da Família
Cinética, Desenho do Par Educativo, Hora do Jogo Diagnóstica,
Sondagem da escrita e Provas Piagetianas. As autoras avaliaram atraso
na aprendizagem da escrita, no desenvolvimento cognitivo, bem como
dificuldades de coordenação motora, interação e comunicação. Nesse
sentido, concluíram que a avaliação psicopedagógica permitiu uma
análise abrangente do sujeito e de sua aprendizagem e sugestões de
encaminhamento baseadas nos resultados alcançados.

Os quatro artigos científicos apresentam como a psicopedagogia
trabalha colaborativamente como a educação, oferecendo suporte
ao processo ensino-aprendizado. Entretanto, a avaliação é
ferramenta imprescindível para o êxito dessa ação. De acordo com
Gomes (2011), o desenho colabora com a avaliação psicopedagógica,
devido ser um instrumento eficaz para avaliar e detectar um possível
atraso no desenvolvimento cognitivo da criança, tanto na clínica
como em sala de aula.

3. CONCLUSÃO

O trabalho da psicopedagogia em conjunto com a escola
proporciona a criança condições plenas de desenvolvimento humano.
Ao realizar o presente levantamento bibliográfico buscou-se apresentar
como o desenho tem sido utilizado como ferramenta de avaliação na
atuação da psicopedagogia em parceria com a escola, identificando
as necessidades e dificuldades que impossibilitam a criança de aprender
e que interferem no processo de ensino-aprendizado.



Anais do XXIII Simpósio de Ciências Aplicadas e
II Simpósio Internacional da FAEF

Garça/SP: Editora FAEF, 2020. Vol 06 - ISSN 1676-6814      91

SOCIEDADE CULTURAL E EDUCACIONAL DE GARÇA

Nesse sentido, o desenho é considerado uma das principais
ferramentas utilizadas no diagnóstico psicopedagógico associado ao
sistema simbólico, às artes, a representação, bem como na análise
de testes projetivos. Ao abordar a importância da avaliação dos
conteúdos presentes no inconsciente da criança, por meio da forma
concreta, ou seja, pelo uso figuras prontas ou de desenhos feitos
pela criança, abre-se a possibilidade de verificar e levantar hipóteses
sobre o seu processo de aprendizagem, o vínculo com o seu educador,
sua vivência no ambiente escolar e com a família.
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RESUMO

Na educação a opção pelo uso do autorretrato é uma forma de
colaborar com o desenvolvimento do indivíduo. A opção por essa
metodologia de trabalho nas salas de aula remota deu-se pelo
emprego das Metodologias ativas e da Teoria das Inteligências
Múltiplas de Gardner. O objetivo do presente relato de experiência
foi conduzir os alunos a refletirem sobre o conhecimento de si e de
sua relação com o meio ambiente, por meio da representação
artística denominada de autorretrato. Trata-se de um relato de
experiência de uma aluna da disciplina de Educação Ambiental e
desenvolvimento sustentável ocorrida no curso de Pedagogia.

Palavras chave: Autorretrato; Inteligências Múltiplas;
Metodologias Ativas; Pedagogia.

ABSTRACT

In education, the option to use self-portrait is a way to collaborate
with the development of the individual. The choice for this
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methodology of work in remote classrooms was given by the use of
Active Methodologies and Gardner’s Theory of Multiple Intelligences.
The purpose of this experience report was to lead students to reflect
on their knowledge of themselves and their relationship with the
environment, through artistic representation called self-portrait. It
is an account of the experience of a student in the discipline of
Environmental Education and sustainable development that took
place in the Pedagogy course.

Keywords: Self-portrait; Multiple Intelligences; Active
Methodologies; Pedagogy.

1. INTRODUÇÃO

O emprego do autorretrato como ferramenta de ensino colabora
com a reflexão sobre os processos em torno da construção da imagem
de si, muitas vezes, definido na história da arte, como um retrato,
imagem ou representação, que o indivíduo faz de si mesmo. O
autorretrato é uma forma artística, embora algumas delas
apresentem alegorias artísticas e expressivas, caricaturas e condições
emocionais específicas (GÁSPARI; SCHWARTS, 2008).

Na educação a opção pelo uso do autorretrato é uma forma de
colaborar com o desenvolvimento de cada indivíduo. Por meio da
implementação das metodologias ativas, vislumbra-se um processo
ensino-aprendizado que capacite os estudantes a serem o centro do
processo ensino-aprendizado, promovendo-os a serem sujeitos
autônomos, que trabalham em grupos e que são capazes de
resolverem problemas de seu cotidiano (PAIVA et al., 2016).

A opção por essa metodologia de trabalho nas salas de aula remota,
deu-se devido ao contexto da pandemia do Coranavírus – COVID 19,
que auxiliou e reconheceu as maneiras que cada aluno dispõe para
aprender, considerando as diferentes experiências e o processo
composto de vários níveis de aprendizado, como apresenta a Teorias
das Inteligência Múltiplas de Gardner (1992). Nesse sentido, os alunos
têm a possibilidade de momentos reflexivos e de participação no
processo de aprendizado, mesmo esse ocorrendo em um ambiente
virtual de aprendizagem e de forma remota. De acordo com Parra,
Orejuela e Mosquera (2018, p.166) “a instrução diferenciada em um
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ambiente virtual de aprendizado, promove encorajar o potencial de
cada aluno, levando em conta seu nível de preparação, hábitos de
aprendizagem, inteligências múltiplas e interesse”.

O comportamento de cada indivíduo e o reconhecimento como
componente do meio ambiente através do autorretrato foi estimulado
em na disciplina de Educação Ambiental e desenvolvimento
sustentável, componente curricular da grade de um curso de
Pedagogia. A docente do curso propôs a atividade relacionando a
representação obtida com o autorretrato às questões que definem
meio ambiente. Cada aluno foi estimulado a descrever-se,
apresentando suas características em um autorretrato, no qual sua
imagem demonstrasse o que estava sentindo, bem como retratasse
em forma de pictórica como o aluno imaginava-se naquele momento.
Assim, foi possível observar histórias, vivências e pensamentos
(BISCARDI et al., 2019).

O objetivo do presente relato de experiência foi conduzir os
alunos a refletirem sobre o conhecimento de si e de sua relação com
o meio ambiente, por meio da representação artística denominada
de autorretrato.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Material e métodos

Para a realização da pesquisa foi apreendido o relato de
experiência como método a descrever o procedimento empregado
na disciplina “Educação Ambiental e desenvolvimento sustentável”,
componente curricular da grade de disciplinas do curso de Pedagogia
da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF, localizada
no interior do estado de São Paulo.

De acordo com Christiffel, Pacheco e Reis (2008) o emprego do
relato de experiência é amplamente utilizado na área da saúde, por
se tratar de um método descritivo, que expõe uma determinada
realidade visando refletir sobre essa de forma analítica. Nesse
sentido, buscou-se analisar uma aula da disciplina “Educação
Ambiental e desenvolvimento sustentável” ocorrida no segundo
semestre de 2020, para o quarto e sexto termo do curso de
licenciatura em Pedagogia.
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Pelo emprego das metodologias ativas e a abordagem das
inteligências múltiplas propostas por Gardner (1997), foi aplicada
uma atividade que fez uso do autorretrato para apresentar o grupo
de alunos e correlacionar as características elementares de cada
indivíduo com a proposta da disciplina. A disciplina tem como
proposta de trabalho a interação dos sujeitos, buscando que esses
se reconheçam enquanto componentes do meio ambiente, bem como
promover o desenvolvimento humano pela constituição da identidade
do futuro educador.

Para análise dos dados coletados, por meio a elaboração do
autorretrato, foi empregada a análise do discurso considerando as
representações criadas pelos alunos em um discurso pictórico, que
apresentava o sujeito e suas características. As imagens apresentadas
nesse trabalho, tiveram a divulgação autorizada pelos seus criadores.

2.1 Relato de experiência

O trabalho no curso de licenciatura em Pedagogia, bem como
nos demais cursos de graduação da Faculdade de Faculdade de Ensino
Superior e Formação Integral – FAEF são baseados no emprego das
Metodologias Ativas e nas inteligências múltiplas de Gardner.

Entende-se por Metodologias Ativas como um procedimento de
ensino-aprendizagem, em que o aluno é o centro do processo (PAIVA
et al., 2016).  São utilizadas diferentes estratégias de ensino para a
sua operacionalização, proporcionando aos alunos desafios quando
baseada na resolução de problemas propostos em sala de aula ou
em benefícios para o desenvolvimento humano, por meio do enfoque
das inteligências múltiplas de Gardner.

Nesse contexto, o plano de ensino da disciplina foi constituído
prezando pelo emprego das Metodologias Ativas em cada um dos
planos de aula nele contidos. Na presente pesquisa, apresentaremos
a aula cujo tema foi “Educação Ambiental e representação social”.
Essa aula tinha como objetivo conduzir os alunos a refletirem sobre
o papel do homem no meio ambiente e qual a sua interação com
esse. Contudo, necessitava-se de uma maior compreensão dos
alunos sobre si e o reconhecimento de sua relação com o meio
ambiente.
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Gardner (1997) considera a inteligência como um conjunto de
habilidades individuais utilizadas para encontrar, resolver e enfrentar
problemas. Gardner (1992) refere-se à capacidade da pessoa em
desenvolver-se com autonomia, realizando operações e processando
informações, por meio do estabelecimento de distinções históricas
entre cada uma dessas etapas do desenvolvimento, na qual se tem
atravessado a compreensão de suas raízes.

2.2 Resultados e discussão

Por meio da elaboração dos autorretratos realizadas pelos
36 alunos que compõem a turma da disciplina Educação Ambiental e
desenvolvimento sustentável do curso de licenciatura em Pedagogia.
No quadro 1 foram representados quatro autorretratos realizados
pelos alunos. Esses foram obtidos por meio de uma amostragem
aleatória, para que se pudesse compreender o resultado da atividade
realizada.

Quadro 1 – Autorretratos elaborados pelos alunos do curso de licenciatura em Pedagogia
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Fonte: Dados dos autores.

As quatros ilustrações demonstram a sensibilidade e a inteligência
visio-espacial dos alunos, pois representaram com qualidade traços
precisos, expressividade, tema, correlações entre pensamento e
realidade, bem como suas representações em relação ao meio
ambiente.

A relação com o meio ambiente apresentada foi perceptível pela
ligação do autorretrato a um contexto social e cultural. A
sensibilidade apresentada pelos alunos nos exemplos de autorretrato
demonstrou o poder de observação, de autoconhecimento e intenção
em atender ao pedido da professora para execução da atividade
(BISCARDI et al., 2019; GÁSPARI; SCHWARTS, 2002).

Embora alguns alunos tenham interpretado a elaboração do
autorretrato como um desenho livre ou como uma representação
meramente pictoresca, foi elevada a contestação oral dos alunos
sobre se auto representarem. A dificuldade foi relatada pelos alunos,
pois ao pensarem sobre um “desenho” de si, o que poderiam levar
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em consideração (GÁSPARI; SCHWARTS, 2002). Quais os aspectos de
minha imagem que gostaria de representar?

Nesse cenário muito alunos foram categóricos em
autorretratarem-se fisicamente, outros levaram em conta sua
imagem física e a proposta de interação com o meio ambiente.
Também, foi extrapolado a orientação da atividade para a
representação de um contexto social e, principalmente, a exposição
da identidade desse aluno (RODRÍGUEZ, 2018; GÁSPARI; SCHWARTS,
2002).

Os quatro exemplos apresentados nesse relato de pesquisa,
demonstram essas interações promovidas pela atividade. Temos a
representação física de uma menina, que deixa evidenciada o quanto
a afetividade a constituiu enquanto pessoa e futura educadora. Em
outro exemplo temos a representação de um dançarino de Break,
homem preto e de uma inteligência visio-espacial de muita
expressividade. Também, temos dois exemplos de autorretratos
físicos relacionados ao pensamento, aos sonhos, aos desenhos e a
realidade de cada aluna (BISCARDI et al., 2019).

Rodríguez (2018) enfatiza que as inteligências são associadas às
condições sociais e culturais das comunidades, principalmente a
escolar, de forma que desde os primeiros anos algumas aprendizagens
são fomentadas no âmbito escolar e outras são exclusivas desse
contexto. A abordagem da Teoria da Inteligências Múltiplas de Gardner
(1992) favorece o trabalho na perspectiva da inteligência visio-
espacial, permitindo refletir e sugerir estratégias, bem como
processos de formação mais abrangentes, que considerem não apenas
as necessidades e expectativas momentâneas, mas também preparem
os futuros educadores para um mundo em constante transformação
e proporcionem uma educação com maior diversidade.

3. CONCLUSÃO

Por meio das metodologias ativas e da Teoria da Inteligências
Múltiplas de Gardner foi possível proceder uma atividade, na qual o
aluno fosse o centro do processo ensino-aprendizado. Também, foram
perceptíveis a criatividade, a interação, a inteligência espacial e a
cultura presente nas atividades elaboradas pelos alunos do curso de
licenciatura em Pedagogia, futuros educadores.
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Outro aspecto relevante foi a representação apresentada nos
autorretratos associadas as condições sociais e culturais de cada
aluno, bem como a presença da identidade. Ao apresentar esses
aspectos os alunos demonstraram o seu desenvolvimento humano,
as suas interações sociais, sua percepção e perspectiva de mundo,
fatores importantes para a constituição de um educador que buscar
trazer a diversidade para o processo ensino-aprendizado.
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1. INTRODUÇÃO
A formatação geral da introdução seguirá a formatação
geral de textos. O texto geral deverá ser escrito em Times
New Roman 12 justificado, obedecendo a um recuo de
1,25 cm a cada início de parágrafo. O espaçamento entre
linhas no texto deve ser 1,5 linhas.

2. DESENVOLVIMENTO
Apresentar os subtítulos derivados do título, corpo de
texto com reflexões e detalhamento do trabalho
realizado. A transcrição do texto pode ocorrer das
seguintes maneiras.
2.1 Material e métodos
2.2 Resultados e discussão
 Ou,
2.1. Revisão de Literatura.

3. CONCLUSÃO

4. REFERÊNCIAS
As referências devem ser feitas no final do trabalho, em
ordem alfabética do sobrenome do autor, obedecendo a
ABNT (NBR 6023, de agosto de 2002).
Ex: SOBRENOME, nome. Título: subtítulo (se houver).
Local de Publicação: Editora, Ano
Mais exemplos em: http://www.faef.edu.br/
imagens_arquivos/artigos/files/pdf/biblioteca/
nbr6063.pdf

¹Nota de rodapé: indicar os autores e contatos. Dividir
em alunos¹ e docente².

O texto geral deverá ser escrito em Times New Roman 12
justificado obedecendo a um recuo de 1,25 cm a cada início de
parágrafo. O espaçamento entre linhas entre linhas no texto deve
ser de 1,5 linhas. O papel utilizado deverá ser o A4. Com número
de paginas entre 6 e 8. A referenciação no texto deverá ser feita
com sobrenome entre parênteses (Autor, 1999) ou (Autor; Autor,
2000) ou (Autor et al., 2004)
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