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RESUMO

Tem-se como objetivo analisar a proposta pedagógica da educação infantil das Escolas SESC - Serviço
Social do Comércio - em Sergipe, intencionando constatar a existência e o reconhecimento da linguagem
digital como elemento fundante nas práticas pedagógicas por esta instituição desenvolvidas. Mediante
pesquisa documental tendo como ponto de partida o referencial recomendado em sua Proposta Pedagógica
da Educação Infantil (PPEI; 1997), são explicitadas implicações quanto às possibilidades e limites das
mediações pedagógicas aplicadas nas referidas escolas. Como embasamento teórico considerou-se autores
como Moran (2004; 2009), Valente (1999), Moraes (1996), Behrens (2009) e Kenski (1998; 2010).
Constatou-se que, apesar da proposta não referenciar às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)
como recursos de aprendizagem para esse nível de ensino, o PPEI (1997), é passível de reinterpretação.
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ABSTRACT

It has been to analyze the pedagogical education of children Schools SESC - Social Service of Commerce -
Sergipe, intending to establish the existence and recognition of digital language as a fundamental element
in the pedagogical practices developed by this institution. Through documentary research having as
starting point the framework recommended in this pedagogical proposal children&39;s education
(PPEI;1997), implications are explicit about the possibilities and limits of pedagogical mediations imposed
in these schools. As a theoretical foundation authors considered as Moran (2004; 2009), Valente (1999),
Moraes (1996), Behrens (2009) Kenski (1998; 2010).It was found that although the proposal does not
refer to the Information and Communication Technologies (ICTs) as learning resources for this level of
education, the PPEI(1997), is subject to reinterpretation.
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Introdução

Na sociedade atual, o conhecimento pode se dar de forma oral, escrita ou digital, sendo que cada uma
delas oferece-nos como possibilidades diferenciados percursos de aprendizagem. Percebe-se que a escrita
nas culturas letradas ainda prevalece e esta implica a realização das práticas de leitura e escrita
tradicionais no que diz respeito ao letramento e alfabetização, enquanto que a oral se manifesta em
nossas ações comunicativas (KENSKI; 1998) de modo a promover interações nas quais se integram as
diferentes linguagens, conhecimentos e espaços existentes.

A partir desse locus, a linguagem digital surge e se estabelece de modo dinâmico e inovador, promovendo
a produção, circulação e recepção do conhecimento e da informação - entrelaçando a comunicação
analógica e a digital – e tem conquistado espaço na atual sociedade em uma velocidade incomparável.
Seja em sua forma escrita, oral ou digital esta linguagem não pode ser ignorada, visto que, as inovações
científico-tecnológicas implicam em desafios a serem solucionados e transformações a serem reconhecidas
e efetivadas.

Nessa realidade emergente os atores responsáveis pelo processo de ensino são desafiados a conhecer e se
apropriarem de seus fundamentos e instrumentalidade e tornarem-se críticos acerca dos usos das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na educação. O domínio dos fundamentos e
instrumentalidade das TIC favorecerá a percepção das vantagens, desvantagens, riscos, possibilidades e
limites de quando, como e porque utilizá-las em processos de ensino e aprendizagem ou mesmo quando
dispensá-las, (KENSKI; 1998).

As TIC e a utilização da internet têm implicado desafios pedagógicos para a escola, onde as comunicações
analógicas e digitais são complementares e relevantes para uma educação que se propõe de qualidade.
Uma educação de qualidade pressupõe um espaço de aprendizagem que disponha entre outros aspectos:
educadores qualificados a partir de formação continuada; condições físicas e infraestrutura; tecnologias
pelo menos das mais simples, sendo recomendáveis também as mais sofisticadas; de conexão a internet e
da utilização de ambientes virtuais de aprendizagem (MORAN; 2004).

É objetivo do Programa Educação do Serviço Social do Comércio (SESC)[3] promover, por meio das
Escolas SESC, como são denominadas, uma educação de qualidade que possibilite o crescimento
intelectual, social e cultural do aluno e se distancie da ideia de ensino como preenchimento, onde a
criança, adolescente ou jovem é tido como um depósito de informações a ser preenchido (FREIRE; 2001).

A entidade vê na educação uma ferramenta de transformação social e cidadania, com ocorrência de forma
dinâmica, considerando a autonomia e a capacidade do aluno, diante desse objetivo, entendemos que é
preciso que ele aproprie-se do reconhecimento da necessidade de envolvimento numa busca contínua de
adaptação ao contexto educacional que emerge com as implicações causadas pela sociedade do
conhecimento.

O Departamento Regional do SESC em Sergipe dispõe no estado de duas instituições de ensino básico,
situando-se uma delas em Nossa Senhora do Socorro/SE[4], localizada em um grande conglomerado
habitacional, o Conjunto Marcos Freire II. A entidade possui uma estimativa de 193 alunos na educação
infantil, uma equipe pedagógica voltada ao referido nível de ensino formada por 04 educadores, 08
estagiários, 01 coordenadora pedagógica, 01 secretária escolar e uma diretora, sendo a outra situada em
Aracaju/SE, no bairro Siqueira Campos[5], e que possui uma estimativa de 330 alunos, com uma equipe
formada por 08 professores, 19 estagiários, 01 coordenadora pedagógica, 01 secretária escolar e um
diretor escolar.

Os serviços educacionais oferecidos pelas escolas do SESC são destinados à comunidade em geral,
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diferenciando apenas na classificação do sujeito que irá deles usufruir, a qual implica valores de
mensalidades diferenciadas para cada uma delas, o público atendido classificam-se em: dependentes de
comerciários, conveniados e usuários, sendo a última formada pelo público que não dispõem de carteira do
SESC. A grande maioria dos alunos da educação infantil, em torno de 91%, enquadra-se como
dependentes de comerciários, enquanto que apenas 9% são usuários e/ou conveniados.

Em referência a ação educativa, ambas as escolas seguem como proposta pedagógica para a educação
infantil um documento elaborado pelo Departamento Nacional do SESC e publicado em 1997, nomeado
Proposta Pedagógica da Educação Infantil ou PPEI (1997), este trata de fatos históricos, finalidades
educativas, currículo e o processo educacional, organização e funcionamento da atividade, recursos
humanos, estrutura física, recursos materiais e equipamentos, referências bibliográficas e fontes de
consulta que subsidiam as ações educativas da escola.

O estudo ora apresentado constitui-se numa abordagem analítica com objetivo de identificar no PPEI
(1997), em razão de sua importância para a prática pedagógica das escolas, a presença ou não de
definições que norteiam o uso das TIC na prática pedagógica nessas escolas. O fato de possuírem
laboratórios de informática, educadores com formação específica na área e horários específicos para o
desenvolvimento da informática educativa não credencia a sua efetiva prática, já que, se evidencia a
existência de uma lacuna quanto às reflexões sobre as possibilidades de contribuição complementar das
TIC na ação educativa empreendida pelas escolas SESC.

A pesquisa caracteriza-se como documental (GIL; 2002), progredindo em seu desenvolvimento através de
uma análise, que é caracterizada pelo autor (p. 91), como “um vaivém entre observação, reflexão e
interpretação” na construção lógica e redação do trabalho, explorando como aporte teórico Moran (2004;
2009), Valente (1999), Moraes (1996), Behrens (2000) e Kenski (1998; 2010), e como objeto a ser
pesquisado o documento Proposta Pedagógica da Educação Infantil (PPEI; 1997) seguido como referencial
pelas escolas na prática de suas ações educativas.

Construindo dados da Proposta Pedagógica da Educação infantil – PPEI

O SESC desenvolve atividades de atendimento ao público infantil desde 1947, sendo que nessa trajetória
elas passaram por variadas formas e nomenclaturas, numa perspectiva sistemática de consolidação. Uma
viagem no tempo em busca de informações pertinentes é essencial para realização do estudo, e damos
início na década de 50, utilizando como fonte a própria Proposta Pedagógica da Educação Infantil (PPEI;
1997), a qual apresenta relatos históricos sobre os caminhos percorridos pela entidade, no que se refere
às suas atividades.

Ainda na década de 50, o SESC oferecia um serviço de assistência materno-infantil, integrando as
‘Atividades de Grupo Propriamente Ditas’, subdivisão das ‘Atividades Educacionais e Culturais’.
Posteriormente, por volta do final da década, passa-se ao grupo de ‘Atividades Assistenciais’, sob o título
de ‘Proteção à Infância’, pertencendo à área de assistência médico-social, sendo que tal alteração decorreu
da aprovação de uma nova classificação das atividades.

Em 1973, dando continuidade às mudanças, a atividade constituiu-se como subprograma do ‘Programa
Lazer’ e retornou em 1976 à ‘Assistência Comunitária’ vinculada à subdivisão ‘Difusão Cultural’. Percebe-se
um processo caracterizado por mudanças, mas não impedindo a Atividade de Recreação Infantil, de se
ocupar com lugar de destaque nas diversas comunidades atendidas pelo SESC, em razão do contexto
socioeconômico e populacional onde suas unidades se inseriam e atualmente se inserem.

A finalidade educativa das ações direcionadas a esse público só foram implantadas por volta dos anos 90,
motivadas pelos frequentes registros de evasões, problemática que aconteceu em razão do não
atendimento pela entidade às expectativas das famílias, no sentido de oferecer escolarização e
alfabetização das crianças para o ingresso na primeira série do ensino básico, pressionando, embora de
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modo não intencional, a implantação de atividades voltadas à ‘Pré-Escola’.

Posteriormente, foram encontrados pontos carentes de atenção, e reconheceu-se a necessidade de
solucioná-los. Inicialmente, tinha o termo “Recreação”, que era considerado por alguns como apenas lazer
e descompromisso com a ação educativa, por conseguinte tinha o fato dos documentos normativos
definirem de forma vaga e imprecisa a atividade, caracterizando-a com qualidade de um caráter
essencialmente ativista e destituído da intencionalidade de proporcionar às crianças em seu cotidiano
elementos culturais considerados importantes para a vida contemporânea na sociedade brasileira, como as
áreas de Língua Portuguesa, Movimento e Expressão Corporal, Matemática, Ciências e Artes.

Foi então em 1997 que o documento ‘A ação Finalista do SESC’, no item 7 ‘Características Básicas da Ação
Institucional’ e no subtítulo ‘Ação Educativa’, trouxe o seguinte conteúdo,

Tal trabalho educativo está voltado para o desenvolvimento integral dos
indivíduos, mediante a melhoria da compreensão do meio em que vivem, maior
percepção de si mesmos, elevação sócio-cultural das suas condições de vida e
desenvolvimento de valores próprios de uma sociedade em mudança, e que o
façam partícipe ativo desse processo. (SESC/DN; 1997).

Baseando-se em tal premissa, entendida como meta pela perspectiva de formação da criança como
cidadão crítico, por meio de um processo sócio interativo e construtivo e da compreensão da reciprocidade
existente na relação entre os homens e dos homens com o meio sociocultural, foi que os responsáveis
orientaram-se para a elaboração da PPEI (1997), atualmente seguida pelas escolas como documentação
norteadora de suas ações educacionais.

Adágio sobre a linguagem digital

As práticas pedagógicas que utilizam a informática educativa, as comunicações analógica e digital de modo
equilibrado e harmonioso ao fazerem uso da rede mundial de computadores, a internet, desafiam os
sistemas educacionais instituídos e propõem outro modo de aprender a partir de uma dinâmica
diferenciada, cooperativa, compartilhada, ao tempo em que descentralizada da figura do educador,
essencialmente norteada pela autonomia viabilizada pela interatividade baseada nas necessidades e nos
interesses imediatos de cada usuário da linguagem digital. Kenski (2010; p.51), diz que, “cada vez mais, é
preciso que haja uma nova escola, que possa aceitar o desafio da mudança e atender às necessidades de
formação e treinamento em novas bases”.

Em consonância com o pensamento de Kenski (2010), segue nessa mesma perspectiva Moraes (1996) ao
reconhecer a necessidade de se refletir à educação considerando a inserção das TIC nos ambientes de
aprendizagem,

[...] a ampliação dos espaços onde trafegam o conhecimento e as mudanças no
saber, ocasionados pelos avanços das tecnologias da informação e suas diversas
possibilidades de associações, o que vem exigindo novas formas de simbolização
e de representação do conhecimento, geradoras de novos modos de conhecer,
que desenvolvem muito mais a imaginação e a intuição. Estes aspectos exigem
que os indivíduos sejam alfabetizados no uso de instrumentos eletrônicos e
saibam produzir, utilizar, armazenar e disseminar novas formas de representação
do conhecimento, utilizando a linguagem digital. (MORAES; 1996; p. 65).

Há de ponderarmos que vivenciamos um momento histórico único, tão singular que nossa sociedade
recebe diversos nomes entre eles o de “sociedade do conhecimento” - embora o conhecimento assim como
a informação tenham sempre feito parte da história da sociedade - o conceito vem sendo cunhado e
implementado por diversos campos do conhecimento, que define características, pré-requisitos e
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demandas desta sociedade a partir do uso compartilhado de recursos, na construção coletiva de
conhecimento na aquisição de espaços/tempos diferenciados e na valorização do direito à informação, às
tecnologias de informação e comunicação e à educação como um bem social, um bem comum a todos.
Castells (2001; p.273) afirma que “uma revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação
começou a remodelar a base material da sociedade em ritmo acelerado”.

Esta afirmativa nos possibilita pensar em termos de educação de ensino e aprendizagem e de como
vivemos em tempos de mudanças contínuas, em época de grandes desafios em que tecnologia,
informação e comunicação tornam-se recursos estratégicos e transformadores dos processos educativos,
da sociedade e dos modos de produção. O conhecimento nessa perspectiva se constitui a mais significativa
e mais eficiente alavanca de prosperidades de todas as áreas, nesse sentido o aprender e o apreender da
linguagem digital assume papel fundamental.

A inserção do computador e de outras tecnologias como a internet nos trouxe novos padrões de ensinar e
aprender, novas linguagens que confere complexidade aos processos e o único modo de acompanhar essa
complexidade e esses novos processos é através da aprendizagem e atualização contínua por parte do
educador. Behrens (2009) lembra que o reconhecimento da linguagem digital não é o descarte da
linguagem oral e escrita, nem tampouco a mistificação do uso indiscriminado das TIC no ensino. Na
realidade, é preciso que enfrentemos o estilo digital com critério e considerando recursos eletrônicos como
ferramentas capazes de inovar na construção de processos metodológicos que ofereçam novos significados
para a aprendizagem.

Autores como Kenski (1998, p. 61) nos lembra que o estilo digital gera obrigatoriamente não só o uso de
novos equipamentos para a produção e apreensão de conhecimento, mas nos impulsiona a adquirir outros
comportamentos de aprendizagem além obviamente dos já tão comumentemente utilizados, novas
racionalidades e novos estímulos perceptivos são aspectos também que devem ser considerados. Em
complementaridade ao pensamento de Kenski (1998), Lévy (1999) salienta que a linguagem digital
manifesta-se por meio das tecnologias eletrônicas de comunicação e pela rede de informação. “O
paradigma na era digital, na sociedade da informação, enseja uma prática docente assentada na
construção individual e coletiva do conhecimento” (BEHRENS; 2009; p. 74).

As transformações causadas pela inserção da linguagem digital no contexto educacional modificam os
modos de construção de conhecimento e consequentemente como pesquisar, assim como impõe
alterações na natureza de organizações e serviços. O alcance das TIC se amplia aos demais âmbitos sejam
sociais, culturais e econômicos, reforçando o papel relevante diante dos desafios que se apresentam na
sua aplicabilidade na educação fomentando o surgimento de ambientes inovadores de aprendizagem.

A PPEI e a linguagem digital

Há duas perspectivas de relação consideradas no estudo, que se constituem em pontuar os aspectos
marcantes de relação com as TIC, por serem capazes de permitir aos agentes educativos dispensar um
olhar inovador no sentido de relacionar o estilo digital com as atividades curriculares da educação infantil;
e em demonstrar os pontos omissos e carentes de uma nova visão, a fim de contemplar o novo contexto
educacional provocado pela sociedade do conhecimento. Ambas as perspectivas são confrontadas, quando
necessário, com o período em que a proposta foi elaborada, e também com a atual realidade educacional
provocada pelo surgimento do estilo digital.

Discorrendo sobre o capítulo “Currículo e o Processo Educacional”, a PPEI (1997) aborda funções da escola
e formas de enfocá-las, destacando a necessidade de um envolvimento dos sujeitos, não apenas cognitivo,
mas afetivo, social e político. Reconhece também, que a “organização da escola e a produção do
conhecimento extrapolam o aprendizado sistematizado”, ou seja, as disciplinas; e defende a visão de que
é preciso a “formação de sujeitos solidários, capazes de tomar decisões responsáveis, de transformar-se e
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transformar a realidade, buscando equilíbrio no dualismo razão/afetividade” (SESC/DN; 1997; p.12).

Como aspecto norteador do currículo, temos o estabelecimento de relações entre as áreas do
conhecimento consideradas pela proposta objetivando a interdisciplinaridade e a integração. E de um
modo geral, sendo também um aspecto com grande importância para estudo em questão, encontramos o
esclarecimento de que o mesmo é passível de reinterpretação regional, “incorporando elementos
específicos de cada realidade, organizados de forma articulada e integrada aos projetos educacionais
programadas em cada classe.” (SESC/DN; 1997; p. 13).

É por meio desse enfoque na possibilidade de reinterpretação que abrimos para nossa compreensão da
pesquisa que subsidiará as demais, pois com essa flexibilidade, é possível contemplar a educação infantil
com a linguagem digital, sem que desconsideremos as diretrizes da proposta. Isto por que, apesar do
caráter flexível curricular descrito tratar apenas do aspecto regional, não restringe interpretá-lo também
de modo temporal, numa perspectiva que considere além do regionalismo, também a temporalidade,
através da relação com a sociedade do conhecimento e suas implicações para a educação, diante da
linguagem digital.

No contexto da sociedade do conhecimento e da globalização novas perspectivas são traçadas para a
educação (BEHRENS; 2009), e um dos desafios para a educação é atender a essas necessidades,
fazendo-nos compreender a reinterpretação em termos de temporalidade como necessária, permitindo
argumentar a visão de que é possível explorar possibilidades com o uso do estilo digital na educação
infantil, mesmo sem constar recomendações explícitas no documento analisado.

Com essa compreensão podemos trafegar por outras reflexões sobre itens importantes da proposta que
devem ser considerados ao pensar em qualquer ação pedagógica mediada pelo estilo digital, já que o
importante não é apenas a sua utilização, mas também a reflexão sobre a intencionalidade com o uso, por
esta ser indispensável em termos de consideração no processo de aprendizagem que tenha as TIC como
recurso pedagógico.

Aspectos marcantes e suas implicações

Analisando a PPEI em suas abordagens que tratam das finalidades educativas da educação infantil,
encontramos alguns aspectos com fortes tendências a despertar um olhar contextualizado com a atual
realidade educacional, frente às TIC, conforme se observa no Quadro 1. São identificados tanto no quadro,
quanto no decorrer do tópico, os pontos marcantes, as recomendações que a PPEI propõe a respeito e as
implicações reconhecidas pela análise, que precisam de consideração no uso da linguagem digital.

Quadro 1: Aspectos marcantes da PPEI com possíveis relações com as TIC

1. Concepção de Sujeito
Recomendação: Considerá-lo como ser em constante processo de transformação na

construção do conhecimento, através de seu ir e vir incessante com o
objeto a ser explorado/conhecido (SESC/DN; 1997).

Implicações:

Na ação educativa da educação infantil, a relação entre a criança e as TIC
deve considerar tal processo de transformação na construção de novos
conhecimentos, permitindo que softwares educacionais, imagens, textos,
vídeos, áudios e outros recursos mediados pela linguagem digital, sejam
postos também como objeto a ser explorado/conhecido, não sendo esta,
uma abordagem exclusiva de utilização das TIC como recursos nesse
nível de ensino, mas apenas uma possibilidade.

2. Concepção de Objeto
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Recomendação: Considerar tudo aquilo com que o sujeito possa lidar objetiva e/ou
subjetivamente (SESC/DN; 1997).

Implicações:

Considerando a implicação do ponto anterior, e ainda complementando,
temos a visão de que a criança pode lidar objetiva e/ou subjetivamente
com o objeto de exploração, que na informática educativa podemos
propor inúmeros recursos digitais, numa perspectiva de objeto. E nessa
ação entre criança e objeto devem-se construir conhecimentos específicos
relacionados à área de conhecimento que propôs o uso do recurso, bem
como das demais áreas que permitam relação interdisciplinar.

3. Elaboração do Pensamento através do JOGO

Recomendação:

Seja simbólico, de regras ou corporais, é imprescindível que integre as
atividades da educação infantil, já que brincando, jogando, a criança,
mais do que explicitar, torna concreta sua forma de pensar (SESC/DN;
1997).

Implicações:

São muitas as crianças que reconhecem a capacidade de recursos digitais
permitirem a execução de jogos eletrônicos. Tal reconhecimento desperta
um grande interesse desse público em buscar interagir com os
equipamentos eletrônicos que são postos a sua disposição. E, se o jogo
contribui, segundo a proposta, com a elaboração do pensamento da
criança, temos que o lúdico pode ser também mediado pelo digital.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações da pesquisa documental, 2013.

Após o quadro, abordam-se outros pontos que também contribuem favoravelmente ao uso da linguagem
digital na educação infantil pelas escolas pesquisadas. Temos como um dos eixos da proposta as leituras
do mundo, sendo abordadas as leituras de imagens, de textos e de movimentos, mas não
desconsiderando a flexibilidade na formação do currículo, o incentivo a viabilização de descoberta de
outras leituras srdagems al diante das transformaçopostas pedagposta desenvolvida pelo que possam
surgir no cotidiano escolar com as crianças. em implicado para a educaç tem nos mos inseiualoador, numa
relaçmadas em cada classe."Nas descrições das leituras de imagens e textos são apresentadas exemplos
do que se constituem esses tipos de leituras.

Nessas descrições são encontradas possibilidades de relações significativas, caracterizando-as como
pontos fortes, capazes de promover um pensamento de contribuição entre a linguagem digital e as leituras
de mundo pelas crianças, já que no estilo digital há uma convergência de textos, imagens, áudios e/ou
vídeos, podendo então ser justificáveis no atendimento dessas escolas, no que se refere à prática de
atividades que visem levar as crianças, mediante recursos digitais, a construírem suas próprias leituras do
mundo.

Além das leituras, a proposta contempla também as áreas de conhecimento, reconhecendo o
conhecimento como algo não fragmentado, a necessidade da busca pela totalidade e entendendo a divisão
em áreas como um recurso pedagógico capaz de permitir a criança ter acesso à forma como o
conhecimento circula na humanidade e de facilitar a definição de objetivos específicos e de conteúdos pelo
professor em seu planejamento.

Para os autores da proposta, não existe ruptura e sim a necessidade de entender que a
interdisciplinaridade acontece a todo o momento. As áreas apresentadas constituem-se em Língua
Portuguesa; Matemática; Ciências Físicas, Biológicas e Sociais; Artes e Movimento e Expressão Corporal,
onde em suas diretrizes propostas para cada área, temos pontos que não dispensam consideração nas
ações pedagógicas que tenham as TIC como ferramentas pedagógicas de mediação.

Seguindo a ordem em que as áreas são descritas anteriormente, temos como nossa primeira reflexão,
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Língua Portuguesa, a qual apresenta como preocupação em sua finalidade de abordagem dos conteúdos, o
objetivo de ir além da simples decodificação de signos, através do reconhecimento da necessidade que as
crianças se relacionem com sua língua materna de maneira viva e dinâmica, e que os conteúdos
estruturem-se pela aprendizagem significativa, a qual,

[...] se distingue por duas características, a primeira é que seu conteúdo pode
relacionar-se de um modo substantivo, não arbitrário, ao pé da letra, com os
conhecimentos prévios do aluno; e a segunda é que este há de adotar uma
atitude favorável para tal tarefa, dotando de significado próprio os conteúdos que
assimila. (MADRUGA; 1990; p. 83 apud SESC/DN; 1997; p. 19).

Baseada nessa intencionalidade, a proposta recomenda que haja o descarte da utilização dos conteúdos da
área através da fragmentação do todo, quer seja letra, sílaba, palavra ou frase, já que estas só fazem
sentido se estiverem atreladas a um texto. Diante da recomendação, deve-se reconhecer que o texto é o
suporte capaz de permitir que a escrita efetivamente faça parte do universo de significados da criança, no
entanto isto não significa a proibição da análise das unidades textuais.

Em segundo, temos a área de Matemática, que defende o espaço escolar como local propiciador de
situações significativas de aprendizagem, em que a criança aproprie-se dos conhecimentos matemáticos
por aproximações sucessivas às regras que organizam o sistema de numeração. É descrito que a
apropriação do conceito de número pelo sujeito, depende do exercício da ação mental sobre o objeto social
de conhecimento, algo que não é ensinável, mas construído mediante a ação de relacionar quantidades
entre si.

A visão apresentada dessa área contrapõe-se o entendimento de que, preparando as crianças para o
contato com as pequenas quantidades, estaríamos ensinando os números, ou mesmo, num percurso que
favoreceria a princípio o treinamento do raciocínio lógico-matemático, ou seja, o que a proposta transmite
é a compreensão de que ambos não podem ser ensinados externamente, em caráter preparatório para as
futuras aprendizagens. Temos ainda que a aprendizagem deva partir através da valorização de saberes
que as crianças já possuem, viabilizando a construção progressiva da autonomia intelectual, e de um
ambiente que inspire a investigação, a troca de informações entre os pares e com o próprio docente.

Nas definições dessa área também há o reconhecimento da relevância da produção, comparação e
interpretação de números como ações essenciais para a compreensão do sistema de numeração, sendo as
situações cotidianas, as situações-problema e os jogos possibilidades de propostas privilegiadas de
ensino-aprendizagem na educação matemática.

Quanto à área de Ciências Físicas, Biológicas e Sociais entende-se como necessário considerar a maneira
especulativa pela qual a criança lida com o conhecimento e quanto o mesmo se presta para isto,
respeitando que cada criança é uma pessoa, com uma história, com um nome, e que isto requer um olhar
da escola para a construção desta identidade, implicando para a área o não dever de colocar-se apenas
como um lugar onde ficam registrados as descobertas e os conceitos sobre as coisas do mundo, mas
entendê-la como uma incessante fonte de instigação e curiosidade das crianças.

Recomenda-se para as ciências, manter também um nível de equilíbrio por parte dos professores entre
abordagens de conhecimentos espontâneos trazidos/construídos pelas crianças e de conhecimentos
científicos, o qual a escola deve possuí compromisso.

A área de Artes tem como incumbência transmitir o conhecimento artístico acumulado (histórica da arte,
da música, da dança, os acervos, o teatro, etc.) para as crianças. Nessas transmissões a música exercerá
o poder de provocar emoções e sensações de bem-estar psíquico, razão pela qual será necessário
desenvolver a escuta musical, com intuito de identificar semelhanças e diferenças entre os gêneros
musicais e ritmo, ampliar as escolhas e trabalhar diferentes tipos de música.
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Ainda numa abordagem das Artes, cabe apresentar a metodologia como se deve trabalhar o desenho na
educação infantil, segundo a proposta, a qual deve visar o respeito à etapa evolutiva em que a criança se
encontra, não se limitando a observar apenas o desabrochar das suas possibilidades expressivas. Não se
recomenda a apresentação de desenhos estilizados ou esquematizados como modelos de representação,
por desprezar a diversidade de formas desses elementos na natureza e na sociedade. Em síntese é
compreender e avaliar o significado do traçado para a criança, aquilo que ela desejou expressar, e não
valorizar apenas o traço das imagens representadas.

Numa reflexão conclusiva quanto ao currículo, entendemos que a proposta oferece abertura para o uso
das TIC na ação educativa das escolas, mas como se percebe os pontos apresentados, traz implicações
que o professor necessita considerá-las no planejamento de qualquer ação pedagógica mediada pela
linguagem digital, por se destacarem na proposta como pilares básicos para a educação infantil.

No item Organização e Funcionamento da Atividade aborda-se calendário escolar, matrículas, organização
das turmas, das salas de aulas e da área externa. Há um ponto primordial no tópico, a respeito da área
externa que referenciamos, pois é definido que,

A organização e o planejamento da utilização dos espaços disponíveis no Centro
de Atividades devem ser compatíveis com a proposta pedagógica em questão,
não restringindo-a ao espaço da sala de aula. [...] São considerados como
cenários para ações voltadas não só para o desenvolvimento motor, mas também
para a formação do imaginário e do conceito de identidade pela criança.
(SESC/DN; 1997; p. 56).

Omissões quanto à linguagem digital

Quanto às omissões, pontuamos inicialmente, a não especificação de usos de espaços que permitam
contato com equipamentos de informática, apesar de descrever a necessidade de possuir na própria sala
uma área que inclua algumas máquinas ou aparelhos destinados à observação de seu funcionamento, mas
em nosso entendimento tal necessidade pode ser estendida para o laboratório de informática e num
caminho de não limitação da ação da criança apenas à observação, é importante um momento também
interacional, numa perspectiva de relação sujeito e objeto, permitindo a construção de novos
conhecimentos.

No aspecto estrutura física omite-se a necessidade de qualquer ambiente da escola que disponha de pelo
menos computadores com conexão a internet como fonte de pesquisa, pelo menos para uso dos
professores. Com isso reforça a necessidade de que ao considerar a proposta como política educacional
das escolas analisadas reinterprete-a numa perspectiva de temporalidade, considerando novas definições
em termos de estruturas físicas das Escolas SESC com um olhar direcionado ao contexto atual vivido pela
educação, diante da sociedade do conhecimento.

Mas, subentende-se que a intenção não tenha sido de contrapor a visão de inovação, mas pela simples
razão de que na época de sua elaboração, as tecnologias ainda não haviam provocado essa revolução
tecnológica. E o que se percebe é que o departamento regional de Sergipe, já considerou essa
reinterpretação, já que em ambas as escolas analisadas o computador está presente tanto como recurso
indispensável ao trabalho administrativo das escolas, quanto como instrumento possível de ser explorado
na prática pedagógica, através dos laboratórios de informática.

Mas, ao referir-se a presença do computador na ação pedagógica, temos uma provocação de desafios a
todos os envolvidos com a ação educativa nas referidas escolas, sendo indispensável o envolvimento entre
todos, na tentativa de traçar definições norteadoras de uso, não descartando para isso a busca por auxílio
externo, a exemplo de universidades.
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Ao descrever os recursos materiais e equipamentos tidos como necessários ao funcionamento das
atividades de uso comum a todas as turmas da educação infantil, a PPEI apresenta o retroprojetor, a
aparelhagem de som, os discos/fitas/CDs, os bebedouros, a televisão, o vídeo, a copiadora ou o
mimeógrafo a álcool, os quais nos remetem à percepção da necessidade de uma urgente atualização
quanto aos recursos que são imprescindíveis a uma educação que atenda as exigências de uma sociedade
marcada pelo intensivo uso de tecnologias que contemplam as mais distintas utilidades.

Não se menciona necessidades de equipamentos que são indispensáveis ao novo paradigma educacional
que emerge na atual sociedade, diante do contexto tecnológico que marca diferentes segmentos. Temos
como exemplo de carência na relação de equipamentos necessários para a prática da educação infantil,
entre outros, principalmente o computador, que pontuamos por está diretamente ligado ao foco do estudo.

A respeito dos materiais de apoio são descritos jogos pedagógicos, brinquedos, entre outros. Esses
materiais lembram novamente a importância do lúdico nesse tipo de educação, que nesse sentido a
linguagem digital, através de aplicativos educacionais, permite o uso de jogos pedagógicos e brincadeiras
por meios digitais capazes de contribuir significativamente com a educação, numa perspectiva educacional
que considera as transformações da sociedade do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A priori, compreende-se que a proposta da educação infantil, não oferece explicitamente referências às
TIC como instrumentos de mediação pedagógica, mas além de não restringir o uso, permite que algumas
reflexões sejam consideradas, através de sua característica flexível em termos de reinterpretação pelas
escolas que a seguem.

Entre essas reflexões é possível perceber aspectos fortes presentes na PPEI, passíveis de relação com a
realidade desafiadora em que a escola do século XXI se encontra, frente às inovações tecnológicas, como
também reconhecer possibilidades de considerar a linguagem digital na educação infantil das Escolas
SESC, já que na possibilidade de reinterpretação permite-se inserir elementos específicos de cada
realidade, sendo a linguagem digital parte da realidade na sociedade do conhecimento.

O referido reconhecimento desafia a escola ainda mais em analisar criticamente os inúmeros caminhos que
se abrem através da linguagem digital, e respostas poderão ser construídas mediante novos estudos e
com o envolvimento entre os atores responsáveis pelo processo de ensino e apoio institucional a ideias
inovadoras que visem contribuir com tal finalidade.
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