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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS 

Educação  

 

A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL COMO SUBSÍDIO À ELABORAÇÃO DO 
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 
PAULO ROBERTO DA SILVA

LUCIA MARIA GOMES CORREA FERRI

       Ao longo das últimas décadas, com o avanço do capitalismo e o crescimento econômico, 
aumentou sobremaneira a necessidade de pessoas melhores qualificadas. Vemos que as ações a
serem adotadas pelas organizações educacionais nem sempre são suficientes para propiciar
melhoria da qualidade de ensino. Através de revisão bibliográfica, busca-se promover uma reflexão 
sobre a relevância da Avaliação Institucional como subsídio à adoção de ferramentas de gestão, em
especial, a realização do Planejamento Estratégico. A Avaliação Institucional tem-se como 
essencial para conhecer as forças e fraquezas, bem como oportunidades e possíveis ameaças,
essenciais à elaboração do Planejamento Estratégico, traduzindo-se em uma forma de focar 
melhoria de desempenho e resultados substanciais. A avaliação institucional, portanto, traduz-se em 
ferramenta ímpar, capaz de subsidiar o processo de tomada de decisão e a elaboração do
planejamento das instituições de ensino, sejam a que nível for. 
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A FANTASIA DO REAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: COMPREENDENDO 
A CRIANÇA E A LINGUAGEM IMAGINATIVA 

 
TONY APARECIDO MOREIRA
JOSÉ MILTON DE LIMA LIMA

MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA LIMA

       A presente investigação, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
FCT/UNESP de Presidente Prudente, parte do pressuposto de que a fantasia do real não é, ainda,
compreendida e valorizada no contexto da Educação Infantil. O estudo surgiu a partir dos resultados
de um projeto de extensão, desenvolvido em instituições educacionais. A fantasia do real representa
um dos eixos das culturas da infância, um meio particular de compreensão e inserção da criança no
mundo social e cultural. O objetivo desta pesquisa consiste em compreender melhor a fantasia da 
criança e encontrar caminhos para seu desenvolvimento no contexto escolar. A investigação é de
natureza qualitativa e se apóia no método da investigação-ação, que tem natureza empírica voltada a 
transformação da realidade. O referencial teórico contempla, particularmente autores da Sociologia
da Infância. Entre os resultados, destacamos repercussões na prática educativa, na diminuição da
evasão e nas expressões imaginativas e criativas das crianças.  
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A FORMAÇÃO INICIAL DOS EDUCADORES AMBIENTAIS NAS LICENCIATURAS DAS 
UNIVERSIDADES FEDERAIS DE CURITIBA E AS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
 

CARLOS EDUARDO FORTES GONZALEZ

       Este trabalho visa ao diagnóstico e ao estudo da situação contemporânea da formação inicial de
docentes quanto ao seu futuro papel de educadores ambientais; o que deveria ser objeto de atenção
de quaisquer cursos de licenciatura, em atenção às legislações vigentes referentes à Política
Nacional de Educação Ambiental datada de 1999. Assim sendo, traça uma visão panorâmica do
quadro atual e sugere encaminhamentos à resolução dos problemas encontrados no que concerne a
estas necessidades formativas nas graduações com escopo de formação do professorado, ou seja, em
âmbito de licenciatura. Toma como referência as universidades federais situadas na cidade de
Curitiba, Estado do PR. 
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: UMA ABORDAGEM SOBRE EAD NO CONTEXTO DA 
UFERSA  

 
VALDEMAR SIQUEIRA FILHO

SÉRGIO FABIANO ANNIBAL

       A experiência com o EAD tem forjado várias críticas sobre a qualidade de ensino alcançada 
nesta modalidade de ensino, nosso trabalho apresenta uma análise deste suporte tecnológico voltado
para educação. Partimos do pressuposto que a inovação tecnológica apresenta contribuições para a
sociedade desde que garanta procedimentos vantajosos e compatíveis para a sociedade. Tomando a
tecnologia como suporte, discutiremos algumas questões metodológicas voltadas para a formação
do professor, a adequação do material didático e a relação dialógica entre docente e discente
mediado por esta ferramenta. Apresentamos como resultado deste trabalho informações que
contribuem para os estudos sobre educação e tecnologia, assim como reflexões sobre sua relação
diferencial sobre o ensino presencial. 
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A IMAGINAÇÃO E A FANTASIA DO REAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
INTERLOCUÇÃO PROMISSORA. 

 
DENISE WATANABE

JOSÉ MILTON DE LIMA LIMA
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA LIMA

       A pesquisa teve início em 2011, ao constatarmos que as educadoras de Educação Infantil de
escolas onde fazíamos intervenção desconheciam a importância e o significado da fantasia.
Consideramos aspectos observáveis que permitem a contínua reflexão e a produção de saberes 
referentes à fantasia do real, utilizamos a abordagem qualitativa e a metodologia de pesquisa-
intervenção, que possibilitam a ação, reflexão e transformação da realidade. No intento de ampliar a
base teórica, as experiências relacionadas à temática e o estudo da fantasia do real, buscamos
proporcionar experiências que ampliem a vivência imaginativa e levantar dados sobre a importância
da fantasia no desenvolvimento da criança. Como resultados, destacamos a participação mais
efetiva das crianças nas atividades, avanços na capacidade de comunicação, expressão e
criatividade, além da diminuição de ausências das crianças, que revelaram que a escola ficou mais
atrativa quando passaram a vivenciar as atividades imaginativas. Fundamenta-se, especialmente na 
Sociologia da Infância.   Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
(CNPq). 
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A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS ESTADUAIS PAULISTAS: ANÁLISE CRÍTICO-PROPOSITIVA 

 
CLAUDIA PEREIRA DE PÁDUA SABIA

CLÁUDIO ROBERTO BROCANELLI
LAÍS SILVA CASSIMIRO DOS SANTOS

MÁRCIA PARPINÉLI MORO GARCIA
MARIA NELSI ROCHA

ROSIANE DUARTE DA SILVA

       Este texto é fruto de um projeto de extensão que promove a reflexão entre professores da
Universidade Estadual Paulista e diretores e supervisores da Delegacia de Ensino da Região de
Marília/SP. O MEC vem defendendo a adoção do PDE nas escolas públicas que não atingiram as 
metas definidas pelo IDEB. Nosso objetivo é analisar as propostas do PDE, identificando suas
origens, suas características e a concepção de gestão que o embasam. Do mesmo modo, confrontar
com o PPP das escolas, analisando suas implicações e consequências para a gestão. A Metodologia
adota as pesquisas: bibliográfica, documental (PDE e PPP) e a pesquisa ação com o grupo de
estudos em que participam diretores e supervisores da rede estadual e docentes e discentes da
UNESP. Como resultados, identificamos que a concepção de gestão, consubstanciada no PDE,
caminha em sentido oposto ao da concepção do PPP, especialmente no que se refere à gestão
democrática. 
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE TUTORES PARA SUA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
À DISTÂNCIA 

 
MARILUCIA RICIERI

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY

       O presente artigo apresenta resultado parcial da pesquisa intitulada "A importância da formação 
de tutores para sua atuação na educação à distância" e visa apresentar reflexões sobre a formação e
capacitação de tutores, e o desenvolvimento de competências necessárias para atuar como tutor na
educação a distância. A pesquisa foi realizada por meio de uma análise no ambiente virtual de
aprendizagem (AVA) - TelEduc de dois cursos à distancia: Formação para Tutores e Tecnologia
Assistiva (TA) 4ª ed., com o objetivo de conhecer de que maneira o curso de Formação prepara o
participante para "ser tutor" e, como foi a atuação desses tutores no curso de TA. Os resultados da
pesquisa respondem às indagações iniciais que conferem que o curso de formação preparou os
tutores deixando-os aptos e capacitados para atuarem como tutores, assim como, as competências 
necessárias para "ser tutor" foram evidenciadas durante as interações ocorridas no AVA. 
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A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE SOCIOMORAL SOBRE AS PRÁTICAS DE BULLYING EM 
SALA DE AULA 

 
POLIANA SOARES QUINATO ZOCOLER

JAQUELINE BATISTA DE OLIVEIRA COSTA

       Nos dias atuais, muito tem se falado sobre violência na escola. Dentre as diferentes
modalidades de violência que se manifestam intramuros escolares, a prática do bullying vem se 
destacando nos últimos anos. Nesse sentido, a presente pesquisa teve como objetivo geral discutir a
influência do ambiente sociomoral sobre as práticas de bullying na sala de aula. Especificamente
buscamos caracterizar o fenômeno bullying enquanto modalidade específica de violência; discutir a
prática do bullying sob o contexto das relações sociomorais estabelecidas dentro da escola;
compreender como as relações sociomorais estabelecidas entre os pares de alunos são capazes de 
influenciar a prática do bullying. A investigação foi realizada em uma escola pública estadual do
município de Presidente Prudente (SP). Participaram do estudo 40 alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental entre 10 e 11 anos de idade. Foi utilizado como instrumento para coleta de dados, a 
aplicação de dois questionários respondidos pelos alunos. O questionário de número 01 teve como
objetivo identificar como os sujeitos investigados avaliam o ambiente sociomoral de suas salas de
aula; o questionário de número 02 buscou identificar a ocorrência e a intensidade de prática do
bullying na escola, bem como o envolvimento dos sujeitos, quer como vítimas, perpetradores e/ou
espectadores. Os dados, obtidos por meio dos dois questionários, receberam tratamento 
qualiquantitativo, por meio do qual, as respostas dos investigados foram cruzadas com o intuito de
identificar a possível relação do ambiente sociomoral da sala de aula e a intensidade da prática de
bullying pelos alunos.  
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A INSERÇÃO DA TÉCNICA GÍMNICA ORIENTAL LIEN CH`I NA EDUCAÇÃO FÍSICA 
ESCOLAR  

 
LEANDRO ALVES DA CUNHA

       O presente estudo avaliou a inserção da técnica gímnica oriental Lien Ch`i como conteúdo 
programático da disciplina de Educação Física nas escolas do Ensino Básico, através da visão dos
docentes da referida disciplina. As escolas e os professores pertencem a rede pública de ensino do
estado de São Paulo, nos municípios de Presidente Prudente-SP e de Araçatuba-SP. A Secretaria de 
Estado da Educação de São Paulo (S.E.E./SP) realizou tal intervenção capacitando seus docentes
nos ano de 2003 e 2004, efetivando a prática do Lien Ch`i nos anos de 2005, 2006 e 2007. Os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) atuais sugerem a divisão dos conteúdos de Educação
física em três blocos; a) Esportes, jogos, lutas e ginásticas; b) Atividades Rítmicas e expressivas; c)
Conhecimentos sobre o corpo. Devido à sua riqueza de opções de trabalho, o Lien Ch`i pode ser 
inserido em qualquer dos três blocos supracitados. Somados estes aspectos o nosso interesse foi
aguçado para investigar as características desta modalidade, bem como a sua eficácia, motivação e
aceitação dos sujeitos envolvidos no processo. Esta pesquisa tem cunho predominantemente
qualitativo, cujas características mais significativas são seu conteúdo descritivo e interpretativo. Os
dados foram coletados através de uma entrevista transcrita posteriormente e de consultas a 
documentos. Os docentes estudados (n=21) demonstraram possuir conhecimento sobre a
capacitação recebida (Lien Ch`i), no que tange a origem e história, a constituição, composição e os
objetivos dos exercícios, bem como, o seu auxílio para maximizar o aprendizado de escolares . Os 
docentes foram agentes diretos na implantação e desenvolvimento da proposta ocorrida na rede
estadual de ensino de São Paulo. Foi observado uma maior reciprocidade, aceitação e participação
para com o Lien Ch`i, bem como, melhor aproveitamento das aulas no ciclo I do Ensino
Fundamental (de 1ª à 4ª séries). Foi detectada uma grande insatisfação sobre as propostas de
conteúdos curriculares inseridas na disciplina de Educação Física (69,3%) e uma insatisfação maior
ainda, sobre a não continuidade destas propostas inseridas (85,7%). Os fatores preponderantes
citados para estas insatisfações foram: a imposição das políticas públicas educacionais autoritárias e
desrespeitosas aos seus pares; a não continuidade das inserções com a troca de Governo, ou no 
mesmo Governo, com a troca de Secretario da Educação.  Secretaria Estadual de Educação de São 
Paulo. 
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A LINGUAGEM MUSICAL NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
MARIA CRISTINA PONÇANO BRITO

CARMEN LÚCIA DIAS

       Este artigo tem como objetivo apresentar a importância da música na formação inicial do
professor de Educação Infantil e consequentemente para a formação integral do aluno de 4 a 6 anos. 
Inicialmente são apresentadas algumas contribuições que apontam a obrigatoriedade, necessidade e
importância da presença da música na formação do professor e aluno da Educação Infantil. A
inclusão da linguagem musical no currículo do curso de Pedagogia e os benefícios desta prática
para a Educação Infantil são discutidos a partir da contribuição de autores expoentes na área sendo
também abordados e recomendados no Referencial Curricular Nacional indicando ser efetiva a 
presença da música na formação integral da criança. Portanto, conclui-se que inserir a linguagem 
musical na grade curricular dos cursos de Pedagogia vem colaborar para que os egressos
desenvolvam experiências que os preparem nesta área, assumindo em suas práticas a importância da 
música para o desenvolvimento integral dos alunos.  
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A NOÇÃO DE AUTORIA EM UM CURSO DE PEDAGOGIA 
 

ADRIANO RODRIGUES RUIZ
CARMEN LÚCIA DIAS

       Trata-se de relato de pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, que objetivou compreender
como é tratada a noção de autoria em um curso de pedagogia, de uma instituição de ensino privada,
do município de Presidente Prudente-SP. Contou com 12 participantes que frequentavam as últimas
aulas do semestre, recém-egressos do Ensino Médio. A coleta dados ocorreu mediante entrevista,
recorreu-se a análise de conteúdo. Os resultados indicaram que a prática copiar e colar excertos de 
textos disponíveis na internet é prática predominante, sob dois argumentos: o professor não vai ler e
falta de tempo para fazer os trabalhos escolares. Completando esse quadro, os professores apontam
aspectos negativos do plágio, contudo, as dimensões éticas e estéticas próprias do mundo das
autoria habitam espaços de silêncio. 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 1017

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS 

Educação  

 

A PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE REGULAR DE ENSINO SOBRE 
DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR 

 
AMANDA GALVÃO DE OLIVEIRA

TÂNIA CRISTINA BOFFI
AUGUSTO CESINANDO DE CARVALHO

ANA CECÍLIA SANTOS DE SOUZA
JENIFFER CRUZ REIS

MARIA SUZANA STEFANO MENIM

       O presente trabalho tem como objetivo apresentar as representações sociais mantidas por 
professores sobre o desenvolvimento psicomotor. Trata-se de um estudo que utiliza a abordagem 
metodológica quantitativa. Para tanto, utilizamos a técnica de associação livre das palavras a partir
do termo indutor: desenvolvimento psicomotor. A geração desses dados foi por meio de um
questionário impresso. Os participantes foram 80 professores da rede regular de ensino de
Presidente Prudente que atuam no pré-II da Educação Infantil e segunda e terceira série do Ensino 
Fundamental. Para o tratamento dos dados dos questionários utilizamos o software Ensemble de
programmes permettant l' analyse des évocations - EVOC. Os resultados do nosso estudo 
identificaram alguns elementos que envolvem as representações sociais mantidas por professores, 
entendemos que a relação desenvolvimento psicomotor e aprendizagem escolar está relacionada a
motricidade. Palavras chave: Desenvolvimento psicomotor; representações sociais; professores;
rede regular de ensino; aprendizagem escolar. 
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A PRESENÇA FEMININA INUPTA NO PROJETO EDUCACIONAL NORTE-AMERICANO 
NO BRASIL: A ESCRITA COMO UM PROCESSO SÓCIO-HISTÓRICO 

 
JAMILLY DA CUNHA NICACIO

ARILDA INES MIRANDA RIBEIRO

       O presente estudo objetiva problematizar a presença do gênero feminino no projeto educacional
presbiteriano implantado no Brasil a partir do final do século XIX. Para tanto, serão analisadas
cartas pessoais escritas pela missionária e educadora norte-americana Mary Dascomb no final do 
século XIX. Por meio de levantamentos teóricos pautados na perspectiva da História Cultural e de
Gênero, levantar-se-ão discussões acerca dos processos de construção dos mecanismos simbólicos 
de poder acionados pelo discurso religioso no processo de normalização do gênero feminino, e
possíveis formas de transgressão ao esperado socialmente para mulheres inuptas. Por conseguinte,
analisar-se-á a influência, da escrita e da linguagem como processo para o desenvolvimento sócio-
histórico do sujeito, principalmente no que se refere à atuação das mulheres perante a educação, ao
lar e à religião.  
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A RELAÇÃO DA APRENDIZAGEM ENTRE PEIRCE E AUSUBEL: UM ENSAIO 
PRELIMINAR 

 
ALAN RODRIGO ANTUNES

       O texto tem como objetivo apreciar a compreensão de Peirce sobre aprendizagem e a relação
com a aprendizagem significativa de Ausubel. Temos o ponto de vista na qual a pesquisa científica
é aquela que está aberta a novas argumentações que permitam "tensionar" os princípios, conceitos,
a?rmações e interpretações que a constituem. No trabalho apresentamos os métodos de fixar crença 
discutida por Pierce com o intuito de traçar um panorama da aprendizagem estabelecido pelo autor
e relacionar com a aprendizagem segundo Ausubel. Percebe-se que a experiência (respeitando as 
diferenças de conceito de "experiência" entre os autores) está presente na aprendizagem tanto para 
Ausubel quanto para Peirce. Porém, a fenomenologia perciana amplia o que Ausubel propõe como
aprendizagem, já que na semiótica de Peirce os signos (conceito chave) são mais amplos do que os
símbolos arbitrários na teoria de Ausubel, i.é., Peirce vai além do perceptível, incorpora o
imaginável ou mesmo inimaginável. Palavras-chave: aprendizagem, signo, símbolo, educação física
e fenomenologia. 
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A TERCEIRA GERAÇÃO DA EAD E SUA INFLUÊNCIA NA DEMOCRATIZAÇÃO DO 
ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

 
FABIANE CARNIEL

CAROLINE KRAUS LUVIZOTTO
ELVIS FUSCO

       O presente artigo investiga a terceira geração da Educação a Distância - EAD e sua influência 
na democratização do Ensino Superior brasileiro, procurando demonstrar a expansão da EAD
impulsionada pelas Tecnologias da Comunicação e Informação e analisa a EAD como meio de
acesso ao Ensino Superior no Brasil. Trata-se de um estudo representativo, pois reflete questões
relacionadas às relevantes transformações sociais vivenciadas pelo Ensino Superior no período
vigente. Por meio da pesquisa exploratória, descritiva e analítica, de caráter qualitativo, contatou-se 
que Educação a Distância vem se destacando como uma modalidade de ensino responsável pela
expansão do Ensino Superior brasileiro garantindo acesso a uma parcela significativa da sociedade
e que as Tecnologias da Comunicação e Informação tem forte influência nessa expansão.  
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AFETIVIDADE E SUA RELAÇÃO COM A (IN) DISCIPLINA EM SALA DE AULA NA 
PERSPECTIVA DOCENTE 

 
DIANDRA DE CASTRO

JAQUELINE BATISTA DE OLIVEIRA COSTA

       O fenômeno da indisciplina na escola tem sido considerado como um dos grandes obstáculos
ao processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, a presente pesquisa teve como objetivo
identificar as concepções de professores sobre disciplina/indisciplina e afetividade; a relação que
estes sujeitos estabelecem entre afetividade e comportamento (in) disciplinar dos alunos e quais são
as intervenções feitas em sala de aula para negociação dos conflitos disciplinares. Trata-se de uma 
pesquisa de natureza qualitativa realizada junto a duas professoras de quarto ano do ensino
fundamental de uma escola municipal do município de Rancharia. Foi utilizado como instrumentos
para coleta de dados um questionário semi-estruturado com as professoras das respectivas turmas. 
Os dados coletados foram submetidos a um tratamento de análise qualitativa. Os resultados
mostram que o conceito de indisciplina ainda é visto como algo contrário à disciplina e que a
afetividade pode implicar na construção da (in) disciplina dos alunos.  
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ANÁLISE DAS ATIVIDADES PSICOMOTORAS DE CARÁTER LÚDICO-RECREATIVAS 
APLICADAS EM CRIANÇAS COM AUTISMO 

 
ELAINE DE OLIVEIRA SANTOS

PEDRO FAUSTINO
LOIANE MARIA ZENGO

MANOEL OSMAR SEABRA JUNIOR SEABRA JUNIOR

       O autismo é considerado como um Transtorno Invasivo do Desenvolvimento (DSM-IV, 1995). 
O uso do termo "invasivo" é devido ao intenso impacto nas áreas da interação social, comunicação, 
e comportamento, no processo de desenvolvimento. Nesse sentido o objetivo principal foi analisar
as intervenções ocorridas nas atividades psicomotoras de caráter lúdico recreativas, em crianças
com autismo, considerando que possa haver aquisições fundamentais para o crescimento e
desenvolvimento global dessas crianças. Como metodologia, foram realizadas intervenções
semanais, de 45 minutos, com crianças autistas de três a oito anos. As intervenções foram
ministradas a partir de jogos e brincadeiras que proporcionam de forma prazerosa, possibilidades de
desenvolvimento nas áreas de comprometimento desses sujeitos. Os resultados demonstram que
houve pequenas evoluções nas áreas de interação social, comunicação e comportamento. Demonstra 
a importância da postura e insistência do profissional em relação à criança, e a utilização de uma
mesma atividade estimulando diferentes seguimentos. 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 1023

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS 

Educação  

 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE A AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO 
 

KÁTIA CARDOSO CAMPOS SIMONETTO

       O presente trabalho objetivou a realização de um levantamento da literatura científica,
publicada em bases de dados de periódicos científicos, a respeito da afetividade na educação. Para
desenvolver este estudo a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com revisão
sistemática. Para tanto, foi realizada uma busca nas bases e livros em agosto de 2012, a partir de
critérios de seleção e exclusão e termos definidos a priori, tendo como escopo de análise um total de
09 artigos que tiveram seus textos lidos. Os dados coletados foram de participantes provenientes
dos estados de São Paulo (5 artigos), Pernambuco (2 artigos) e Bahia (2 artigos). Pretende-se com 
este estudo contribuir para novas pesquisas sobre o assunto.  
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ANÁLISE DE IMAGENS COM MAIOR NÍVEL DE ICONICIDADE PRESENTES EM LIVROS 
DIDÁTICOS DE FÍSICA DO ENSINO MÉDIO 

 
JOSIANE PEREIRA TORRES

CICERA APARECIDA LIMA MALHEIRO

       As imagens são recursos muito importantes usados na sociedade contemporânea. Muitas
informações são transmitidas através de imagens. No âmbito pedagógico as imagens são muito 
usadas em livros didáticos e durante as aulas. No ensino de Física as imagens também são muito
importantes, pois auxilia os alunos a terem acesso a fenômenos e efeitos físicos. Entendemos que é
muito importante que o estudante consiga relacionar o conteúdo de Física estudado na escola com
as situações do cotidiano. Nesse sentido acreditamos que apresentar apenas imagens com alto grau
de abstração para os estudantes não contribua com esse processo. Isso porque as imagens abstratas 
em muitas vezes perde muitas informações do real e o aluno não consegue relacioná-lo com a 
realidade. Diante dessa discussão nosso o objetivo desse estudo foi de realizar uma análise em três
livros didáticos de Física do ensino médio no intuito de verificar se os autores apresentam imagens 
mais icônicas para ajudar a compreender as mais abstratas. Para a realização desse estudo
selecionamos três livros didáticos de Física do Ensino Médio. Para fins de delimitação
selecionamos o assunto de eletricidade para a análise. Nossos resultados mostram que apenas um
dos livros didáticos analisados apresentam uma quantidade considerável de imagens com alto nível
de iconicidade.  
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ANÁLISE DE RELATOS DE PAIS E PROFESSORES DE ALUNOS COM DIAGNÓSTICO DE 
TDAH. 

 
CAMILA UES COSTA

MATHEUS AUGUSTO MENDES AMPARO
RÔMULO ARAÚJO FERNANDES

MANOEL OSMAR SEABRA JUNIOR SEABRA JUNIOR

       O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é caracterizado pelos sintomas
de desatenção, hiperatividade e impulsividade. É um dos mais frequentes transtornos emocionais,
cognitivo e comportamental que acomete especialmente crianças em idade escolar. O diagnóstico 
de TDAH em crianças e adolescentes, de acordo com o DSM-IV, considerado padrão ouro para 
diagnóstico, requer que os sintomas estejam presentes em, ao menos, dois ambientes distintos em
especial na escola e família. Desta forma, a presente pesquisa teve como finalidade investigar a 
concordância entre os relatos dos pais e professores de uma amostra composta por 10 alunos com
idades variando entre 6 e 10 anos (8 meninos e 2 meninas) com diagnóstico clínico de TDAH,
regularmente matriculados em uma instituição pública de ensino do município de Presidente
Prudente. Após a análise e comparação pode-se concluir que não há diferenças estatísticas entre os
escores dos pais e professores. Palavras chave: Transtorno Déficit de Atenção ; Hiperatividade;
pais; professores; diagnóstico.  
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AS CAUSAS DA EVASÃO DISCENTE NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD) 
 

CAROLINA ZAVADZKI MARTINS
TEREZA DE JESUS FERREIRA SCHEIDE

       O objetivo desse trabalho é apresentar as principais causas da Evasão discente na Educação a
Distância (EAD). Para atingir esse objetivo foi realizada uma pesquisa qualitativa de natureza
bibliográfica. Os dados obtidos indicam que o índice de evasão na EAD varia muito de uma
Instituição de Ensino Superior (IES) para outra. A evasão ocorre devido as seguintes causas:
dificuldade na utilização do computador e da internet, falta de tempo para se dedicar aos estudos,
falta de interação entre os participantes (tutor e aluno) do curso, custo do mesmo, dificuldade por
parte dos alunos em se expressarem através da escrita, doenças, abalos psicológicos, além de
problemas administrativos enfrentados pela IES.  
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AS CONCEPÇÕES DE FAMÍLIAS PRESENTES NOS PLANOS DIRETORES.  
 

SUÉLEN CRISTIANE MARCOS
FÁTIMA APARECIDA DIAS GOMES MARIN

       Atualmente cresce o número de famílias cuja estrutura diverge da nuclear, o que levá-nos a 
discutir as concepções de família nos planos diretores das escolas de educação infantil. De acordo
com a natureza da investigação e os objetivos propostos optou-se por uma pesquisa qualitativa, e 
pelo uso da técnica de análise documental, que nos permitirá analisar 5 planos diretores de escolas,
que atuem com crianças de três a cinco anos, de cada região, do município estudado, em busca de
identificar como os educadores definem a família de seus educandos e como é o relacionamento 
entre as escolas de educação infantil e as famílias. Concluímos que os educadores possuem uma
concepção de família fortemente marcada pelo modelo socialmente construído e idealizado "a
família nuclear", que impede uma aceitação por parte dos mesmos das novas configurações 
familiares e tem impossibilitado o estabelecimento de um relacionamento respeitoso e cooperativo
entre essas duas instituições. 
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AS HORAS DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO (HTPC) CONSIDERANDO A 
ESCOLA PÚBLICA COMO LOCAL DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES 

 
GABRIELA REGINATO DE SOUZA

       Este trabalho trata de uma pesquisa de mestrado em andamento. Seu objetivo é apresentar os 
resultados teóricos obtidos até o momento em nossa investigação, que procura analisar se as HTPC
têm sido concebidas e realizadas nas escolas públicas de maneira a contribuir para a formação
contínua dos professores e para a produção de saberes docentes de forma a atender aos desafios da
escola pública brasileira. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que empregará como procedimentos
metodológicos a identificação das representações sociais docentes e a realização de observação e 
entrevista. Os procedimentos metodológicos para obter os resultados até este momento foram: um
levantamento de teses e dissertações sobre HTPC em universidades do Estado de SP e no Banco de
Teses da Capes/MEC e a formulação de uma síntese teórica. No levantamento encontramos ao todo 
14 trabalhos sobre HTPC, na síntese abordamos temas básicos para a pesquisa.  
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AS PRÁTICAS DE LEITURA NO PROGRAMA LER E ESCREVER: BREVES REFLEXÕES
 

CAROLINE BEVILACQUA
SERGIO EDUARDO GOMES DA SILVA

       Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre as práticas de leitura do Programa
Ler e Escrever da Secretaria Estadual de Educação implantado nas Redes Estaduais e Municipais de 
Ensino. Analisamos o material didático do 4º ano do Programa, enfocando as estratégias de leitura,
pois o sucesso escolar dos alunos tem sido motivo de preocupação e desafio para os professores e as
exigências da sociedade contemporânea tem feito com que as autoridades governamentais elaborem
programas educacionais que atendam o novo perfil de aluno encontrado na escola pública. Neste
sentido o Programa desponta como uma forma de proporcionar melhoria na qualidade do ensino de 
leitura. Como resultados apontamos as estratégias de leitura abrangidas no material e os problemas
que constituem um empecilho para o processo de ensino e aprendizagem como forma de incitar a
discussão sobre os materiais didáticos disponíveis na escola. 
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AS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DA REDE MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, 
INQUIETAÇÕES, DESAFIOS E CAMINHOS. 

 
INDIRA APARECIDA SANTANA ARAGÃO

GILZA MARIA ZAUHY GARMS

       A pesquisa propõe analisar as propostas pedagógicas/curriculares em curso da rede municipal
de Presidente Prudente em face ao que se propõe os documentos oficiais que normatizam a
educação infantil, com a intenção de contribuir para a construção de um currículo que respeite os
direitos da criança e também colaborar para a qualificação dos profissionais que atuam na educação
infantil, foram realizadas as análises das propostas pedagógicas e aplicação de um questionário para 
professores e educadores das instituições analisadas. Os resultados nos permitem inferir que as
propostas pedagógicas precisam ser resignificadas, promovendo o rompimento de concepções e
práticas assistencialistas, oferecendo subsídios para os profissionais que atuam nessas instituições e 
possibilitando através do diálogo entre a teoria e a prática a reflexão-ação-reflexão, impulsionando 
avanços no modo de compreender a criança pequena. 
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ATUAÇÃO DOCENTE NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO: A FORMAÇÃO 
CONTINUADA COMO MEIO DE SUPERAR AS POSSÍVEIS DIFICULDADES  

 
KÁTIA RODRIGUES MONTALVÃO PAIAS 

       Este artigo aborda a atuação dos professores na sociedade do conhecimento e tem como
objetivo apresentar a formação continuada como uma estratégia para superá-las. Neste sentido 
elaborou-se uma pesquisa qualitativa bibliográfica. A ideia é caracterizar a sociedade
contemporânea e a formação continuada dos professores para o ensino superior com base no uso
das novas tecnologias. A pesquisa indica que os docentes encontram resistência em trabalhar com a
informatização na sala de aula e que eles dominam pouco às novas ferramentas tecnológicas. Indica 
ainda, que a capacitação por meio da EAD está desmistificando o uso do computador e
dinamizando o ensino de modo que os professores superem as dificuldades em educar na sociedade
do conhecimento.  
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E ELABORAÇÃO DO PROJETO EDUCATIVO ESCOLAR
 

MARIA LUIZA DE SOUSA PINHA
JOSÉ CAMILO SANTOS FILHO

       RESUMO - O objetivo da presente pesquisa foi verificar se nos últimos três anos os resultados 
e conclusões da avaliação interna e externa têm subsidiado a elaboração, reformulação e
acompanhamento do Projeto Educativo da Escola. Numa abordagem qualitativa, empregou-se como 
procedimento o estudo de caso de uma escola estadual do Estado de São Paulo. Para a coleta das
informações, foram utilizadas observação, pesquisa documental e entrevista semiestruturada. Foram
sujeitos da pesquisa membros dos segmentos escolares representados no Conselho Escolar. Os
resultados da pesquisa indicaram que só de modo limitado e irreflexivo são utilizados os dados da
avaliação interna e externa para a elaboração e reformulação do projeto educativo da escola. Além
disso, só os gestores e professores participam desse processo. Ficou evidente que a comunidade não 
está presente na construção do Projeto Educativo. 
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BRINQUEDOTECA ESCOLAR: AMENIZANDO CONDUTAS AGRESSIVAS POR 
INTERMÉDIO DO BRINCAR. 

 
RAFAELA REGINATO HOSOKAWA

       É muito comum a queixa de professores em relação à conduta agressiva de algumas crianças
em sala de aula. No projeto em questão considera-se que as crianças em idade escolar enfrentam 
conflitos internos que podem ser responsáveis pela agressividade em sala de aula. Nesse sentido,
propõe-se a investigar a possibilidade de se contribuir para a resolução desses conflitos, obtendo-se 
uma consequente melhoria na conduta agressiva dos alunos, por meio de atividades lúdicas. Ao 
participar do referido projeto deparou-se com o caso de um garoto considerado agressivo por sua
professora e, a partir deste, procura-se investigar se o brincar e o suporte emocional oferecido no
decorrer do trabalho, têm potencial para minimizar a conduta agressiva da criança. A pesquisa é
realizada com base nos pressupostos da pesquisa qualitativa, de tipo estudo de caso, tendo como
referencial a investigação das manifestações da criança, do ponto de vista da teoria psicanalítica
winnicottiana. 
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CONCEPÇÕES DOCENTES NA PRIMEIRA INFÂNCIA: UM ESTUDO SOBRE 
AFETIVIDADE, EMOÇÃO E SENTIMENTO A PARTIR DA TEORIA WALLONIANA. 

 
SIMONE GALIANI MILAN

GILZA MARIA ZAUHY GARMS

       Esse artigo constitui-se como um recorte da pesquisa "Formação profissional para docência na
educação infantil: contribuições a partir da análise de Propostas Pedagógicas/Curriculares
praticadas em creches e pré-escolas", em desenvolvimento pelo Grupo de Pesquisa "Formação de
Professores em Educação Infantil" - FOPREI, vinculado a linha de pesquisa "Infância e Educação"
do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNESP. Teve como objetivo direcionar reflexões 
no sentido de conhecer as concepções docentes relacionadas ao afeto, emoção e sentimento na
primeira infância. A metodologia baseou-se no levantamento bibliográfico fundamentado na teoria
de Henri Wallon e na realização de entrevistas semi-estruturadas com professoras de educação 
infantil de escolas municipais de Presidente Prudente-SP, que trabalham com crianças entre 2 e 5 
anos. Os resultados demonstraram a necessidade de ampliação dos conhecimentos sobre
afetividade, estados emocionais e suas manifestações no contexto das relações, bem como reflexões
docentes sobre a prática pedagógica, buscando desenvolver um trabalho que respeite as
especificidades da infância, e como respaldo conhecimentos que visem favorecer positivamente o
desenvolvimento social, cognitivo e afetivo na primeira infância. Palavras- chave: Concepções 
Docentes; Prática Pedagógica; Educação Infantil; Afetividade; Teoria Walloniana.  
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CONSTRUÇÃO DE JOGOS DIDÁTICOS NA DISCIPLINA DE FISIOLOGIA VEGETAL E 
SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

 
HELEN CARLA BELAN

GUILHERME POMARO CASALI
MARIA APARECIDA SERT

DULCINÉIA ESTER PAGANI GIANOTTO

       O currículo do curso de Ciências Biológicas, com objetivo de formar licenciados, é constituído
por disciplinas voltadas para a prática docente e por disciplinas específicas de Biologia, como por
exemplo, Fisiologia Vegetal. No ano letivo de 2011, a professora dessa disciplina, propôs que os 
alunos elaborassem um jogo didático baseado nos conteúdos trabalhados durante o ano e que
considerassem sua aplicação em salas de aula do Ensino Fundamental e/ou Médio. Jogos didáticos
são aqueles elaborados com o objetivo de proporcionar determinadas aprendizagens, diferenciando-
se de outros materiais pedagógicos, por conter o aspecto lúdico. Analisando essa proposta, foi
possível verificar que ela propiciou um melhor aprofundamento dos conteúdos de Fisiologia
Vegetal e, ainda, contribuiu, de maneira significativa, para a formação docente dos licenciandos,
preparando-os para elaborar e utilizar esse recurso didático em suas atuações em sala de aula. 
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CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE PARA O DEBATE SOBRE A FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES 

 
ANDREIA NUNES MILITÃO

       A análise das políticas de formação de professores aponta insuficiências que ainda não foram 
superadas, sobretudo, o reduzido impacto sobre a qualidade da educação. Neste trabalho
problematiza-se esta realidade a partir da discussão das obras de Paulo Freire, destacando o lugar da
formação continuada nas políticas públicas atuais. Freire teoriza e experiencia a formação de 
professores, denominada pelo autor de 'formação permanente'. Partindo da análise da obra
Educação na Cidade, entendemos que Freire se antecipa ao debate intelectual, ao implementar
durante o período que exerceu a função de secretário municipal (1989-1991), a 'formação 
permanente' no interior das escolas, considerando os saberes dos professores numa relação reflexiva
junto com intelectuais de diferentes universidades paulistas. 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 1037

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS 

Educação  

 

CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE PARA O DEBATE SOBRE A GESTÃO ESCOLAR 
DEMOCRÁTICA  

 
FABIO PERBONI

CRISTIANO AMARAL GARBOGGINI DI GIORGI

       RESUMO: O trabalho integra a pesquisa de doutorado intitulada "Concepções e Práticas dos
Gestores e suas Repercussões na Gestão Democrática", tendo como objeto de estudo as práticas e as
concepções dos agentes escolares sobre a gestão democrática. Na construção do presente texto
procura-se traçar um panorama geral do debate atual acerca da gestão democrática. Parte-se da 
premissa de que a obra de Freire traz contribuições significativas para o debate, embora a referencia
a este autor nos estudos sobre gestão escolar, gestão democrática não seja uma constante nos 
trabalhos acadêmicos no Brasil. Verifica-se que mesmo no atual cenário educacional, que se
convencionou chamar de neoliberais, apresenta de forma recorrente a defesa da implantação de
mecanismos de participação da comunidade nas escolas. Contudo, os sentidos que esses elementos 
podem assumir como políticas públicas são tão amplos que servem para nomear igualmente
políticas públicas com concepções opostas.  
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CONTRIBUIÇÕES PARA O DEBATE SOBRE A ESCOLA PÚBLICA: O ÍNDICE DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) 

 
FÁBIO MARIANO DA PAZ

       Este estudo apresenta parte dos resultados obtidos na pesquisa de mestrado intitulada "O Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB): um estudo do município de Santa Fé do Sul/SP."
Tem por objetivo abordar a operacionalização do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) e
sua culminância no IDEB, analisando globalmente seus fundamentos, problemas e perspectivas. 
Pretende ainda, partindo de dados provenientes de pesquisa documental, entrevistas e questionários
aplicados, refletir sobre os impactos dos rankings produzidos em função do IDEB, bem como as
práticas cada vez mais correntes de responsabilização das escolas. Para proceder à pesquisa no
município de Santa Fé do Sul foi preciso elucidar quais mecanismos desencadearam elevado
aumento no IDEB 2007, em comparação a 2005. As análises empreendidas levaram à constatação
de falhas evidentes na consolidação do IDEB 2005 no município de Santa Fé do Sul, permitindo
depreender que houve um grande equívoco em sua divulgação pelo MEC, ao deixar de reconhecer
as fragilidades na consolidação dos dados. Outro ponto interessante diz respeito à confirmação da 
existência de contraditórios e insustentáveis rankings do IDEB, amplamente divulgados pela mídia. 
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CRENÇAS DISCENTES SOBRE A FORMAÇÃO EM LETRAS E A DOCÊNCIA EM LÍNGUA 
INGLESA 

 
FABIANA GONÇALVES MONTI GONÇALVES MONTI

SÉRGIO FABIANO ANNIBAL

       Este artigo apresenta resultados de um estudo de caso qualitativo acerca de crenças discentes e
docentes sobre a formação do professor de Língua Inglesa, realizado junto a um curso de Letras de
uma universidade privada. O enfoque é dado na visão dos participantes discentes sobre a formação
em Letras; o bom professor de LI e a docência em LI. A concepção do termo "crenças" adotada por 
essa pesquisa é a de Barcelos (2004) de que as crenças não são apenas processos cognitivos, mas
também sociais, frutos de experiências vividas e influenciadas pelo contexto social em que o
indivíduo está inserido.Os dados coletados por meio de entrevistas semiestruturadas foram 
classificadas em categorias. As análises revelaram, dentre outros aspectos, desinteresse pela
docência em LI, desprestígio e desinformação sobre o curso de Letras, ainda, indicaram cursos de
idiomas aliados à programas de intercâmbio como os responsáveis pela preparação de um bom
docente. Crença que é oriunda do entendimento deles de que a competência primordial à um bom
professor de LI é a linguístico- comunicativa. Palavras-chave: formação de professores; crenças; 
discentes; Língua Inglesa; docência. 
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DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS DO SISTEMA À AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

UILLIANS EDUARDO DOS SANTOS
JÉSSICA FOSSALUZA QUEROLI

LÍGIA PEREZ VILAR
VANESSA SILVA ALMEIDA

CLAUDIA PEREIRA DE PÁDUA SABIA

       A temática avaliação tem sido o centro de inúmeras discussões e debates, na busca constante de
uma educação de qualidade. Focamos nossa discussão nas avaliações externas, realizadas pelo 
governo federal que abrange a educação básica (ensinos fundamental e médio) e do ensino superior.
Neste estudo analisamos as atuais políticas de avaliações externas realizadas pelo governo federal,
suas implicações e limitações na busca de se mensurar a qualidade da educação. Mediante pesquisas
bibliográfica e documental, o estudo em questão é resultado da investigação e discussão dos estudos
de alguns autores que discutiram a temática e contribuíram para a reflexão sobre as atuais políticas 
de avaliações externas e seus reais motivos, assim como da análise de documentos do próprio
governo federal. Discutimos os exames nacionais vigentes. Na sequência analisamos os possíveis
motivos e direcionamentos das avaliações nacionais. Ao final do estudo, propomos a avaliação 
institucional de cada escola como forma de aprimorar e ampliar o atual processo avaliativo
desenvolvido pelo governo federal. 
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DE ESCOLAS REUNIDAS A GRUPO ESCOLAR: OS PRIMÓRDIOS DA EDUCAÇÃO EM 
PRESIDENTE PRUDENTE (1921-1925) 

 
JORGE LUÍS MAZZEO MARIANO

ARILDA INES MIRANDA RIBEIRO

       Procura-se com esse texto estabelecer um estudo das primeiras iniciativas de escolarização no 
município de Presidente Prudente, com as Escolas Reunidas a partir de 1921, até a transformação
destas no Primeiro Grupo Escolar, em 1925. A primeira atividade em prol da educação na cidade
que se tem registro foi o recenseamento executado por um dos fundadores de Presidente Prudente,
Cel. Francisco de Paula Goulart. Pouco tempo após esse levantamento, no ano de 1921, as Escolas
Reunidas já estavam em pleno funcionamento. O governo paulista estabeleceu normas para a
criação dos grupos escolares, pré-requisitos mínimos para que se pudesse mudar de categoria (de
Escola Reunida para Grupo Escolar) e, por conseguinte, receber maiores investimentos. O grupo
escolar poderia comportar de 4 a 10 escolas isoladas e seria regido pela quantidade de professores 
referentes a agrupamentos de 40 alunos, contando com adjuntos necessários a critério da diretoria.
No ano de 1925, contabilizando 474 crianças matriculadas e aproveitando-se da conjuntura política, 
as Escolas Reunidas dão um importante passo na História da Educação prudentina sendo 
transformadas em grupo escolar. 
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(DES)ENEGRECIMENTO DA EDUCAÇÃO: EXPERIÊNCIAS DE UM ESTÁGIO TEMÁTICO
 

LARISSA MARTINS COSTA
MARCIANA SANTIAGO DE OLIVEIRA

       A proposta do presente trabalho é compartilhar as experiências de um projeto de extensão entre
a Escola Estadual João Dantas Filgueiras (Três Lagoas/MS) e o Curso de Licenciatura Plena em
História da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/CPTL), que está atrelado ao
estágio obrigatório para a conclusão do curso, com a temática da educação etnicorracial e tem o
intuito de proporcionar uma melhor reflexão para os alunos em idade escolar de sua posição como 
sujeito histórico já para os docentes e estagiários do projeto uma oportunidade de avaliar suas
práticas em sala de aula, a partir da interdisciplinaridade, bem como suas perspectivas e desafios. 
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DISTÚRBIOS ESPECIFICOS DA LINGUAGEM (DEL) E OS MÉTODOS DE 
ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS  

 
DAIANA ANDRADE ROSA 

PRISCILA FERREIRA NAVARRO
JAQUELINE BATISTA DE OLIVEIRA COSTA

       A aprendizagem da linguagem escrita depende, em grande parte, do processo da fala. Assim,
crianças com algum tipo de Distúrbio Específico da Linguagem têm maior probabilidade em
apresentar dificuldades na aquisição dessas habilidades. Nesse sentido o presente trabalho tem 
como objetivo geral caracterizar, com base na literatura específica, os principais Distúrbios
Específicos da Linguagem (DEL) e discorrer sobre os métodos que tem sido utilizado no processo
de alfabetização de crianças. Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica que busca conhecer
e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado existentes sobre tema em pauta, a
partir de referências teóricas publicadas em documentos. O estudo do tema demonstrou que um dos
métodos de alfabetização que vem sendo considerado eficiente no processo de alfabetização de
crianças com DEL é o método fônico. Pesquisas científicas feitas com crianças de escolas públicas
e particulares, inclusive crianças com severo distúrbio motor e da fala e com a professora em sala de 
aula confirmaram sua eficácia e importância no processo fonológico. Porém, para auxiliar a criança
no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, é necessário que os professores estejam
habilitados e munidos de conhecimentos acerca dos diferentes distúrbios da linguagem para que
possam selecionar métodos de alfabetização adequados a essas crianças.  
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DO ENSINO DA PSICANÁLISE NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA: 
ALGUMAS QUESTÕES  

 
ROBERTO MIELKE

CARMEN LÚCIA DIAS

        O presente artigo tem por objetivo levantar questões relacionadas ao ensino da psicanalise nos
cursos de graduação em Psicologia. Trata-se de um estudo de caráter bibliográfico que permitiu
constatar que os questionamentos a respeito do ensino da psicanálise e a formação do psicólogo,
apontam inquietações presentes desde os escritos originais de Freud. Os achados dessa investigação 
permitem inferir que as indagações acerca da inserção da psicanálise na universidade se justificam
em função da característica da Psicologia enquanto saber objetivável e da particularidade do saber
inaugurado pela psicanálise que não se enquadra nos métodos de objetivação da ciência 
experimental onde surge a Psicologia. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E AUTONOMIA: REFLEXÕES SOBRE AS 
CONTRIBUIÇOES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 
SABRINA DE MELO CORREIA DA SILVA

MARCOS VINICIUS FRANCISCO

       A presente pesquisa é fruto de um Trabalho de Conclusão de Curso da Licenciatura em
Educação Física, da Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade Estadual Paulista. A 
pesquisa refere-se ao período 2011-2012 e objetiva refletir sobre as contribuições da Teoria
Histórico-Cultural para o processo de construção da autonomia nas aulas de Educação Física.
Adotou-se como metodologia de trabalho a pesquisa de revisão bibliográfica. O referencial teórico é 
fundamentado na abordagem crítico-superadora em Educação Física, bem como nas contribuições
da Teoria Histórico-Cultural. Tais abordagens advêm da mesma base epistemológica, o
materialismo histórico-dialético. Em um primeiro levantamento bibliográfico realizado foi possível
verificar que há uma carência na literatura em relação às pesquisas que buscaram investigar o
processo de construção da autonomia nas aulas de Educação Física escolar. Os resultados apontam 
que, historicamente, tem se evidenciado que práticas pedagógicas reducionistas em Educação
Física, marcadas apenas pela valorização da perfeição do corpo, desempenhos técnico-físicos ou 
pela valorização esportiva, que não contemplam sua historicidade e pouco ou nada auxiliam os 
alunos no processo de construção de sua autonomia e emancipação frente às manifestações da
cultura corporal de movimento.  
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EDUCAÇÃO INFANTIL E MEDIAÇÃO: EM BUSCA DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 
QUALIDADE 

 
SAMIRA RIBEIRO DA ROCHA
JOSÉ MILTON DE LIMA LIMA

       O Projeto: "Múltiplas linguagens: em busca de interlocução com o lúdico no contexto
educacional" é financiado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Álvares Machado -
SP, e desenvolvido nas creches do município.Com vistas em contribuir com a promoção de uma
educação de qualidade destinada as crianças pequenas, são feitas intervenções na prática
pedagógica através de orientações, e discussões no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. Para
tanto adotamos como suporte a Teoria Histórico-Cultural. Nesta perspectiva, a metodologia que 
orienta a investigação é a pesquisa-ação, na qual é essencial a participação de toda a equipe da 
creche e uma discente em formação para alcançar os objetivos de transformação da realidade. Dessa
forma o projeto tem como finalidade auxiliar na formação continuada das educadoras e assim,
construir em equipe uma pratica pedagógica que valorize e respeite a criança em sua singularidade
espaço e tempo. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL E POLÍTICAS PÚBLICAS: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES A 
PARTIR DE UM ESTUDO DE CASO 

 
ROSANA VERA DE OLIVEIRA SCHICOTTI
AUGUSTA BOA SORTE OLIVEIRA KLEBIS

JAQUELINE BATISTA DE OLIVEIRA COSTA
JORGE LUIS FERREIRA ABRÃO

       O presente estudo tem como objetivos discutir a função da creche e da pré-escola no contexto 
das políticas públicas para a educação infantil, bem como refletir sobre a formação necessária aos
profissionais da educação infantil para alcançar uma melhor qualidade do atendimento. A pesquisa
foi realizada por meio de um formato de investigação caracterizado como estudo de caso 
etnográfico. Essa forma de pesquisa nos permitiu conhecer, em maior profundidade, a cultura de
uma instituição e as perspectivas dos profissionais que participavam de seu cotidiano. Nesse
sentido, realizamos observações sistemáticas da rotina institucional, bem como, entrevistas não-
estruturadas e semi-estruturadas com as educadoras que atuavam na creche e na pré-escola. O 
estudo evidenciou distinções quanto à escolaridade, à jornada de trabalho das educadoras que
atuavam na creche e na pré-escola, bem como nos objetivos educacionais estabelecidos para essas
modalidades de atendimento a infância. As concepções das educadoras acerca dos objetivos da
Educação Infantil retratam uma visão compensatória e preventiva. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL EM PAUTA: VALORIZANDO AS CULTURAS DA INFÂNCIA. 
 

CRISTIANE DE CASTRO CHAGAS SILVA
DENISE WATANABE

JOSÉ MILTON DE LIMA LIMA
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA LIMA

       Este artigo apresenta o projeto: "A construção de uma proposta de Educação Infantil: pautada
no respeito às culturas da infância" realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e
Cultura de Álvares Machado/SP. A pesquisa é fundamentada em documentos oficiais, autores da
Teoria Histórico Cultural e da Sociologia da Infância. Norteados pela metodologia de pesquisa-
ação, os participantes integram todos os envolvidos na busca de respostas para os desafios da 
realidade relacionando teoria e prática. Tendo em vista que a brincadeira é a atividade principal da
criança de 3 a 6 anos e que esta influencia na formação de sua personalidade, a pesquisa tem por
objetivos inserir, ampliar, compreender e valorizar a cultura lúdica e expandir o repertório de 
brincadeiras das crianças. Como resultado, o projeto colaborou para a maior socialização entre as
crianças, considerando o espaço de exercitação que as atividades lúdicas proporcionam e garantem.
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EDUCAÇÃO INFANTIL, TECNOLOGIA E CULTURA 
 

LUCIANA MARIA RINALDINI
ADRIANO RODRIGUES RUIZ

CARMEN LÚCIA DIAS

       Na atualidade as crianças não demonstram interesse em brincar. A mídia investe pesado no
mercado infantil, cria-se uma cultura de consumo e os valores se invertem. O que uma criança de 4
a 6 anos necessita desenvolver? Qual o papel das brincadeiras e jogos em meio a isso? A partir da
leitura de pesquisadores que abordam essa temática, esse artigo argumenta que a melhor forma de
crianças de 4 a 6 anos desenvolverem-se de forma integral seria através das brincadeiras e jogos
tradicionais. Questiona as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no processo de 
construção do conhecimento infantil e analisa a postura dos educadores diante desta nova infância.
Portanto, é necessário conscientizar os professores da responsabilidade de formar alunos pensantes,
críticos e reflexivos para que da Educação Infantil à Universidade construam bases sólidas que os
estruturem para a vida. 
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EDUCAÇÃO NÃO FORMAL: A IMPORTÂNCIA DO EDUCADOR SOCIAL NA 
CONSTRUÇÃO DE SABERES PARA A VIDA EM COLETIVIDADE 

 
JOSELAINE DE ARAUJO

CAROLINE KRAUS LUVIZOTTO

       A educação não formal pode ser definida como um espaço de formação para a construção de
aprendizagens de saberes necessários para a vida em coletividade, sobretudo por meio do trabalho 
do educador social. O objetivo deste artigo é caracterizar a ação do educador social por meio da
investigação do seu perfil profissional junto ao projeto socioeducativo Projovem Adolescente no
Município de Presidente Prudente/SP. A metodologia da pesquisa está pautada nas técnicas de
análise bibliográfica, análise documental e entrevistas, enquanto elementos da pesquisa qualitativa.
No campo prático, junto ao projeto em tela, o educador social cumpre o papel de facilitar a 
trajetória de cada jovem e do coletivo de jovens na direção do desenvolvimento pessoal e social,
contribuindo para o desenvolvimento de um ambiente educativo, participativo e democrático.  
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ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: CONTRIBUIÇÕES DAS TESES E 
DISSERTAÇÕES ACERCA DO INGRESSO DA CRIANÇA DE SEIS ANOS 

 
LEONARDO DE ANGELO ORLANDI

JOSÉ MILTON DE LIMA LIMA
JÉSSIKA NAIARA DA SILVA

       Esta pesquisa tem como temática o ingresso da criança de seis anos no Ensino Fundamental e
apresenta como objeto de estudo as produções acadêmicas de tal temática a partir de 2006.
Estabelece como objetivo central: identificar nas produções dos programas de pós-graduação como 
o Ensino Fundamental de nove anos têm sido estabelecido e implementado em relação aos sujeitos
escolares. A investigação de natureza qualitativa adotou como metodologia a pesquisa bibliográfica.
Para tal fim, o estudo analisou 42 dissertações e 4 teses localizadas na internet por meio dos bancos
de dados da CAPES, da BDTD, do CNPq e do Domínio Público. Os resultados demonstraram que
as mudanças foram ínfimas em relação as práticas destinadas as crianças de seis anos de idade, além
de dicotomias entre o discurso dos documentos públicos e as práticas pedagógicas.  
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ENSINO SUPERIOR: TRAJETÓRIAS E SABERES DOCENTES 
 

ANA PAULA PEREIRA ARANTES
RAIMUNDA ABOU GEBRAN

       Esta pesquisa teve como objetivo compreender a trajetória e os saberes dos professores atuantes
no curso de Pedagogia em uma instituição privada (faculdade), analisando a sua formação, suas
concepções sobre educação, influências sofridas e experiências vividas, a fim de traçar um perfil do
professor atuante no curso de Pedagogia. A pesquisa se desenvolveu na abordagem qualitativa. Os
procedimentos de pesquisa que viabilizaram a consecução do objetivo pretendido foram: aplicação 
de questionários, pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas. Participaram da pesquisa
professores do Curso de Pedagogia de uma instituição privada do interior de Minas Gerais. Os
docentes participantes da pesquisa (06) foram selecionados por núcleo de formação no qual está
estruturada a matriz curricular do curso: estudos básicos, aprofundamento e estudos integradores.
Selecionamos, por sorteio, dois docentes de cada núcleo, que possuíam mais de um ano de atuação
docente no curso de Pedagogia e concordaram em participar de forma anônima da pesquisa. A
análise dos dados coletados revelou aspectos significativos no tocante à sua formação e atuação, a
saber: ausência de formação e preparação didática para a docência no ensino superior, privilégio do 
ensino e pouco envolvimento dos docentes com atividades de pesquisa e a extensão, predominância
de aulas expositivas e falta organização e desenvolvimento de projetos coletivos e
interdisciplinares. O ensinar envolve um arcabouço de saberes que influenciam na própria ação 
docente. Isso remete à compreensão de que o trabalho docente se concretiza por meio da práxis, na
relação teoria e prática referendada na reflexividade (ação-reflexão-ação).  

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 1053

 
 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS 

Educação  

 

ENTRE SENTIMENTOS E COMPROMISSOS: CONJUGALIDADE NAS EXPERIÊNCIAS DE 
JOVENS MULHERES DE CAMADAS POPULARES 

 
TALUANA LAIZ MARTINS TORRES

       O presente artigo tem como objetivo discutir a formação de laços conjugais de três jovens
mulheres provenientes da periferia urbana do município de Presidente Prudente. As análises e
conclusões apresentadas são parte de uma pesquisa de mestrado na qual procedeu-se à interpretação 
dos significados e implicações que cabem aos sentimentos e idealizações em torno da
conjugalidade, maternidade e casamento na construção das experiências e/ou formação de laços
conjugais heterossexuais pelas jovens participantes. A pesquisa desenvolveu-se segundo os 
pressupostos da abordagem qualitativa, sendo que os instrumentos para coleta de dados foram
questionários, diário de campo para registro das observações e entrevistas semiestruturadas. Os
resultados revelam que, na vida dessas jovens, comparecem representações e projetos de felicidade 
ainda bastante vinculados ao ideal de casamento. Tal idealização se traduz não apenas em uma forte
experiência de gênero, mas também tem seus recortes próprios em termos de classe e de geração. 
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FORMAÇÃO DOCENTE E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO: UM ESTUDO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO  

 
THAIS RUBIA FERREIRA

ADRIANO RODRIGUES RUIZ

       Este artigo é parte integrante de dissertação de mestrado em educação e tem como propósito
analisar os paradigmas que fundamentam a formação do docente do curso de Administração, em
meio às tecnologias de informação e comunicação, em um cenário marcado por incertezas e pelo 
crescimento contínuo das exigências. Em que a revisão acerca da formação profissional tornou-se 
inevitável e, por consequência, de seus professores, que exercem a função de capacitar. Como deve
ser esta preparação? Essa é a incógnita que motiva a existência desta pesquisa, que envolveu 
professores e alunos, de uma IES particular, instalada na cidade de Presidente Prudente. A
metodologia se pautou na abordagem qualitativa, caracterizada por estudo de caso. Os resultados
mostram que o desenvolvimento tecnológico trouxe novas exigências para o ingresso e permanência
do docente no curso de Administração, e que o bom professor de hoje é bem diferente do que era
considerado bom no passado.  
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FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR EM 
ENFERMAGEM 

 
VANESSA APARECIDA BALLISTA TAVARES DE ARAUJO

RAIMUNDA ABOU GEBRAN

       O presente artigo tem como objetivo descrever o processo de formação de professores de um
curso de graduação em enfermagem. A profissão do enfermeiro sofreu grandes transformações ao
longo dos anos, o que acarretou em intesas transformações na formação para garantir a formação do
enfermeiro de acordo com as políticas públicas educacionais e de saúde. A pesquisa qualitativa de
caráter exploratório-descritivo, se configurando como um estudo de caso. Participaram 10
professores do curso após uma pesquisa prévia com alunos. Foram realizadas entrevistas semi-
estruturadas e os dados foram analisados de acordo com a análise de conteúdo de Bardin.
Evidenciou-se que os docentes reconhecem que não são detentores do saber, seja ele de sua área de
atuação, quanto dos saberes relacionados as ciências da educação e buscam por formação tanto na 
instituição como fora dela, entretanto ficou evidente que na sua maioria estes frequentam cursos de
formação docente na instituição na qual atuam. 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 1056

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS 

Educação  

 

GESTÃO ESCOLAR E AS AVALIAÇÕES EDUCACIONAIS NO COTIDIANO DO TRIO 
GESTOR DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
JACQUELINE LIMA HONDA

ELIANETH DIAS KANTHACK HERNANDES

       Este estudo tem como objetivo identificar as aproximações e os tensionamentos entre a gestão
escolar proposta pelas políticas governamentais e a gestão escolar realizada a partir da atuação
cotidiana do trio gestor da escola. Participam deste estudo a diretora, a professora coordenadora e a
supervisora de ensino de uma escola de educação básica do interior do estado de São Paulo. Para a
coleta de dados está sendo realizado um levantamento dos referenciais teóricos já construídos na
área da gestão escolar, levantamento de documentos da escola e entrevistas semi-estruturadas com o 
trio gestor. Espera-se que este estudo identifique os aspectos que aproximam e distanciam os
resultados alcançados pela equipe gestora da escola, ao se auto-avaliar, daqueles resultados obtidos 
pela escola nos processos das avaliações educacionais. Os dados obtidos neste trabalho de
investigação estão sendo analisados com base nos aspectos qualitativos. 
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HABILIDADES E COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS NO ENSINO TÉCNICO E SUA 
IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO DE JOVENS EMPREENDEDORES 

 
CAMILA CAMARGO AGUIAR

CAROLINE KRAUS LUVIZOTTO
IVONE TAMBELLI SCHMIDT

       O presente artigo discute as habilidades e competências adquiridas no ensino técnico em 
especial o curso de Administração da Instituição Centro Paula Souza concernente à formação de
jovens empreendedores. A exigência em formar cidadãos críticos e conscientes de sua
responsabilidade social tem aumentado nos últimos anos e este contexto aponta para a necessidade 
de um perfil empreendedor, um profissional que se arrisca, que identifica as ameaças e
oportunidades organizacionais. O estudo apresenta o contexto histórico da Instituição Centro Paula
Souza e sua ênfase no desenvolvimento de habilidades e competências para a formação técnica,
facilitando o ingresso no mercado globalizado frente às adversidades do contexto social. A
educação se torna ponto de referência, destacando-se a importância das escolas técnicas no Brasil 
que vêm contribuir com ferramentas primordiais como a questão empreendedora para a atuação no
mercado de trabalho. 
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IMAGENS: REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO NO LIVRO DIDÁTICO DE BIOLOGIA 
 

JOSÉ NUNES DOS SANTOS

       Este artigo constitui-se de uma análise feita em uma obra didática adotada para o ensino de
biologia de uma escola pública da região noroeste do Estado do Paraná. Tem por objetivo verificar 
a forma de como os autores abordam representações de gênero nas ilustrações dos textos presentes
neste material pedagógico. O trabalho foi subsidiado por uma pesquisa qualitativa por meio de
revisão da literatura. A análise constatou que a ciência é masculinizada por priorizar nos textos de 
história da ciência imagens de cientistas do sexo masculino, estabelecendo pouca ênfase às
cientistas. Os livros didáticos, com suas figuras e textos exercem uma importante função na
formação de diferentes identidades. No entanto, o/a professor/a em suas aulas, deve estar atento as
representações de gênero, realizando discussões aos/às alunos/as quanto a leitura de imagens para
não reforçar e delinear funções aos homens e às mulheres. Palavras-chave: Ensino de biologia. 
Livro didático. Representações de gênero. 
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INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA: AS MANIFESTAÇÕES TELEVISIVAS NAS CULTURAS 
LÚDICAS. 

 
JÉSSIKA NAIARA DA SILVA

JOSÉ MILTON DE LIMA LIMA
LEONARDO DE ANGELO ORLANDI

SUSANA ANGELIN FURLAN

       O presente trabalho assumiu como objetivo central analisar de que maneira as mídias, em
especial a televisão, estavam presentes no cotidiano das crianças de uma instituição de Educação 
Infantil no município de Álvares Machado-SP. Considerando que os pais/responsáveis e os
educadores exercem papel fundamental na mediação da cultura, a investigação buscou levantar
posicionamentos que podem ser assumidos frente ao tema, visando uma educação de qualidade. Tal 
processo visa colaborar na formação de cidadãos mais conscientes, críticos, autônomos. A pesquisa
tem como suporte teórico a Teoria Histórico-Cultural, Sociologia da Infância e autores da 
Comunicação Social. A metodologia utilizada é de natureza qualitativa, caracterizando-se como 
Pesquisa Etnográfica. Os resultados alcançados demonstraram que as crianças pesquisadas têm
contato direto com a televisão e que a programação preferida delas são: os desenhos animado, os 
programas, as novelas e os filmes. Essa relação é manifestada nas culturas lúdicas infantis, nas
roupas, calçados, mochilas e objetos.   
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LEITURA, CULTURA E CURRÍCULO: O ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 
SÉRGIO FABIANO ANNIBAL
JOSIANI MADALOSSO ROSA

VANESSA ARAUJO VALLIM KINA

       Este trabalho se propõe a analisar alguns excertos de textos disponíveis para leitura nos 
cadernos do professor de língua inglesa do ensino médio do Estado de São Paulo. As reflexões
propostas dão ênfase nos elementos culturais presentes no material didático e na ação do professor
diante desses elementos, possibilitando, a partir da elaboração da presença cultural, oportunidade de
uma refração e cotejamento do texto que se lê. Dessa forma, o leitor posiciona-se como sujeito 
social do que vê para que se possa pensar em ler e, com isso, estabelecer inter-relações e ser 
possível a comparação desses elementos com os da sua própria cultura. A pesquisa qualitativa e a
análise documental sustentam metodologicamente este trabalho. Como resultado, propomos que a
leitura seja uma prática atrelada ao sujeito e ao seu entorno, permitindo-lhe, assim, participar do 
processo de construção do seu conhecimento por meio da leitura e da mediação do professor. 
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LUDICIDADE E INFÂNCIA: UMA INTERLOCUÇÃO NECESSÁRIA NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL.  

 
AMANDA PIRES CHAVES

MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA LIMA
JOSÉ MILTON DE LIMA LIMA

       A presente pesquisa assume como objeto de estudo a ludicidade no contexto da Educação
Infantil. Está sendo desenvolvida em duas salas de Educação Infantil: Pré I e Pré II, e conta com a
participação de duas educadoras e quarenta crianças de uma instituição municipal, na cidade de
Presidente Prudente. O interesse em pesquisar este tema surgiu a partir da constatação de que os 
atores escolares e familiares pouco sabem sobre as culturas infantis. Os estudos da Sociologia da
Infância são referenciais predominantes da pesquisa. A metodologia utilizada caracteriza-se como 
Pesquisa do tipo etnográfico. Os resultados alcançados revelam que a instituição estudada valoriza e
compreende as culturas da infância, o que pode ser observado por meio de várias atitudes. Quanto
aos familiares, constatamos que os mesmos concebem o eixo "ludicidade" como necessário, 
contudo, ainda não compreendem a importância desse tipo de atividade na formação das crianças. 
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O BRINQUEDO E A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ENFOQUE 
HISTÓRICO-CULTURAL  

 
LARISSA APARECIDA TRINDADE DOS SANTOS

JOSÉ RICARDO SILVA

       O presente artigo visa apresentar a relação estabelecida por dois mestrandos a partir das
implicações teóricas da Teoria Histórico-cultural sobre os seus objetos de pesquisa, o brinquedo e a 
brincadeira, ao longo da disciplina "Teoria Histórico-Cultural, Educação Escolar e Formação 
Humana" ministrada no programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual
Paulista - FCT/Unesp, campus de Presidente Prudente no ano de 2010. Esta vertente teórica traz
alguns conceitos e indicativos, que podem contribuir para uma ação pedagógica humanizadora da
infância através da brincadeira e do brinquedo.  
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O ENCONTRO DO LÚDICO COM A TECNOLOGIA: UMA PROPOSTA DO USO DE UM 
JOGO ELETRÔNICO COMO FERRAMENTA METODOLÓGICA 

 
LUCIANA CAROLINA FERNANDES DE FARIA

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY
EVERTON TOMIAZZI

       Diante de uma sociedade tecnologia e de alunos imersos num mundo digital que facilita o
acesso à informação, a presente pesquisa visa investigar o uso de novas tecnologias da informação,
em especial os jogos eletrônicos, como ferramenta na prática pedagógica da educação musical. 
Como procedimento metodológico foi selecionado um jogo eletrônico com temática musical para
que os pesquisadores, a partir do contato com o jogo, pudessem identificar os conteúdos musicais
presentes no jogo, o nível de dificuldade desses elementos e possíveis aplicações pedagógicas por
professores do ensino básico. Como resultado, foi verificada a potencialidade de tal jogo como uma
ferramenta de ensino e desenvolvimento da percepção auditiva e musical em ênfase no 
reconhecimento dos parâmetros sonoros timbre e altura. 
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O PAPEL ATUAL DA FILOSOFIA NO BRASIL 
 

ANTONIO PINHEIRO DE AZEVEDO
CAROLINE KRAUS LUVIZOTTO

       O pensar filosófico tornou-se um assunto indispensável no Brasil atual, visto que, para que
tenhamos um crescimento ainda maior e a maturidade da Nação, é necessária a discussão de ideias e
uma maior reflexão a respeito dos papéis que cada indivíduo deve adotar no ambiente em que se
encontra inserido. Diante desta necessidade atual, é latente e indispensável o desenvolvimento de
um espírito crítico, e o papel da educação é importantíssimo neste processo de despertamento. Este
artigo deseja mostrar que o Brasil necessita deste novo olhar, pois, desde a sua história de
colonização até nossos dias, não possuiu um olhar filosófico mais sistematizado e que gere
transformações em todas as áreas da sociedade. 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 1065

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS 

Educação  

 

O PARADIGMA INDICIÁRIO E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS PROFESSORES DOS 
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ACERCA DE SEU PAPEL. 

 
MÔNICA ALMEIDA CABRERA

       Este trabalho procura demonstrar as contribuições do paradigma indiciário proposto por Carlo
Ginzburg para compreensão de nossa pesquisa. Destacamos a importância de adotar esse novo
paradigma que nos propõe um olhar diferenciado sobre nossas pesquisas considerando aspectos 
outrora vistos como periféricos, mas que podem nos fornecer elementos essenciais para
compreensão do tema a que nos propomos estudar. No caso da nossa pesquisa que tem como
objetivo geral investigar as representações sociais dos professores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental sobre seu papel, o paradigma indiciário permite vislumbrar tais representações
levando em conta todos os pormenores presentes em suas falas, seus gestos, suas crenças, seus
silêncios. Assim, estruturamos nosso texto em três tópicos nos quais discorremos sobre o 
desenvolvimento e as características do paradigma indiciário; apresentamos as contribuições do
paradigma indiciário para a compreensão de nosso tema de pesquisa; e trazemos algumas
contribuições sobre as discussões realizadas no decorrer do trabalho. 
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O PERFIL E OS REFERENCIAIS TEÓRICOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE 
SUPERVISOR DE ENSINO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
NAYARA GALCERON DE ARAÚJO

ELIANETH DIAS KANTHACK HERNANDES

       Esta pesquisa é parte de um projeto maior, que investiga as publicações durante a década 2000,
cujo objeto de estudo é a supervisão educacional, pois parte-se do pressuposto de que os estudos 
sobre o tema, nesta década, perdem em importância nas pesquisas realizadas na área educacional ou
são ignorados na definição do perfil desse profissional. Este pressuposto tem origem no fato de que
a bibliografia que rege o último concurso de provas e títulos para o cargo de supervisão de ensino
do Estado de São Paulo, realizado em 2008, e a promoção do cargo em 2009, não contemplaram
textos que sejam resultados de pesquisas que estudem as especificidades da supervisão educacional.
Resta saber se há produção de pesquisa na área, se ela tem contribuições significativas, para poder
inferir se não houve intenção de considerá-la nas bibliografias do concurso de provas e títulos e
também na de promoção de carreira.  
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O PLURALISMO METODOLÓGICO: UMA PRÁTICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS  
 

JOSÉ NUNES DOS SANTOS
MARIA JOSÉ FONTANA GEBARA

       O ensino de Ciências na educação básica coloca o professor em um lugar privilegiado, pois o
educador tem o papel de orientar o aluno para a apropriação do conhecimento escolar. Neste artigo
analisamos as Diretrizes Curriculares do Ensino de Ciências (DCE) do Estado do Paraná com o
objetivo de examinar o pluralismo de abordagens com relação ao ensino-aprendizagem. As DCEs 
fundamentam e recomendam uma prática pedagógica que norteia a integração dos conceitos
científicos e, para a sistematização de encaminhamentos e procedimentos metodológicos, aprecia o 
pluralismo metodológico. O trabalho foi subsidiado por uma pesquisa qualitativa realizada por meio
de revisão da literatura. A análise constatou que a "Teoria da Aprendizagem Significativa" tem
fundamentação precária na psicologia e a concepção "sócio-interacionista" de Vygotsky não orienta 
o método. Assim, ambas não deixam claro as articulações que o professor pode usar para a
organização e desenvolvimento de seus planejamentos de aulas. Palavras-chave: Ensino de 
Ciências. Pluralismo metodológico. Prática pedagógica. Teorias da aprendizagem  
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O PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM ATRAVÉS DOS JOGOS EDUCATIVOS 
NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
DRIELLY ADREAN BATISTA

CARMEN LÚCIA DIAS

       O presente artigo tem por objetivo discutir a importância dos jogos para o processo de ensino e
de aprendizagem. A partir da leitura de pesquisadores que abordam essa temática, primeiramente
são apresentadas algumas contribuições dos jogos para o desenvolvimento infantil, envolvendo os
aspectos cognitivo, afetivo, físico-motor e moral. A teoria piagetiana é apontada como
embasamento principal neste trabalho, sendo destacados os fatores do desenvolvimento cognitivo e 
a classificação dos jogos (de exercícios, simbólicos e de regras). Os jogos são discutidos com
autores expoentes na área sendo também abordados e recomendados nos Parâmetros Curriculares
Nacionais como um recurso auxiliador para o processo de aprendizagem. Portanto, concluí-se que 
os jogos servem como importante ferramenta pedagógica, favorecendo aspectos como a
socialização, atenção e concentração, trazendo grande benefício para o desenvolvimento e a
aprendizagem, fazendo com que os alunos se sintam atraídos para aprenderem os conteúdos 
didáticos de uma forma diferenciada e lúdica. 
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O PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO E A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS 
NAS ESCOLAS DA DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE ASSIS-SP  

 
EVA CRISTINA AURÉLIO MENEZES

LUCIA MARIA GOMES CORREA FERRI

        Nas escolas ocorrem muitos conflitos, com intuito de diminuí-los, a Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo, criou a função de Professor Mediador Escolar e Comunitário, através da
resolução SE 19/2010. Esta função faz parte do Programa de Proteção Escolar, instituído pela FDE.
O presente trabalho objetivou-se verificar a atuação do Professor Mediador nas escolas da Diretoria 
de Ensino-Região de Assis. A pesquisa qualitativa de estudo de caso com entrevista semiestruturada
utilizando quatro professores mediadores. As entrevistas foram analisadas pelo método do Discurso
do Sujeito Coletivo. Verificamos que a maioria dos mediadores recebe bastante apoio da supervisão
do projeto e nem todos o recebem da direção. Esses professores acreditam que as escolas são
rodeadas por muitos conflitos e que muitos deles já vêm das famílias. Os tipos de conflitos mais
comuns que encontram no dia a dia são os de convivência, a sexualidade aflorada e o uso de drogas.
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O PROFISSIONAL DOCENTE DO DIREITO E SUA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA: DESAFIOS 
E COMPROMISSOS 

 
PATRICIA ZACCARELLI OLIVEIRA

RAIMUNDA ABOU GEBRAN

       O presente trabalho pretende contribuir para a reflexão sobre a ação docente do profissional do
Direito e sua prática. Sabemos que as escolas de Direito fomentam a participação dos professores, 
profissionais do Direito (advogados, juízes, etc) pois, certamente vislumbram o quão importante é
para seus alunos as experiências forenses emanadas pelos juristas professores. Porém,
questionamos: apenas saberes da formação acadêmica e saberes da experiência são capazes de
transformar bons profissionais do Direito em bons professores? O estudo de caso centrou-se na 
abordagem qualitativa. Os procedimentos metodológicos envolveram coleta de dados, através de
entrevistas e análise documental. A pesquisa permitiu delinear o perfil de dez professores do curso
de Direito de uma instituição privada de ensino e compreender como desenvolvem seu trabalho em
sala de aula, quais são suas concepções acerca do exercício da docência, e o que pensam sobre a 
importância da capacitação pedagógica para o exercício de suas funções.  
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O PROGRAMA DE FORMAÇÃO "LER E ESCREVER": APRECIAÇÃO E ANÁLISE 
LITERÁRIA. 

 
ROSANA DA SILVA SANTOS JURAZEKY

       Ciranda do saber: linguagens literárias e educacionais constitui-se em um grupo de pesquisa e 
analisou o programa Ler e Escrever. Objetivou-se analisar o conteúdo do material no que se refere à 
formação de professores, investigar a fundamentação teórica e as propostas de atividades de leitura
no que se refere ao ensino de estratégias de leitura, bem como a apreciação e análise literária, com
vistas a discutir as contribuições para o trabalho do professor em sala de aula e, consequentemente,
para a formação do aluno leitor. Os materiais do programa representam historicamente um avanço
significativo. 
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O QUE REVELAM OS DOCUMENTOS OFICIAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE A 
DIMENSÃO AFETIVA 

 
VIVIANE APARECIDA FERREIRA FAVARETO CACHEFFO

       A presente investigação tem por objetivo verificar, nos documentos oficiais de Educação 
Infantil, concepções referentes à dimensão afetiva e as orientações e/ou implicações de como os
profissionais podem promovê-la e identificá-la no trabalho educativo realizado com a criança
pequena. A pesquisa qualitativa caracteriza-se como estado do conhecimento. Com a análise 
documental, descobriu-se que a dimensão afetiva é considerada, nos documentos analisados
(Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à educação;
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil - introdução, volume 1 e volume 2; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil - de 1999 e a revisão, de 2009), como 
um dos aspectos inerentes à criança, contemplada como ser integral.  
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O USO DE AUTOBIOGRAFIAS NA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE CRECHE 
 

HÉLLEN THAÍS DOS SANTOS SANTOS

       Esta é uma discussão de um trabalho em andamento que está vinculado à linha "Infância e 
Educação" do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
UNESP e tem por objetivo analisar como se constitui a profissionalização dos professores de 0 à 3
anos na perspectiva do educar e cuidar a partir da LDB Nº 9.394/96, que institui como profissionais
da infância, as professoras com formação em nível superior, podendo ser aceito a formação em
nível médio. Sendo assim, tem um caráter qualitativo e busca perceber o que está proposto nas
políticas nacionais por meio de uma análise documental dos principais documentos da educação
infantil, que auxilia compreensão do seu papel na constituição da profissionalização dos professores
de creche. Este estudo se utiliza do método autobiográfico e como técnica de pesquisa vinculada a 
este, a coleta de narrativas escritas e/ou orais sobre o tema proposto. Como resultado, a pesquisa já
levantou algumas categorias de analise acerca dos discursos que se revelam dominantes sobre o
trabalho dos professores com crianças de 0 a 3 anos e de que forma tais concepções presentes nas
categorias levantadas têm subsidiado a profissionalização dos professores que atuam em creche.  
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OS CONTEXTOS E OS CONTRASTES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: A EDUCAÇÃO 
POPULAR E AS DEMANDAS POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE  

 
FÁBIO MARIANO DA PAZ

       Este texto, ancorado numa abordagem qualitativa, tem por objetivo colocar em discussão os
significados que são atribuídos à crise da escola pública brasileira e aos crescentes discursos a
respeito da perda de sua qualidade. Para isto, elenca as principais transformações históricas e sociais
pelas quais o país passou, desde o período colonial até o presente, para ressaltar que a massificação 
da instituição escolar, embora seja constantemente culpada pelo enfraquecimento do ensino,
representa atualmente a legitimação de um novo momento histórico, no qual a população conquista
de forma nunca vista no decurso da história, um de seus principais direitos sociais. Aborda ainda, os
impactos das transformações ocasionadas pela expansão do ensino e as diversas perspectivas que
podem ser aplicadas à análise dos padrões de qualidade da atualidade, assim como as novas 
responsabilidades assumidas pela escola pública para dar conta das necessidades e privações sociais
acumuladas ao longo de séculos pela ausência de um Estado atuante.  
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OS DIRETORES DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP E SUAS 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE ESCOLA PÚBLICA E SUA ATUAÇÃO 

 
PATRÍCIA CRALCEV AZEVEDO

Acreditamos que o papel do diretor é essencial para que as mudanças necessárias se efetivem na 
prática cotidiana das escolas. Este artigo apresenta um projeto de pesquisa de Mestrado que se
encontra em andamento, e tem como objetivo geral analisar qual o papel do diretor nas escolas
públicas estaduais de Presidente Prudente-SP. Este objetivo se desdobra em outros questionamentos
que buscam desvelar o perfil dos diretores escolares das escolas pesquisadas, além de identificar as
representações sociais que os diretores têm da sua função e da escola pública e analisar a legislação 
no que se refere à atuação dos diretores escolares. Para tanto, a pesquisa está inserida em uma
abordagem qualitativa e utiliza-se como procedimentos metodológicos a aplicação de questionário;
que levantará o perfil dos diretores e identificará as representações sociais destes profissionais sobre
sua função e a respeito da escola pública, através da evocação de palavras; em seguida a realização
de entrevistas semi-estruturadas para o aprofundamento das informações. Por fim, a análise dos
dados será feita de acordo com o software EVOC e análise de conteúdo, pautados nos teóricos
estudados. O trabalho apresenta como resultados parciais um levantamento de teses e dissertações
realizado em alguns Programas de Pós-Graduação em Educação do Estado de São Paulo. 
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"O PATINHO FEIO" E "O ROUXINOL E O IMPERADOR DA CHINA" DE HANS CHRISTIAN 
ANDERSEN: A LITERATURA INFANTIL NAS 4ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 
ROSANA DA SILVA SANTOS JURAZEKY

       Os objetivos: orientar os professores, sujeitos da pesquisa, sobre como trabalhar com os contos
de H.C. Andersen em sala de aula; verificar se o professor utiliza as obras O patinho feio e O
rouxinol e o imperador da China e como desenvolve as atividades relacionadas a estes textos;
planejar e orientar um trabalho de leitura e produção de textos; identificar as contribuições deste
trabalho para a mudança da prática pedagógica. Metodologia: leitura bibliográfica; pesquisa de 
campo (questionário semi-estruturado); planejamento e execução de atividades. Resultados: as
professoras trabalharam de forma sistematizada e planejada a literatura colocando-a como atividade 
permanente e significativa.  Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. 
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OS SABERES NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
 

CLEBER LUIZ DA CUNHA

       O presente trabalho de natureza teórica envolveu pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico e
documental. Teve como objetivo refletir sobre o processo de formação do professor de matemática
através da análise da matriz curricular de alguns cursos de Licenciatura em Matemática, 
principalmente no que se refere ao domínio de conhecimentos específicos e sua adequação a
realidade educacional do momento presente. A preocupação com o tema se justifica porque estudos
de diferentes autores têm demonstrado que o processo de construção uma matriz curricular de um 
curso de Licenciatura em Matemática raramente passa por este questionamento. Ainda hoje a
elaboração da matriz curricular passa primeiramente pela definição das disciplinas que darão ao
futuro professor um avançado e profundo domínio da Matemática sem se preocupar com os saberes
realmente necessários para uma boa prática docente na arte de ensinar matemática.  
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL E ASPECTOS CULTURAIS: UM ESTUDO QUALITATIVO COM 
A COMUNIDADE DO ENTORNO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO 

PARQUE DO CINQUENTENÁRIO  
 

RAFAELA LUMI VENDRAMEL
RENATA MAYARA CAMPOS

ANA LÚCIA OLIVO ROSAS MOREIRA

       A Percepção Ambiental é um processo de compreensão da relação homem-ambiente, cuja 
contribuição é motivada pelos valores, experiências e expectativas daqueles que o percebem. Este
projeto objetivou investigar a interação e a percepção da comunidade do entorno do Parque do 
Cinquentenário, e os aspectos culturais envolvidos nesta relação; além de criar subsídios que podem
orientar futuros projetos em Educação Ambiental. Como metodologia, seguiu-se os referenciais da 
pesquisa qualitativa, a partir de entrevistas com moradores do entorno da reserva. Os significados 
de seus relatos referiram-se aos problemas ambientais; definição de parque; referência de parque
localizado próximo à residência; formas de uso do parque; influência nas condições de vida da
população; aspectos da área verde que mais chamam atenção; valorização da propriedade pela
proximidade com o parque e sugestões para promoção do remanescente. Percebeu-se que a 
comunidade tem uma percepção utilitarista da área verde urbana, voltada à ocupação de uso
público. 
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PIBIB: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA A PARTIR DA 
ESTREITA RELAÇÃO ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. 

 
PAULO SÉRGIO DE LIMA

CAROLINE PAULA DA SILVA PALOMO
CRISTIANE MARIA ZAMBELLI

JANAINA BOLSSONE DO PRADO
JOYCE CRISTINA CLARO MENOTI
RENATO LUCAS AMARAL COSTA

JOSÉ MILTON DE LIMA LIMA
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA LIMA

ISMAEL FORTE FREITAS JR
SILVIO SENA

RÔMULO ARAÚJO FERNANDES

       Este subprojeto tem por objetivo a formação diferenciada de professores de Educação Física, a
partir da valorização da infância e da cultura corporal de movimento, e o aprimoramento da
formação continuada dos professores da escola parceira. Metodologia: pauta-se em pressupostos da 
pesquisa-intervenção. Referencial teórico: respalda-se em autores e documentos oficiais de diversas 
correntes teóricas. A necessidade de buscar e discutir bibliografias a partir do surgimento de
problemáticas, implicou positivamente nas atitudes dos Alunos Bolsistas em relação à atuação
prática, no que diz respeito a ampliação de conhecimentos através de vivências no contexto escolar.
Enfim, as análises sublinham a Educação Física como essencial à contemplação da globalidade do 
desenvolvimento da criança, ao acesso a cultura corporal de movimento e à urgência em se
considerar a infância como categoria social nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 1080

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS 

Educação  

 

PRÁTICAS EDUCACIONAIS RECONSTRUTIVAS CULTURAIS E SOCIAIS DE 
IMPORTÂNCIA NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
MARIA APARECIDA SANCHES CARDOSO NEVES

       O presente texto formaliza uma análise das conclusões obtidas a partir da pesquisa 
desenvolvida durante o Curso de Mestrado em Educação. A principal finalidade deste estudo é o de
contribuir com a compreensão da influência da intencionalidade docente na consecução dos
resultados de sucesso de aprendizagem dos alunos. A ação docente de uma escola bem sucedida na
avaliação externa de alunos na rede pública estadual justificou uma investigação neste sentido. Uma
pesquisa qualitativa foi concebida a partir do estudo de caso, por meio do qual emergiu a atividade 
docente intencional como precursora de processos educativos, reconstrutivos sociais e culturais, em
resposta a um ambiente de apelo social marcante. Da análise evidenciou-se também a precarização 
do trabalho docente em face às políticas públicas de cunho técnico e racional.  
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PRÁTICAS INCLUSIVAS E REFLEXIVAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
 

JOSÉ CARLOS CELOS JUNIOR

       RESUMO Este artigo, resultante de uma revisão sistemática bibliográfica, tem por objetivo
basilar suscitar provocações e reflexões acerca do papel da educação física como componente
curricular da educação básica em uma concepção educacional inclusiva, bem como fomentar a 
discussão acerca desta temática que tardiamente emerge nas práticas educacionais brasileiras. Nesta
acepção, todavia sem isentar a ação das políticas públicas nesse contexto, cabe à escola e aos
profissionais docentes, a árdua e complexa tarefa, porém nobre, de nortear seu campo de ação e 
práticas pedagógicas através do desenvolvimento de ações educativas mais coesas com a realidade e
as peculiaridades discentes. Destaca-se assim, à relevância de se (re) pensar e (re) significar o bojo
das concepções teóricas e as experiências educacionais, para modificar as concepções
historicamente construídas sobre o ''outro'', e eliminar as amarras seculares do pensamento e
práticas excludentes. Palavras-chave: Educação Inclusiva, educação física escolar, prática docente 
reflexiva.  
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PROGRAMA PIBID: A FORMAÇÃO DE LICENCIANDOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

SILVIO SENA
JOSÉ MILTON DE LIMA LIMA

MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA LIMA
CRISTIANE MARIA ZAMBELLI

JOYCE CRISTINA CLARO MENOTI
JANAINA BOLSSONE DO PRADO

CAROLINE PAULA DA SILVA PALOMO
RENATO LUCAS AMARAL COSTA

PAULO SÉRGIO DE LIMA

       Este Subprojeto define como objetivo central, aprimorar os processos de formação inicial de 
Alunos Bolsistas do Curso de Licenciatura em Educação Física e a continuada, dos profissionais da
escola parceira. A metodologia respalda-se em princípios e pressupostos da pesquisa-intervenção. 
Considera a criança como socializadora e produtora da cultura lúdica em ambiente estruturado, de
forma propícia ao estabelecimento de sua coautoria e protagonismo, no processo educativo. O
referencial teórico permeia autores e documentos oficiais de diversas correntes teóricas. O trabalho,
em processo, destaca como resultados, a acolhedora recepção ao Subprojeto, por parte do corpo
administrativo pedagógico da unidade parceira e, em especial, das crianças; a materialização dos
procedimentos teóricos e metodológicos na organização do ambiente educativo como indutor da 
participação ativa das crianças; o êxito na combinação das regras de convivência, por meio de
assembleias entre os Alunos Bolsistas e as crianças, entre outros.  
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REFLEXÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA EM DUAS 
ESCOLAS PARANAENSES 

 
FERNANDO TEMPORINI FREDERICO

DULCINÉIA ESTER PAGANI GIANOTTO

       Este artigo discute a utilização dos laboratórios de informática da escola pública. Para tal, foi 
realizada uma pesquisa em duas escolas estaduais no Município de Barbosa Ferraz - Pr, para 
verificar com que freqüência os laboratórios de informática são utilizados pelos professores e,
principalmente, evidenciar que tipos de ferramentas são exploradas nestes laboratórios. Os
resultados mostram que o uso do laboratório nestes estabelecimentos de ensino tem se resumido
quase que exclusivamente a pesquisas na internet. Neste sentido, acreditamos que é necessário que 
se criem meios para que estes recursos, tão importantes nos dias atuais, sejam explorados com mais
eficiência, dando condições para que a tecnologia possa colaborar com a construção de
conhecimento.  
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REFLEXÕES ACERCA DA DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: 
APONTAMENTOS SOBRE O PAPEL DO GESTOR 

 
CINTHIA MARIA BUENO MARTURELLI MANTOVANI

CAROLINE KRAUS LUVIZOTTO
SÉRGIO FABIANO ANNIBAL

       O acesso à educação superior é motivado pelo Governo Federal por meio de financiamentos
estudantis. A expansão da promoção do ensino superior gera uma problemática sobre a postura do
gestor frente à realidade que se apresenta. Por meio da pesquisa exploratória, descritiva e analítica, 
de caráter qualitativo, este estudo apresenta uma retrospectiva histórica sobre o processo de
democratização do ensino superior e ressalta a importância da atuação dos gestores das Instituições
de Ensino Superior frente aos desafios apresentados pelas políticas públicas de acesso a educação
superior. Destaca-se uma evasão estudantil expressiva nos cursos universitários mesmo com o apoio
de políticas governamentais. Isso pode ser um indicativo para os reflexos da má formação básica, o 
que leva o gestor a se atentar as práticas pedagógicas, a adequação de currículos, respeitando limites
sem perder a essência da formação real do profissional produtivo e transformador da sociedade.  
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REFLEXÕES SOBRE A ÉTICA E O PLÁGIO NA PESQUISA CIENTÍFICA  
 

AGRAZIELLE FERREIRA GALVÃO
CAROLINE KRAUS LUVIZOTTO

       A reflexão sobre ética na pesquisa é uma preocupação bastante importante em todas as áreas da 
ciência, pois o uso da literatura e autores de modo errôneo e ofensivo vem demonstrando cada vez
mais situações de plágio em trabalhos que deveriam ser sérios e éticos. Este estudo tem como
objetivo discutir a ética na pesquisa científica em tempos de plágio. A abordagem de estudo e a
investigação amparam-se na pesquisa qualitativa, tendo como método a pesquisa de levantamento
bibliográfico e a pesquisa documental. A falta de ética na pesquisa cientifica indica a falta de
capacidade do pesquisador, pois uma pessoa que copia obra alheia sem autorização e sem citar a
fonte, se certifica da sua incapacidade, seja por falta de tempo em pesquisar ou simplesmente por
não ter interesse. Acaba por se submeter a algo ilegal; o plágio acaba por revelar desonestidade 
intelectual.  
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REPRESENTAÇÃO DE PROFESSORAS: FEMINIZAÇÃO DOCENTE, LEITURA LITERÁRIA 
E O TEMA SEXUALIDADE 

 
SÉRGIO FABIANO ANNIBAL

PAULA RENATA HANKE DA SILVEIRA

       Neste trabalho refletimos acerca das professoras brasileiras, na configuração de suas trajetórias
como docentes e na formação destas como leitoras literárias. Objetivamos perceber de que forma as
professoras brasileiras por meio das condições pelas quais passou a integrar a profissão docente no
Brasil e a desenvolver a leitura literária no país seriam levadas a se sentir mediante um texto
literário que tenha presente em si o tema sexualidade. Dessa forma, a metodologia adotada para este 
trabalho é a de tecer um diálogo entre autores que discutam feminização docente, literatura, leitura e
mulher leitora. Notamos que ao observar a professora de língua portuguesa, a leitora de obras
literárias que ensina literatura e a sua história tanto como leitora literária como docente de língua
portuguesa/literatura, em sua origem, busca representá-la como um ser que nega a sua sexualidade. 
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SISTEMAS APOSTILADOS DE ENSINO: IMPLANTAÇÃO E IMPLICAÇÕES SOBRE A 
AUTONOMIA DOCENTE 

 
MAYARA FARIA MIRALHA

MARIANA PADOVAN FARAH SOARES
ELBA GEOVANA DE SOUSA PINTO

SILVIO CESAR NUNES MILITÃO

       Este trabalho, parte integrante de uma pesquisa maior, tem por objetivo precípuo identificar as
consequências de um abrupto processo de municipalização do ensino, onde os municípios paulistas
desprovidos de estruturas físicas/pedagogias/financeiras, acabam por ter dificuldades em gerir o 
Ensino Fundamental. Tais dificuldades levaram os municípios a aderirem recentemente às parcerias
público-privada por meio da compra de "sistemas apostilados de ensino", As consequências de tal
adoção no âmbito pedagógico não se fez esperar, tais materiais não passam pela avaliação no MEC,
geram duplo pagamento por materiais didáticos, já que há distribuição de materiais por meio do
PNLD, possuem acompanhamento pedagógico e determinam passo a passo as atividades de classe,
são materiais de segunda linha que adentram as escolas controlam/manipulam toda gestão escolar,
bem como o trabalho docente, retirando quase que totalmente o direito a autonomia, esta garantida
pela LDB.  
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UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO DA ANPED E PERIÓDICOS EDUCACIONAIS SOBRE A 
BRINCADEIRA E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
 

JOSÉ RICARDO SILVA
LARISSA APARECIDA TRINDADE DOS SANTOS

       Este texto tem como objetivo apresentar o que indicam os artigos de periódicos nacionais da
área de educação Qualis (A e B) e os textos dos Grupos de Trabalho das reuniões da Associação
Nacional de Pós-graduação e Pesquisas em Educação (Anped) sobre as brincadeiras. Em seguida, 
estabelecemos uma relação destas produções com a versão atualizada das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI´s), publicada em 2009. O espaço tempo utilizado para
delimitar esta pesquisa corresponde à promulgação da primeira e da última publicações deste
documento normativo, ou seja, de 1999 a 2009.  
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UMA ANALOGIA ENTRE AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE PROFESSORES E OS 
PERSONAGENS DO CONTO "ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS" 

 
VANESSA ANANIAS MALACRIDA

       Ser professor hoje é um desafio gerador de mal-estar devido à desvalorização da profissão, 
baixos salários, descaso dos governantes, formação deficiente, modismos, falta de apoio frente aos
novos desafios ocasionados pelas mudanças socioeconômicas e político- culturais, principalmente a 
demissão da família na educação dos filhos. Com embasamento nos resultados da dissertação de
mestrado, cujo objetivo foi identificar as representações sociais dos professores sobre o que é ser
professor no contexto do século XXI, por meio dos sentimentos extraídos dessas representações
pretendemos neste artigo estabelecer uma analogia a partir dessas representações com os 
personagens do conto de Lewis Carrol, "Alice no país das maravilhas" promovendo uma reflexão
sobre a atual crise de identidade da profissão docente. A pesquisa teve abordagem qualitativa do
tipo hermenêutica, análise e interpretação dos dados baseada na concepção de representação social
de Moscovici (2009), análise de conteúdo (categorial e temática) segundo Bardin (2009), e a técnica
"cross-case", ou seja, cruzamento de casos conforme Yin (2010, p.42). Os resultados apontam para
a necessidade de que professores e escolas sejam vistos na sua totalidade e que haja movimentos
articulados em prol da profissão docente e combate ao mal-estar.  

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 1090

RESUMOS SIMPLES 
 

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E DAS BRINCADEIRAS NAS APRENDIZAGENS DAS 

CRIANÇAS E A CONTRIBUIÇÃO DO PROFESSOR COMO MEDIADOR ...........................1092 

CONTRIBUIÇÕES DA MÚSICA E SUA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. ...................................................................................1093 

CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO GREEN FOOD NARANDIBA SOB A ÓTICA DA 

EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E DA SUSTENTABILIDADE....................................................1094 

DIFICULDADES DE RELACIONAMENTO NO CONTEXTO ESCOLAR: OS BENEFÍCIOS 

FORNECIDOS PELA LUDICIDADE..........................................................................................1095 

DILEMAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA BREVE TRAJETÓRIA HISTÓRICA E 

MUDANÇAS TERMINOLÓGICAS ............................................................................................1096 

DIREITO À EDUCAÇÃO: UMA LUTA PELA CIDADANIA...................................................1097 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS: ANÁLISE DE 

CONTEÚDOS E SUAS APLICAÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO................1098 

EDUCAÇÃO E SEMIÓTICA: O USO CURRICULAR DE FILMES NA AULA DE HISTÓRIA

........................................................................................................................................................1099 

ENSINO A DISTÂNCIA COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO 

CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL: PERSPECTIVAS A 

PARTIR DE UM CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA.................................................1100 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: O PROCESSO EM UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA 

INFANTIL UNIVERSITÁRIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP ..........................................1101 

GEOMETRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: FORMAÇÃO E SABERES NECESSARIOS À 

PRATICA PEDAGOGICA ...........................................................................................................1102 

GESTÃO ESCOLAR - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL, UM CONCEITO EM 

CONSTRUÇÃO.............................................................................................................................1103 

GESTÃO ESCOLAR COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA...............................................................................................................................1104 

GESTÃO ESCOLAR: INDISCIPLINA NAS ESCOLAS PÚBLICAS........................................1105 

GESTÃO PARTICIPATIVA: AVANÇOS E IMPASSES NA DISCIPLINA ESCOLAR ..........1106 

O ENFRENTAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR E O CYBERBULLYING............................1107 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 1091

O MOVIMENTO COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM: REFLEXÕES 

SOBRE UMA PROPOSTA A PARTIR DO FUTEBOL ..............................................................1108 

O PAPEL DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INCLUSIVA.1109 

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM EM CRIANÇAS DISLEXICAS ....................................1110 

O TEMA ÁGUA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL...............1111 

O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO 

RECURSOS PARA O ENSINO E A INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL DE UM ESTUDANTE 

COM SÍNDROME DE DOWN.....................................................................................................1112 

OS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM COLABORATIVA NA EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA: UM ESTUDO DE CASO.......................................................................................1113 

OS VIDEOGAMES E O NOVO APRENDER: ............................................................................1114 

PERCEPÇÕES DOS RECÉM FORMADOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNOESTE 

SOBRE A COMPETÊNCIA "ATENÇÃO À SAÚDE" DESCRITA NAS DIRETRIZES 

CURRICULARES NACIONAIS. .................................................................................................1115 

PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO X FORMAÇÃO DO PROFESSOR: UMA RELAÇÃO 

INDISSOCIAVEL .........................................................................................................................1116 

RELAÇÃO FAMÍLIA ESCOLA E A APRENDIZAGEM...........................................................1117 

RELATO DE EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO EM ASTRONOMIA .....................................1118 

TECNOLOGIA ASSISTIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRESIDENTE VENCESLAU

........................................................................................................................................................1119 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 1092

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS 

Educação  

 

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E DAS BRINCADEIRAS NAS APRENDIZAGENS DAS 
CRIANÇAS E A CONTRIBUIÇÃO DO PROFESSOR COMO MEDIADOR 

 
MILENA APARECIDA UZELOTO

JOSUÉ PANTALEÃO DA SILVA SILVA

Introdução: A presente pesquisa retrata o verdadeiro significado que há nos jogos e brincadeiras, 
atividades que muitas vezes são consideradas somente como uma diversão, mas que, para grandes
educadores vão além disto, eles trazem conceitos de que jogos e brincadeiras influenciam no
desenvolvimento / aprendizagem infantil e que precisam cada vez mais ser valorizados. O brincar é 
uma fonte de ricos conhecimentos que o ser humano carrega de sua infância por toda sua vida e a
presença do educador auxiliando no momento das brincadeiras aliando-as com a didática e abrindo 
espaço para que ocorram é necessário para que a criança aprenda da forma mais natural que existe,
que é brincando. Justificativa: O trabalho tem em vista, o esclarecimento do real valor dos jogos e
brincadeiras na vida das crianças, que é a expansão da criatividade, imaginação, desempenho e 
socialização; é uma forma que a criança tem de se comunicar com o mundo. Faz-se necessário 
enfatizar seu verdadeiro significado, de modo que todos o interiorizem em si, e disponham para as
crianças tempo e espaço necessários para que se realize as atividades lúdicas; pois é neste momento 
que a criança liberta seus sentimentos e se desenvolve de maneira integral.  A pesquisa tem como 
objetivo, esclarecer a verdadeira importância dos jogos e brincadeiras na aprendizagem infantil;
fornecer alguns tipos de jogo que beneficiam no desenvolvimento/aprendizagem; esclarecer aos
educadores como sua mediação aliada com a didática interfere na formação das crianças.  O 
trabalho foi realizado mediante pesquisas em livros, referenciais e sites da educação infantil; 
demonstrando como as atividades lúdicas contribuem para aprendizagem.   No presente estudo 
encontra-se conceitos de autores frente ao real valor que deve ser direcionado ao brincar e seus
benefícios. Segundo BETTELLHEIM (1988)a maior importância da brincadeira está no prazer que 
a criança sente e se estende num prazer de viver, ou seja, o brincar é uma necessidade para o ser
humano que resultará benefícios até a vida adulta. De acordo com PIAGET (1971)a imaginação é
exercida pelo jogo e isso auxilia na aprendizagem. O REFERENCIAL CURRICULAR PARA
EDUCAÇÃO INFANTIL (1998)explica que a brincadeira favorece a auto-estima das crianças 
auxiliando-as a superar suas aquisições, os jogos são um dos recursos essenciais para a formação
integral das crianças. Com o presente trabalho espera-se contribuir aos educadores no sentido de 
interiorizarem a importância da inserção das atividades lúdicas no contexto escolar; almeja-se 
também ser um norteador da prática docente para que todos estabeleçam tempo e espaço
significativos para que a criança possa desenvolver sua autonomia, imaginação e senso crítico,
qualidades esta que carregarão por toda vida.          
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CONTRIBUIÇÕES DA MÚSICA E SUA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 
CLAUDIA MARA DE OLIVEIRA PELOSO PELOSO

TATIANE ABRANTES DIAS RAMOS
EDILAINE T. O. BERTUCCHI

Vários estudos em diversas áreas do conhecimento demonstram as contribuições e a importância da 
musica para o desenvolvimento da criança na educação infantil. A música está relacionada
diretamente com o desenvolvimento do aluno em seus aspectos físico, cognitivo, linguístico e
motor, além de tornar o ambiente escolar mais alegre e favorável à aprendizagem. Colocadas as
vantagens de se trabalhar com a música na educação infantil está o nosso desejo de pesquisar sobre
o assunto.  Objetivos: A) Apontar o papel da música dentro da educação infantil não apenas como
entretenimento, mas como fonte de desenvolvimento. B) Destacar a importância da música para o
desenvolvimento do aluno na educação infantil.  Metodologia: A elaboração desse trabalho se deu 
por meio de Pesquisa Bibliográfica em Livros Publicados entre 1988 a 2009; Consulta ao Site 
http://www.conteudo.org.br. Acesso em 20/09/2012.  Resultados: Com base na pesquisa realizada 
constatamos que a música quando utilizada de forma significativa em busca do aprendizado
proporciona ao aluno um desenvolvimento maior em seus aspectos físico, cognitivo e 
afetivo/social.  Discussão: Os autores pesquisados demonstram os benefícios que a música
proporciona ao desenvolvimento do individuo. A música pode ser utilizada pelo professor para
auxiliar novos aprendizados. O trabalho com a música na educação infantil possibilita uma
variedade de modos de percepção e sensações da criança na sua interação com o mundo. Sua
utilização como ferramenta pedagógica é uma prática da educação infantil que favorece o
desenvolvimento do aluno.  Conclusão: Concluímos que a música quando utilizada de forma
adequada, através de jogos, brincadeiras, cantigas de roda se torna um instrumento de grande valia
para educação infantil, além de tornar o ambiente escolar mais alegre e favorável à aprendizagem.
O professor precisa saber da importância da música para o desenvolvimento do aluno e trabalhar de
maneira que estimule esse beneficio em prol do educando.    A referente pesquisa trata-se de um 
PEIC. Número Protocolo 1139.      
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CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO GREEN FOOD NARANDIBA SOB A ÓTICA DA 
EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E DA SUSTENTABILIDADE 

 
APARECIDA JOSÉ MARTINES DE OLIVEIRA OLIVEIRA

GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA

O Projeto "Green Food Narandiba" fundamentou-se da experiência de articulação de políticas 
públicas voltadas ao fomento de geração de trabalho e renda para agricultores familiares e
ribeirinhos. Justificou-se por promover a difusão de tecnologias, a capacitação da mão de obra dos 
agricultores familiares, ampliação e melhoria das técnicas de plantio ecologicamente correto, cuja
produção foi comercializada por meio do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e Programa 
Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Objetivou a promoção de um sistema ampliado de
desenvolvimento sustentável, difundindo técnicas e tecnologias voltadas aos agricultores familiares
e ribeirinhos de Narandiba/SP, que privilegiou a produção e produtividade das hortaliças e frutas 
comercializadas inicialmente pelo PAA e PNAE. O projeto se fundamentou na metodologia 
participativa (pesquisa ação e do empoderamento de Paulo Freire). Contemplou a orientação in 
loco, a transferência de tecnologia a 20 famílias (90 pessoas) beneficiadas diretamente e, 
indiretamente 1.822 pessoas (alunos das escolas públicas e famílias em situação de risco alimentar).
Foram a campo, por meio de parceria formalizada com a Prefeitura Municipal de Narandiba,
docentes e alunos dos Cursos de Graduação em Agronomia e Engenharia Ambiental, Mestrado em 
Agronomia; representantes das Associações de Agricultores Familiares e assessores e técnicos da
Coordenadoria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Narandiba. Das ações desenvolvidas 
destacam-se: orientação técnica para comercialização e distribuição dos produtos na rede escolar,
entidades assistenciais e população de baixa renda; capacitações para gestão do negócio com
ampliação de outros pontos de comercialização; constituição de um modelo de gestão social das 
associações de produtores rurais; promoção da autonomia dos beneficiários na participação dos
pregões públicos do PNAE e do PAA entendendo as condições e critérios na elaboração e
formatação de propostas individuais e coletivas; replicação da metodologia de Assistência Técnica 
para planejamento, cultivo, colheita e pós-colheita com certificação, disseminando-a para outros 
grupos de agricultores familiares a serem integrados ao PNAE e PAA da CONAB.  O modelo de 
co-gestão de política pública implementado por meio da participação popular dos agricultores
familiares integrados a esses canais institucionais de comercialização contribuiu para a qualificação
do trabalho e aprimoramento das habilidades e competências desenvolvidas por esse grupo,
permitindo ainda o acesso à novas tecnologias e a integração de ações voltadas para a comunidade e
o meio ambiente. O projeto incentivou a recuperação e preservação da agrobiodiversidade,
estimulando o trabalho de organizações dedicadas à agricultura familiar. Foram implementados 
sistemas e manejos sustentáveis de cultivos de hortaliças, legumes e frutas, que respeita os recursos
naturais não renováveis das Unidades de Produção Familiar.         
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DIFICULDADES DE RELACIONAMENTO NO CONTEXTO ESCOLAR: OS BENEFÍCIOS 
FORNECIDOS PELA LUDICIDADE. 

 
RAFAELA REGINATO HOSOKAWA

A proposta do projeto Agressividade e timidez na escola é desenvolver atividades lúdicas com 
alunos que possuem dificuldades de relacionamento em sala de aula, devido a fatores emocionais.
Dentro de tais dificuldades destacam-se as relativas à agressividade e timidez.  O projeto tem como 
objetivo investigar as possíveis origens da agressividade e timidez infantil, utilizando-se de 
atividades lúdicas como forma de expressão e elaboração de conflitos que possam estar
influenciando nas dificuldades de relacionamento em sala de aula em crianças do ensino
fundamental. Durante os encontros lúdicos, que duram em média cinquenta minutos e ocorrem na
própria escola em que o aluno estuda, durante o período de aula, a pesquisadora disponibiliza
diversos brinquedos e materiais para desenhar. Assim, através do brinquedo escolhido e da
atividade lúdica com ele desenvolvida pela criança, a pesquisadora se sensibiliza ao que está sendo
simbolizado e as transferências que estão sendo realizadas, associando essas manifestações a
possíveis conteúdos internos da criança. A pesquisa é realizada com base nos pressupostos da 
pesquisa qualitativa, de tipo estudo de caso, tendo como referencial a investigação das
manifestações da criança, do ponto de vista da teoria psicanalítica. Por se tratar de um trabalho que
envolve seres humanos, a pesquisa já foi analisada e recebeu aprovação do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP), através do protocolo 65/2009. Por se tratar de um projeto em andamento, 
apresentarei os resultados parciais do caso de um garoto que que aqui chamarei de Renato (nome
fictício). Renato tem nove anos de idade e foi encaminhado para o projeto pela escola, pelo fato de
possuir grandes dificuldades para se relacionar com os colegas, pois, apresenta momentos de
agressividade. Segundo a professora de Renato, há algum tempo o garoto já apresentava condutas
agressivas, que se agravaram nos últimos meses, após a prisão de seu irmão. Logo no início dos
encontros lúdicos, Renato se mostrou bastante desinibido, comunicativo e entusiasmado em
participar do projeto. Durante os encontros Renato gosta de conversar bastante. Observa-se que seus 
relatos são extremamente fantasiosos e através da fantasia ele obtém uma satisfação imaginária, que
lhe traz alívio e serve de auxílio para suportar a realidade No brincar Renato encontra uma maneira 
de descarregar e lidar com suas emoções e tendências agressivas, sem que se sinta culpado,
proporcionando o alívio de suas tensões pré-conscientes e inconscientes e diminuindo o medo de
suas tendências destrutivas.  Renato encontra na brincadeira e nas conversas a possibilidade de
elaborar seus conflitos e suas angústias, assumir papéis e vivenciar situações que não são permitidas
na vida real. Esse conforto Renato encontra na atividade lúdica desenvolvida no projeto e esta tem
trazido a ele maior tranquilidade. O impacto dessas atividades na conduta de Renato em sala de aula 
será parte constitutiva da investigação ainda em curso.         
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DILEMAS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UMA BREVE TRAJETÓRIA HISTÓRICA E 
MUDANÇAS TERMINOLÓGICAS 

 
ANATILDE PEREIRA DA SILVA

MARIANA DOS SANTOS ANTONAJI

Vivemos um momento histórico caracterizado por mudanças, turbulências e crises, e também pelo
surgimento de oportunidades de reformulação de conceitos. Constatamos essas modificações 
também na área da deficiência e nas terminologias utilizadas nesse campo. Estas indicam que há um
processo social em curso, no qual a sociedade começa a perceber a existência de pessoas com
deficiências, as quais começam a se organizar e reivindicar espaços para exercer plenamente a
cidadania. Como todo processo social, esse também é complexo e acontece de forma gradual. O
desejo de realizar tal pesquisa teve origem devido ao nosso conhecimento preliminar das
dificuldades que as pessoas têm ao se relacionar e/ou se comunicar com as pessoas que possuem
deficiência. São muitos os receios de como falar e se portar diante dos deficientes, causando assim,
um ambiente de austeridade e rigidez, tanto do lado dos "normais" quanto dos deficientes.  Os 
objetivos consistiram em: traçar um panorama histórico da educação inclusiva; apresentar dados
estatísticos sobre a deficiência no Brasil; discutir os princípios e pressupostos da inclusão presentes
nos documentos legais brasileiros; analisar as mudanças efetuadas nas terminologias utilizadas para
definir as pessoas com deficiência ao longo da história. O presente trabalho foi realizado por meio 
de uma revisão de literatura: artigos científicos, livros relacionados a inclusão, documentos legais, 
pareceres e declarações, documentos oficiais do MEC. Tudo culminou na construção de hipóteses, e
discussões aprofundando os conhecimentos sobre as terminologias e os pressupostos que as
fundamentam.  Por meio desta pesquisa, percebemos o quanto foi longa a luta e os desafios 
enfrentados pelos deficientes para conseguirem obter uma participação ativa e dinâmica numa
sociedade cheia de "pré-conceitos" e garantir espaço para viver com igualdade de direitos como
apregoado em nossas leis. Pudemos observar, neste estudo, que adequação da sociedade às pessoas
com deficiência, em suas múltiplas dimensões e formas de organização, evoluiu na forma de
transformação da realidade social existente. Pudemos também apontar ações e caminhos para a
construção de uma sociedade inclusiva o que perpassa também linguagem e o modo de se
comunicar. Concluímos, na realização deste trabalho, que a valorização do modo de se comunicar e
se referir às pessoas com deficiência é de grande relevância para quebrar estigmas existentes, 
contudo,ainda são evidentes, atualmente, atitudes excludentes como as sofridas durante séculos. O
intuito maior é reforçar a importância das pessoas saberem as terminologias atuais e corretas, pois a
inclusão perpassa o processo de seleção terminológica.         
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DIREITO À EDUCAÇÃO: UMA LUTA PELA CIDADANIA 
 

ELIANE PEIXOTO PARRON PAIM
EDILAINE T. O. BERTUCCHI

O presente trabalho tem como objeto de estudo a educação dos jovens e adultos (EJA). Sendo o
direito à educação um direito social, buscaremos desenvolver a proteção que a ele se direciona
buscando os seus princípios nas legislações federal e estadual que tratam dessa modalidade de
ensino. Numa visão crítica do sistema educacional paulista e autocrítica do trabalho coletivo
desenvolvido pela equipe profissional nas escolas, observa - se que a preocupação com a formação 
crítica e politizada do aluno da EJA que passa ao largo das demais preocupações que se 
fundamentam na visão estruturada da Secretaria da Educação. Esta visão não difere da visão
gestacional do trabalho cotidiano nas escolas, no que se refere aos princípios pedagógicos aplicados
a esta modalidade de ensino. A EJA constitui um amplo campo de pesquisa, que vai além do 
trabalho pedagógico, pois envolve a compreensão crítica dos fatores políticos, sociais, econômicos
e familiares que o excluíram do sistema escolar. O tema deste projeto de pesquisa justifica-se pelas 
inquietações após dez anos de trabalho com jovens e adultos, como professora da área de Códigos,
Linguagens e suas Tecnologias, sendo o meu trabalho docente alicerçado no adulto da faixa etária
de 18 anos que por motivos intrínsecos e extrínsecos a fatores escolares, se manteve fora do sistema 
escolar. A educação de jovens e adultos nos moldes propostos pelos órgãos da Secretaria da
Educação deveria formar cidadãos conscientes do seu papel social, mas os ignoram na medida em
que não diferenciam esta clientela, com a especificidade que ela o exige.  O objetivo deste trabalho 
de pesquisa, é buscar elementos para fazer do aluno da educação de jovens e adultos um ser
pensante e um agente transformador de sua realidade social, tendo em conta a perspectiva histórica
na qual ele se insere.  A metodologia aplicada nesta pesquisa será bibliográfica e de dados
estatísticos já publicados, buscando extrair deles o entendimento da política educacional dirigida à
Educação de Jovens e Adultos.  A educação de jovens e adultos proposta pelo currículo do Estado 
de S. Paulo, forma cidadãos conscientes do seu papel social, capazes de atingir a sua mobilidade
social e/ou mobilidade no mercado de trabalho?  Esta pesquisa busca subsídios para análise da 
política educacional proposta pela Secretaria da Educação ao longo dos anos destinada a educação
de jovens e adultos e ao mesmo tempo, também analisar o papel do gestor e da equipe escolar na
implementação dessas políticas. Buscar novos caminhos para uma prática pedagógica que forme
cidadãos conscientes do seu papel social, dando-lhes oportunidade de ser um agente transformador 
do contexto em que está inserido. Atingir a plenitude de sua cidadania é o desafio que se impõe ao
educador que ousa desafiar as limitações do sistema educacional que lhe é proposto.          
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS POLÍTICOS PEDAGÓGICOS: ANÁLISE DE 
CONTEÚDOS E SUAS APLICAÇÕES NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

 
ANA PAULA FURLAN

SANDRA DE CÁSSIA FRANCHINI

O presente artigo origina-se de análise de Projetos Políticos Pedagógicos (PPP'S) de duas escolas na
cidade de Maringá, Paraná. Uma das escolas é enquadrada como Instituição privada de ensino -
Instituição de número 1. A segunda instituição é enquadrada como rede pública, pertencente a rede
estadual de ensino - Instituição 2. Ambas as escolas possuem ensino fundamental e médio.
Objetivando refletir acerca dos conteúdos sobre Educação Ambiental (EA) abordados nesses 
Projetos Políticos Pedagógicos (PPP's), é que deu-se a análise que originou este artigo. A 
investigação teve como base a abordagem qualitativa, e foram analisados com o mesmo rigor os
conteúdos pertencentes aos Projetos Políticos Pedagógicos ( PPP's) de ambas as escolas. No 
primeiro momento, refletimos sobre o sentido da Educação Ambiental à luz das questões mais
gerais postas dentro dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP's). Percebe-se, que mesmo ainda 
existindo uma divisão do trabalho escolar que se aproxima da racionalidade taylorista - separando 
quem decide de quem executa - existe a necessidade da abordagem de conteúdos específicos como
a EA (Educação Ambiental) para a formação de cidadãos melhores, mais conscientes e
consequentemente mais críticos, já que estudos revelam que as últimas décadas do século XX e o
início do século XXI vêm marcados por profundas mudanças no campo econômico, sociocultural,
ético-político, ideológico e teórico. 1)Verificar se a Educação Ambiental esta contemplada nos dois 
Planos Políticos Pedagógicos; 2)Verificar se nos conteúdos apresentados nestes Planos Políticos
Pedagógicos, existem componentes essenciais para EA - Educação Ambienta.  A metodologia 
utilizada se fez por meio de: leitura e posteriormente análise dos conteúdos dos Projetos Políticos 
pedagógicos (PPP'S) por disciplinas.   Foi concluído, com base na leitura e na análise dos
conteúdos de ambos os Projetos Políticos Pedagógicos, das escolas de número um e dois, que torna-
se necessário sensibilizar os alunos desde seus alicerces: "as crianças, que são mais impressionáveis
e que tendem a disseminar a informação da importância da conservação do meio ambiente"
(Meadows, 1989). Nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN's (Brasil, 1997), está previsto para 
o terceiro ciclo, "Ensinar e aprender em educação ambiental". Segundo Reigota (1995), a educação
ambiental não é apenas a prática pedagógica para a transmissão de conhecimentos sobre ecologia;
ela visa à participação dos cidadãos sobre a questão ambiental, auxiliando na compreensão e 
possível resolução do atual problema ambiental. A análise não nos leva ao conhecimento de que os
docentes estão preparados ou de posse da didática de ensino inerente a cada um deles, e também se
abordam de maneira mais abrangente os conteúdos relativos a EA em sala de aula.          
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EDUCAÇÃO E SEMIÓTICA: O USO CURRICULAR DE FILMES NA AULA DE HISTÓRIA
 

MARIA DE LOURDES ZIZI TREVIZAN PEREZ
JOSINEIDE ALVES DA SILVA

O texto "Educação e Semiótica: O Uso Curricular de Filmes na Aula de História" apresenta parte
dos resultados obtidos de pesquisas desenvolvidas pelas autoras, no Curso de Mestrado em
Educação da Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente (SP), finalizadas em 2012:
"Semiótica e Educação: A Leitura de Filmes na Proposta Curricular do Estado de São Paulo", de
Zizi Trevizan e "O Uso Escolar do Filme no Currículo do Estado de São Paulo", de Josineide Alves 
da Silva, sob orientação da primeira. Justifica-se a pesquisa diante da necessidade de um diálogo
mais estreito entre a Universidade e o Ensino Médio integrando o pesquisador universitário com as
práticas docentes (e discentes)sugeridas pelo Estado de São Paulo para a formação crítica da 
competência leitora (de filmes) dos jovens.  O objetivo geral foi contribuir para o aprimoramento
das formas didáticas de construção de leitores completos de filmes, na sala de aula e fora dela. Os
objetivos específicos se centraram na preocupação de descrever e analisar a "Situação de
Aprendizagem - 3", intitulada A Guerra e O Cinema, inserida no Caderno de Atividades Discentes
do Ensino Médio do Currículo Paulista, (SEE), na Disciplina de História, Vol. 2, 3ª série (MICELI 
& FINI, 2010), com destaque para a verificação da adequação/ inadequação das sugestões
metodológicas curriculares propostas no documento estadual, para a recepção de filmes (em
especial, Rapsódia em Agosto, 1991, de Akira Kurosawa).  Para esta descrição e análise do material 
selecionado, optou-se pela pesquisa qualitativa (Análise Documental), conforme Ludke & André
(1986); Gatti (2005) e Gonsalves (2005). A revisão da literatura permitiu a identificação de
conceitos básicos em Semiótica e Educação, que enfatizam a natureza ideológica e estética dos
filmes e a importância do reconhecimento valorativo desta natureza dupla do cinema (História e
Arte/ Filosofia) na formação do leitor/ espectador. Foram dados destaques aos estudos de Bakhtin,
1986, 2003; Peirce, 1995; Santaella, 1988, 1995, 2001, 2004; Eco, 1980, 1991; Hernandes, 2000;
Manuel, 2001; Yakobson, 1970; Novaes, 1993; Silva, 2001; Silverstone, 2003; Kock, 2007;
Arnheim, 2000; Setton, 2010; Thiel, 2009; Napolitano, 2009; Fausto, 2005; Le Goff, 2003; 
Yamauti, 2005; Bittencourt, 2009; Catelli Júnior, 2009; Trevizan, 2000; Nova, 2009. Reconheceu-
se o valor do Currículo no uso do filme como um material pedagógico, que interfere no processo
cultural de formação dos alunos, enquanto um documento historiográfico e educativo. Contudo, 
constatou-se que, nos roteiros sugeridos para abordagem do(s) filme(s), inexistem questões que
conduzam os receptores (alunos) e também os docentes (mediadores do trabalho) à leitura
necessária dos signos selecionados e combinados pela produção, para a veiculação das mensagens
conteudísticas dos filmes.  Ver resultados.         
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ENSINO A DISTÂNCIA COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL: PERSPECTIVAS A 

PARTIR DE UM CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 

MARCOS BARROS DE SOUZA
DANIELLI DOS SANTOS BAETA

ÉDISON TROMBETA DE OLIVEIRA

O Curso de Extensão Universitária "Tecnologia Assistiva, Projetos e Acessibilidade: Promovendo a
Inclusão", modalidade aperfeiçoamento a distância, realizado em parceria com o Programa de
Formação Continuada de Professores na Educação Especial (SECADI/MEC), tem desenvolvido a
formação de professores para o uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e
Tecnologia Assistiva, como recursos pedagógicos e de acessibilidade aos Estudantes Público Alvo
da Educação Especial (EPAEE), incluídos na rede pública de ensino. Analisar quais as perspectivas 
de alunos (professores da rede pública de ensino) participantes com relação ao Curso de
"Tecnologia Assistiva (TA), Projetos e Acessibilidade: Promovendo a Inclusão Escolar",
promovido pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho" (UNESP), por meio da Universidade Aberta do Brasil do Ministério da Educação
(UAB/MEC). Foram avaliados os alunos da turma 15 (São Paulo) do Curso, ministrado pelo Portal
Edutec (Educação e Tecnologia), mantido pelo Núcleo de Educação a Distância (NEaD) da 
UNESP, que objetiva apoiar estudantes, professores e pesquisadores na busca por informações
sobre práticas pedagógicas e uso de tecnologias na educação. O TelEduc é um ambiente de cursos a
distância com a utilização da Internet usado por universidades em atividades educacionais,
distribuição de materiais didáticos e suporte à comunicação entre estudantes e professores. No
presente caso, os estudantes utilizam o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para diversas
atividades, como acessar materiais de apoio, trocar mensagens com colegas e orientadores e
interagir em fóruns de discussão, enquetes e chats. Aos administradores e formadores, o sistema
permite uma visão geral do acesso, com dados sobre frequência e participação de professores e 
alunos. Estes têm acesso à área restrita do Portal Edutec, para consulta de informações acadêmicas,
acesso ao AVA, leitura de notícias, comunicados, materiais, dicas de recursos tecnológicos e
contato com a equipe do curso. Analisou-se, por meio de questões abertas, quais as perspectivas dos 
alunos que frequentam o Curso. As questões foram postadas por meio do Portal Edutec, sendo que
os alunos deveriam responder, com base nos conhecimentos adquiridos. Verificou-se, por meio das 
respostas das questões, que os alunos estão satisfeitos com os conhecimentos que estão adquirindo,
seja por meio de novas informações, compartilhamento de ideias e questionamentos e, também, por
meio do conhecimento da legislação sobre o assunto. Com base nas respostas dos alunos nota-se 
que há necessidade de treinamento para a aquisição de conhecimentos e, assim, ter a oportunidade
de trabalhar com os Estudantes Público Alvo da Educação Especial (EPAEE), incluídos na rede
pública de ensino.    -     
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL: O PROCESSO EM UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
INFANTIL UNIVERSITÁRIO DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP 

 
RENATA PAVESI

EDILAINE T. O. BERTUCCHI

Este pré-projeto de pesquisa tem por finalidade, analisar a prática que é empregada por um Centro
de Convivência Infantil Universitário da cidade de Presidente Prudente/SP no processo de formação
profissional, nos âmbitos intra e extra institucional. Quando falamos em processo intra e extra 
institucional nos referimos ao duplo processo vivenciado por todo o Centro de Convivência Infantil
Universitário: em uma primeira instância propiciar formação continuada a seus profissionais (no
caso abordaremos a formação dada as Agentes de Desenvolvimento Infantil (ADI) do Centro) e
num segundo momento, colaborar com a formação inicial dos profissionais que frequentam a
universidade a qual a creche esta vinculada, e que procuram a mesma para desenvolver projetos,
estágios e outras práticas relacionadas a formação acadêmica. Compreendemos que o Centro de
Convivência Infantil Universitário por ser parte integrante das instituições berço dos futuros
profissionais têm muito a oferecer no âmbito da pesquisa, ensino e extensão, configurando-se num 
vasto campo para o desenvolvimento de conhecimento cientifico - teórico e prático nas diversas 
áreas do conhecimento, o que também justifica a relevância do presente pré-projeto.  Geral 
Descrever os meios que o Centro de Convivência Infantil (CCI) da universidade têm para contribuir 
com o processo de formação profissional Verificar de que forma o supervisor do Centro de
Convivência Infantil participa do processo de formação inicial (estagiários) e de formação
continuada (servidores - ADI ) Averiguar quais as estratégias utilizadas para contribuir com a
formação continuada das Agentes de Desenvolvimento Infantil do CCI Verificar de que formas o
Centro de Convivência Infantil Universitário pode contribuir no processo de formação inicial dos
estudantes da Universidade Para idealizar esta pesquisa, nos pautaremos em artigos científicos,
livros, site e documentos oficiais da instituição - Universidade e CCI - Centro de Convivência 
Infantil. E ainda, de acordo com a necessidade, realizaremos entrevista semi-estruturada e/ou 
questionário a ser realizado com a supervisora e/ou agente se desenvolvimento infantil e/ou
estagiários. Assim utilizaremos a reflexão teórico crítica sobre o material obtido relacionando-o a 
análise da prática empregada na instituição fonte de estudo.  Como a Centro de Convivência Infantil 
Universitário pode contribuir no processo de formação continuada de seus profissionais (intra-
institucional) e ainda, como pode colaborar com a formação inicial dos profissionais que a
Universidade forma anualmente?  Com este pré-projeto pretendemos mostrar como o Centro de 
Convivência Infantil da Universidade pode contribuir com a formação profissional, tanto de seus
servidores como dos estudantes da instituição.         
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GEOMETRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: FORMAÇÃO E SABERES NECESSARIOS À 
PRATICA PEDAGOGICA 

 
ALICE CHRISTINA VAZ IBANHES DE LIMA BRITO

Esta pesquisa intitulada "Geometria na Educação Infantil: formação e saberes necessários à pratica
pedagógica", está vinculada a linha de pesquisa 2 - Formação e Pratica Pedagógica do Profissional 
Docente, do Programa de Mestrado em Educação da UNOESTE de Presidente Prudente - SP.O 
trabalho foi desenvolvido em encontros quinzenais com professores de educação infantil de um
colégio particular do município de Presidente Prudente. No decorrer das atividades e das falas dos
professores foi possível identificar a concepção de Educação Infantil , os conteúdos e a metodologia 
trabalhada, bem como a relação desses dados com as orientações pedagógicas para o ensino na
Educação Infantil ,embasados no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e as
Diretrizes Curriculares Nacionais. O objetivo desta pesquisa é analisar os saberes dos docentes
identificando as concepções que orientam o ensino de Geometria na Educação Infantil.  A pesquisa 
de enfoque qualitativo descritivo, envolveu pesquisa colaborativa tendo como eixo epistemológico a
abordagem histórico dialética que parte da necessidade de conhecer a realidade ( através de
percepções, reflexão e intuição) para transformá-la. Neste processo investigativo de intervenção 
caminharam juntas a prática investigativa, a pratica reflexiva e a pratica educativa. Os dados obtidos 
foram trabalhados pela análise de conteúdo, pois "tudo o que é dito ou escrito é susceptível de ser
submetido a uma análise interpretativa" (BARDIN, 2008).  A formação dos professores foi 
analisada, bem como os saberes de geometria que fazem da sua prática e a partir do referencial
construído levantaram-se dados que puderam determinar as bases em que se assenta o trabalho dos
professores com a geometria .E que segundo a teoria de van Hiele se encontram nos níveis básico e
1. Analisando as respostas dadas pelas professoras, concordamos com Crowley (1994) quando
afirma que o aluno deve passar pelos níveis de van Hiele de forma sequencial, e que para isso são
necessárias vivencias adequadas para cada nível. Devemos considerar as exigências que procedem 
das próprias concepções e conhecimentos sobre a Matemática a ser ensinada na Educação Infantil,
particularmente a Geometria Escolar, experimentada pelos professores em sua formação básica, tais
como: o próprio conteúdo matemático apresentado, o porquê aprender aquele determinado
conteúdo, as tarefas, etc. E, a partir delas, pensarmos em uma proposta de formação contínua, que
atenda as reais necessidades dos professores.Compreendemos o conhecimento do professor em um
processo contínuo, que inclui sua formação escolar e profissional, constituindo um dos aspectos de
seu desenvolvimento profissional.  Ponte(1994); Nacarato e Paiva (2006) afirmam que o professor
constrói e reelabora conhecimentos que ele mesmo utiliza em seu cotidiano, atuando como agente 
de seu próprio desenvolvimento. Em suma os professores concordam que precisam de uma
formação continuada em serviço.          
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GESTÃO ESCOLAR - QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL, UM CONCEITO EM 
CONSTRUÇÃO 

 
GILMARA MARTIN TAFARELO

EDILAINE T. O. BERTUCCHI

O ponto de partida para o desenvolvimento deste trabalho será em buscar informações, esclarecer
concepções e poder contribuir para um fazer pedagógico mais enriquecido que valorize o potencial
cognitivo das crianças de 0 a 3 anos. Neste sentido, este trabalho irá analisar as propostas que
apontam para um atendimento educacional de qualidade nas Creches, tendo como referência autores
diversos e documentos oficiais que tratam sobre o tema. Os conceitos de criança e infância que
conhecemos hoje e da Creche compreendida como instituição educacional são relativamente
recentes. Atualmente as Creches são vistas como um espaço físico de acesso ao saber, de cuidados e 
de relações diversificadas. Convém lembrar que, no Brasil, embora a educação e cuidado coletivo
das crianças de 0 a 3 anos tenha mais de 100 anos, apenas recentemente se reconheceu o caráter
educacional dos serviços oferecidos a essa faixa etária e suas famílias. A Creche é a etapa mais
onerosa, pois demanda maior estrutura e mais profissionais para um número menor de alunos, sendo
a mais desvalorizada e com uma oferta educacional de qualidade pouco desenvolvida. O fato se
confirma com o atraso do Plano Nacional de Educação para a década de 2011-2020, instrumento 
que articula o sistema nacional de educação e estabelece diretrizes educacionais para o país, que
ainda se encontra em discussão na Câmara dos Deputados. Esta pesquisa justifica-se pela 
necessidade de se discutir as concepções de educação e atendimento nas Creches e o papel do
professor e do gestor como parceiros de suma importância na educação infantil, no sentido de
compreender a nova prática pedagógica para melhor contribuir na construção da formação do 
sujeito. Fazer uma análise crítica e construtiva por meio de documentos existentes no âmbito da
Educação Infantil, segundo estudiosos e documentos oficiais de forma que os executores, gestores e
professores tenham diretrizes mais claras para trabalhar com a criança. A formação deste trabalho 
será feita por meio de pesquisa bibliográfica; com documentos oficiais, com livros, artigos, revistas
cientificas/especializada, jornais e sites recomendados.  Como a gestão escolar vem usando os 
Referenciais Teóricos para melhorar o atendimento educacional na Educação Infantil? O projeto e 
sua organização surgiu no âmbito do FORPEDI ( Fórum Regional Permanente de Educação
Infantil), no qual tem como meta assegurar o acesso da população infantil a um atendimento 
educacional de qualidade, bem como fortalecer esse campo de conhecimentos e de atuação
profissional na região de Presidente Prudente. Não se trata de um curso, mas de formação continua
com objetivo de promover ações em relação às políticas de atendimento nas creches. O trabalho se 
encontra em continuidade tendo em vista o objetivo de construir uma proposta pedagógica e
curricular que respeite a criança e a especificidade do seu modo de agir, pensar e aprender.         
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GESTÃO ESCOLAR COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO DE ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA 

 
ADRIANA NAPOLITANO DE MEZAS CALDEIRA

EDILAINE T. O. BERTUCCHI

O presente trabalho traz uma reflexão sobre o sistema educacional inclusivo, partindo do princípio
de que todas as crianças podem aprender que se respeite e reconheça as diferenças de idade, sexo,
etnia, língua, deficiência ou inabilidades, que o sistema metodológico atenda às necessidades de 
todas as crianças. Para a construção de um sistema educacional inclusivo e democrático, é
importante o trabalho do gestor, pois hoje as escolas são desafiadas a incluir com qualidade de
ensino esses alunos, e a trabalhar com a diversidade no ambiente escolar, para implantar a inclusão, 
surgem, entretanto, diversas implicações e perspectivas para os gestores escolares, a fim de atender
a essa diversidade de necessidades educacionais dos alunos. Justifica-se está pesquisa em contribuir 
para a evolução da gestão escolar e suas implicações na criação de uma escola que efetivamente
inclua todos os alunos, considerando todas as diferenças dos indivíduos e valorizando as
potencialidades a fim de que os educandos não se envergonhem de demonstrar suas diferenças de 
forma positiva à sociedade da qual faz parte. Investigar o desenvolvimento dos alunos com 
deficiência, visando o respeito e valorizando as diferenças; Fazer uma breve análise da estrutura
administrativa, politica e pedagógica, identificando sua implicações para os gestores escolares nesse 
processo de inclusão.  Este projeto será o resultado de uma revisão bibliográfica que busca
estabelecer uma correlação entre o papel da equipe gestora na escola frente à educação
inclusiva.  Com as inovações propostas pela escola contemporânea, o problema que se coloca é
como seria a melhor escola inclusiva? Com esta pesquisa, espera-se uma escola inclusiva, 
respeitando e valorizando as diferenças, mediante atitudes e palavras, pois nada adianta um discurso
inclusivo, sem a prática inclusiva, estimulando, enfim, atitudes que possibilitem a participação sem
distinção, e valorizando o outro como ser humano. Cabe à equipe gestora mediar um diálogo
permanente, procurando estratégias como exercício da cidadania para amenizar problemas.         
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GESTÃO ESCOLAR: INDISCIPLINA NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
 

VANDA LEILA ARMINIO ZAMPIERI
EDILAINE T. O. BERTUCCHI

O estudo traz uma reflexão sobre a indisciplina nas salas de aula, sendo um tema que mais
mobilizam gestores, professores, pais e todos os envolvidos no processo educacional de diversas
escolas públicas. Justifica-se em analisar a ocorrência da indisciplina nas instituições escolares, 
onde educadores e gestores acreditam que a Lei nº 8069/90 (ECA), contempla apenas direitos a
crianças e adolescentes, o que, de certo modo, tem contribuído para o aumento da indisciplina.
Quando a escola não tem significado para os alunos, há criticas ao sistema escolar, qualidade das 
aulas, aos conteúdos e professores despreparados, o que pode acarretar sérias implicações em seu
desempenho. As condutas costumeiras por parte da escola em reprimir as atitudes dos alunos muitas
vezes é um dos grandes entraves na vida escolar. Quanto a isso Tereza (2009, p.85 apud GURGEL)
argumenta que "os mediadores desse processo devem se pautar por ações transparentes e convictas"
superando problemas de forma consciente, tornando o ambiente agradável e prazeroso. Investigar 
significações atribuídas às questões disciplinares apontando prováveis causas da indisciplina escolar
e fazer uma análise da estrutura escolar atual, bem como as condições oferecidas para reduzir este
fenômeno. Manter constante avaliação do conhecimento e interação do aluno com a turma e
conteúdos tratados em sala de aula, minimizando as alienações em âmbito escolar a fim que este se
engaje nas dinamicas e estratégias de ensino evitando exclusões. Adequar os métodos de ensino às
necessidades de cada turma, adaptando conteúdos de acordo com a realidade do aluno a fim de
conquistar sua participação. Criar regras comuns, em que gestores e professores possam contar com
a ajuda dos alunos para colocá-las em prática no dia-a-dia escolar.  É necessário discriminar 
conceitualmente os termos referentes a disciplina e indisciplinas, neste sentido Guimarães (1996,
p.73) define a disciplina como "regime de ordem imposta ou livremente consentida que convem ao
funcionamento regular de uma organização", em sentido contrário à indisciplina onde "todo ato ou 
dito contrário à disciplina que leva à desordem, à desobediência, à rebelião". Com base no exposto
são feitas várias alusões à dinâmica escolar, o que implica em diversas intervenções necessárias ao
contexto atual. Dinâmicas direcionadas implicam em iniciativas articuladas em sala de aula em prol
dos mesmos objetivos e finalidades. Assim a escola passará a fazer sentido e as crianças passarão a
enxergar a utilidade do aprendizado se envolvendo no clima necessário à aprendizagem, tal como 
salienta Vichessi (2009, p.79).  É necessário transpor os entraves na educação, e em primeira
instância deixar de conduzir as propostas escolares com base em princípios ineficazes - buscando 
formas comuns e práticas - para resolver um problema de tamanha complexidade, que por natureza
exige amplas reflexões teóricas e dedicação.         
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GESTÃO PARTICIPATIVA: AVANÇOS E IMPASSES NA DISCIPLINA ESCOLAR 
 

ELIANE RIBEIRO JORDÃO MARCATO
EDILAINE T. O. BERTUCCHI

Este projeto de pesquisa bibliográfica tem por finalidade compreender quais são os múltiplos
fatores que determinam os problemas de disciplina na sala de aula, na escola e na sociedade, tendo 
em vista que atualmente está muito difícil para a escola desenvolver um trabalho que favoreça uma
educação que prepare os indivíduos para o mundo do trabalho, para exercer a cidadania crítica, para
a participação social e para o exercício de valores e atitudes diante do mundo contemporâneo. Por
ser um assunto relevante, esta pesquisa justifica-se em conhecer os estudos sobre o trabalho 
coletivo, por meio da gestão participativa, exigência ligada à própria natureza da ação pedagógica, 
que indicam caminhos para avanços e superação dos múltiplos problemas advindos da disciplina
escolar.  Compreender o trabalho da gestão participativa na superação dos múltiplos problemas
advindos da disciplina escolar. A formação deste trabalho será através de: - Pesquisa Bibliográfica; 
- Livros; - Artigos; - Jornais; - Sites.  A questão da disciplina escolar, segundo Vasconcellos (1995),
não é tão simples como se imagina, pois envolve a formação do caráter, da cidadania e da
consciência do sujeito. Sem disciplina não é possível realizar nenhum trabalho pedagógico
significativo. Nesse sentido, para a construção de uma disciplina consensual é necessário a
compreensão da relevância de formação do indivíduo para a cidadania, o entendimento sobre a
disciplina e qual a mais adequada para a Educação. Para tanto, é fundamental um trabalho coletivo
em que todos os envolvidos na Educação. Diversos autores foram elencados na elaboração desse
trabalho, dentre os quais destacamos, Barroso, Gomes, Libâneo e Vasconcellos.  Com esta pesquisa, 
espera-se compreender como a gestão participativa tem realizado seu trabalho para garantir as
finalidades educativa, uma vez que o ambiente escolar deve assegurar aos seus alunos uma
educação que prepare os indivíduos para o mundo do trabalho, para exercer a cidadania crítica, para 
a participação social e para o exercício de valores e atitudes diante do mundo contemporâneo.
Muitas vezes esse trabalho é dificultado pela indisciplina na escola, pois perde-se mais tempo 
corrigindo os alunos do que propriamente trabalhando o que foi planejado pelo professor em sala de
aula.          
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O ENFRENTAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR E O CYBERBULLYING 
 

FERNANDA RIBEIRO DE SOUZA
EDILAINE T. O. BERTUCCHI

As novas tecnologias de informação e comunicação permitem ao ser humano apropriar-se de 
inúmeras informações de forma rápida e abrangente. Neste ramo encontramos a internet e o celular,
ferramentas de comunicação que serão abordadas ao longo deste trabalho, que surgiram e se
espalharam mundialmente, facilitando as relações sociais em diferentes ângulos característicos da
vida moderna. No entanto, o uso das novas tecnologias de comunicação também oferecem riscos e 
devem ser utilizadas com cautela para não se tornarem um problema. Focaremos assim, o
cyberbullying, uma prática violenta que utiliza da internet e do celular para transmissão de
mensagens e comentários depreciativos por um usuário que visa ofender alguém. O alvo deste 
trabalho é proporcionar uma reflexão e estudo sobre a violência no meio virtual, ressaltando seus
benefícios e alertando sobre problemas que o mau uso da tecnologia pode oferecer, enfatizando o
papel do gestor escolar no conhecimento de tais assuntos, em prol de uma educação de qualidade,
que possa garantir a formação de cidadãos críticos, conhecedores de direitos e deveres e que possam
atuar positivamente na sociedade, com vista de melhores condições para o seu meio social. 
 Objetiva-se esta pesquisa em conhecer como o gestor escolar tem se posicionado diante da
manutenção da segurança na internet; contribuir para a diminuição da violência e para o
desenvolvimento de políticas públicas que almejem a ampliação da segurança na internet e punição 
aos crimes nela cometidos; possibilitar ao gestor e sua equipe a reflexão de como a internet está
sendo utilizada e formas de prevenir ações de violência e discriminação através da tecnologia;
 Trata-se de uma metodologia qualitativa, utilizando levantamento bibliográfico do bullying e
cyberbullying, , buscando também o conceito de gestão democrática, suas definições na sociedade
contemporânea e seu papel na eliminação de qualquer tipo de violência.  E como a gestão escolar 
pode intervir a violência causada muitas vezes pela internet?  A escola tem um compromisso de 
proporcionar ao aluno educação de qualidade, mediante clima de paz e respeito. Criar estratégias
para que isso aconteça é essencial para formação de cidadãos que vão contribuir para o bom 
funcionamento do país em diferentes âmbitos. O ambiente escolar não deve servir como reprodução
de violência, preconceito, frustrações, mas como local em que possam ser partilhadas ações sociais
para construção de um mundo mais igualitário, em que os estudantes tenham contato com vivências
que venham a favorecer o desenvolvimento pessoal como um todo. Neste ponto o gestor escolar
como administrador da unidade deve estar sempre bem atento a fatores internos e externos que
possam influir na vida estudantil e no andamento da instituição de ensino, cumprindo seu papel na
análise plena e real do rendimento escolar, com a participação de todos envolvidos, fazendo jus a
uma prática democrática         
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O MOVIMENTO COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM: REFLEXÕES 
SOBRE UMA PROPOSTA A PARTIR DO FUTEBOL 

 
LUIZ ROGÉRIO ROMERO

FLAVIA PEDROSA

A aprendizagem significativa tem sido evidenciada em abordagens metodológicas inovadoras no
atual cenário educacional. Assim, a ludicidade é frequentemente mencionada como atributo positivo
no processo de ensino e aprendizagem, sobretudo nas fases iniciais do período escolar. Analisar 
algumas possibilidades de desenvolvimento de conteúdo das séries iniciais do ensino fundamental
utilizando-se atividades lúdicas, especificamente, pela organização de ações relacionadas ao
Futebol. Utilizou-se estudo teórico e exploratório no qual os pesquisadores analisaram o conteúdo 
da disciplina Língua Portuguesa previsto para o primeiro bimestre do 4º ano do ensino fundamental
da rede pública de ensino de um município do interior paulista. O segundo passo foi elaborar uma
proposta de apoio ao desenvolvimento do conteúdo a partir de jogo recreativo baseado no Futebol
(futebol de duplas). Segue a proposta construída: Após o jogo, solicitar as crianças a produção de
texto utilizando uma das formas literárias abordadas no material da apostila, apresentar sua
produção, justificar sua escolha e identificar no seu trabalho as características do tipo de texto
produzido. Dividir a turma em jogadores, torcida, repórteres, narradores, comentarista do jogo,
árbitro e treinadores. Em seguida, cada indivíduo ou grupos, relata o jogo de acordo com sua 
participação nos diferentes gêneros literários. Os alunos podem revezar nestas funções para o
mesmo conteúdo e/ou outros no percurso anual, oferecendo a todos a possibilidade de vivenciar
diferentes formas de observação e movimentação. Esta atividade também pode ser registrada por 
vídeos, fotos, desenhos entre outros e explorada pela observação de fatos do jogo para discussão e
reflexão, como a identificação de outras formas de comunicação no jogo relacionados aos aspectos
verbais e não verbais. Indica-se a possibilidade da participação dos alunos no planejamento das
atividades, contribuindo com jogos e adaptações conhecidas por eles em outros contextos da
sociedade. De forma mais próxima ao proposto pela apostila de língua portuguesa, trabalhar a 
análise e identificação de gêneros textuais a partir do assunto Futebol. Solicitar aos alunos que
reescrevam (em qualquer outro gênero literário) o texto ou o jogo em que vivenciaram mudando
alguns fatos, a partir do que foi discutido na roda de conversa após a atividade. De acordo com seu
desejo e criatividade, os alunos apresentam suas produções enfatizando aspectos como, jogo limpo,
sem discriminação e atitudes de respeito. Aponta-se para a necessidade de uma pesquisa de campo 
(Pesquisa-ação ou pesquisa participante) com a aplicação e relatos propiciados pelas vivências
práticas construídas nesta proposta inicial. No entanto, baseado em estudos anteriores, destaca-se 
que a realização de atividades lúdicas relacionadas ao Futebol pode contribuir para o 
desenvolvimento de conteúdo e favorecimento da reflexão, motivação e interesse, atributos
desejáveis no processo de ensino-aprendizagem.         
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O PAPEL DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA INCLUSIVA 
 

ADRIANE ZAMPIERI GIACOMINI
EDILAINE T. O. BERTUCCHI

Introdução: O tema articulador tem em vista uma reflexão sobre a proposta da educação inclusiva,
em que ela fundamenta-se numa filosofia que aceita e reconhece a diversidade na escola garantindo
o acesso a todos à educação escolar, independentemente das diferenças individuaisJustificativa: A
presente pesquisa apresenta uma reflexão sobre a educação inclusiva, a importância das mudanças 
estruturais da escola, atitudes e práticas para efetivação de caminhos que conduzam a construção de
uma escola de qualidade para todos. Este trabalho tem por objetivo Observar as modificações
necessárias e como o diretor e funcionários se sentem diante desse novo desafio. Observar qual o 
papel do diretor diante da escola inclusiva. O desenvolvimento deste trabalho se deu por meio do
método Quali-Quantitativa de campo; Artigos; Revistas Cientificas/ Especializadas; Internet e
Questionário Este trabalho pretende abordar uma proposta de educação inclusiva, que ela seja
respeitada, que a escola e a sala de aula sejam um espaço inclusivo, um ambiente estimulante que
reforça os pontos fortes, reconhece as dificuldades e se adapta às peculiaridade de cada aluno, pois a 
inclusão significa reconhecer, aceitar e valorizar tais diferenças, oportunizar aos alunos o saber
universal, aprendido de maneira coletiva na escola, desenvolvendo a sua criatividade, a capacidade
de conhecer o mundo e a si mesmo, garantindo a possibilidade de seu crescimento A educação 
inclusiva é um processo em que se amplia a participação de todos, numa abordagem democrática,
que percebe o sujeito e suas singularidades, garante a qualidade de ensino educacional a cada um de
seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de acordo com
suas potencialidades e necessidades. Aos gestores cabe a responsabilidade de promover atitudes e
cooperativas entre a comunidade interna e externa da escola com relação à educação inclusiva. A 
inclusão também implica em buscar compreender a heterogeneidade, as diferenças individuais e
coletivas, as especificidades do humano e, sobretudo as diferentes situações vivenciadas na
realidade social e no cotidiano escolar.  A sociedade necessita de uma conscientização, substituir 
velhos paradigmas e construir uma nova maneira de pensar, valorizando o diferente, pois cada
pessoa é única, cada qual com suas habilidades, qualidades, atributos, características e preferências
próprias, precisando ser reconhecidas e respeitadas, configurando no princípio da igualdade, de uma
sociedade democrática e justa, sem preconceito e discriminações.          
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O PROCESSO DE APRENDIZAGEM EM CRIANÇAS DISLEXICAS 
 

STEFANE MONTEIRO ROSATI
EDILAINE T. O. BERTUCCHI

Introdução: O tema articulador tem em vista o Processo da Dislexia no mundo da sociedade e da
aprendizagem, desenvolver habilidades e técnicas para trabalhar.Justificativa: A presente pesquisa
apresenta uma reflexão sobre a educação para entender melhor como deve ser o processo da
dislexia principalmente em crianças; descobrindo mais sobre o assunto, por não ser tão conhecido
mais profundamente por alguns profissionais da educação. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo 
Investigar sobre a aprendizagem e o processo da dislexia num todo seja com crianças, adulto; seu
desenvolvimento. Fazer uma breve análise da estrutura, Compreender o processo da dislexia na 
aprendizagem;Identificar as dificuldades que os disléxicos encontram no dia-a-dia, em comunidade, 
no âmbito escolar;Discutir estratégias para trabalhar com crianças disléxicas em sala de aula.  A 
formação deste trabalho se deu através de: Pesquisa Bibliográfica; Livros;Artigos; Jornais; Sites.   
O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica,no qual buscamos através de
leituras de vários textos conhecer.Melhor como que é a visão dos autores frente há este tema como
trabalhar com crianças disléxicas dentro e fora das salas de aula,e como trabalhar a avaliação com
disléxicos e as diferentes técnicas de leitura e escrita que facilitará o trabalho do professor com
crianças, disléxicas. Com esta pesquisa, espera-se Dislexia é uma das formas de incapacidade para 
aprendizagem que resulta em distúrbios de leitura significativos, que podem incluir vários
distúrbios em orientação, tempo, linguagem escrita, soletração, memória, percepção auditiva e
visual, envolvendo habilidades motoras e sensoriais. O presente estudo caracteriza-se que a Dislexia 
tem base neurológica e existe uma incidência de fator genético de suas causas transmitidas por um
gene de uma pequena ramificação de um cromossomo que, por este ser dominante torna a dislexia 
altamente hereditária, o que justifica que ela se repita com outros membros da mesma família.         
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O TEMA ÁGUA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL. 
 

NATÁLIA TEIXEIRA ANANIAS

Este trabalho apresenta parte dos resultados da Pesquisa de Mestrado intitulada "Educação
Ambiental e Água: Concepções e Práticas Educativas em Escolas Municipais" vinculada ao
Programa de Pós-Graduação em Educação da FCT/UNESP Pres. Prudente - SP. A realização desta 
investigação permite a reflexão sobre a incidência da Educação Ambiental, com ênfase no tema
água para o Ensino Fundamental, colaborando com discussões sobre o trabalho docente e as
práticas educativas sobre meio ambiente. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é investigar como o
tema água é abordado em quatro Escolas de Ensino Fundamental de um município do estado de São
Paulo, especificamente no quarto ano, por meio da análise dos seus Projetos Político-Pedagógicos, 
das Propostas Curriculares, dos Livros Didáticos, e das concepções teórico-metodológicas dos 
docentes a respeito dessa temática,contribuindo para as discussões educacionais presentes na
atualidade. Como metodologia,trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo"estudo de caso", em
conformidade ao CEP,prot.86/2010,com dados obtidos a partir de análise documental,aplicação de
questionários e entrevistas semi-estruturadas com os docentes. Assim,a análise documental 
apresentou a presença de discussões sobre a Educação Ambiental no Ensino
Fundamental,contudo,não realiza aprofundamento no que tange ao tema água,apresentando lacunas
para as práticas docentes.No que tange as práticas e as concepções dos quatro docentes a respeito da
Educação Ambiental e o tema água, as análises estão sendo realizadas, porém, os primeiros
resultados obtidos apontam para práticas pontuais e fragmentadas a respeito do tema água, devido a
concepção que os docentes possuem, semelhante ao que está contida nos materiais utilizados e nos 
Projetos Político-Pedagógicos. Atualmente,nossa sociedade enfrenta uma crise hídrica, devido a
vários fatores,como:crescimento populacional,urbanização,padrões de vida e de consumo
desenfreados, poluição, falta de planejamento do poder público e de sensibilização ambiental;ponto
este que afeta diretamente a Educação,já que os alunos necessitam estar em sintonia com a
ocorrência desses problemas e principalmente uma consciência que permita colaborar com ações no
sentido de recuperar, conservar e preservar os recursos hídricos.Todavia, uma atenção especial ao
tema água necessita efetivar-se no ambiente educativo, na medida em que, alguns países já sofrem
com a escassez desse recurso,e,por mais que o Brasil apresente uma grande biodiversidade nos 
recursos naturais,essa temática deve estar presente no contexto escolar e em todas as áreas do
conhecimento,proporcionando assim, uma conscientização e sensibilização a respeito da água e sua
presença no contexto vivido. Deste modo,pode-se concluir até o prezado momento da pesquisa a 
presença de lacunas nos documentos e nas práticas a respeito do tema água, e ainda,a falta de uma
formação específica dos docentes para o trabalho com o tema água e a Educação
Ambiental.    CAPES     
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O USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO 
RECURSOS PARA O ENSINO E A INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL DE UM ESTUDANTE 

COM SÍNDROME DE DOWN 
 

LUANA PAVAN SOTOCORNO

O uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) tem contribuído para a
Inclusão Digital e Social dos Estudantes Público-Alvo da Educação Especial (EPAEE) e propiciado 
uma aprendizagem significativa a pessoas com Síndrome de Down (SD), por apresentar grande 
potencial de comunicação e interatividade. Assim, o grupo de pesquisa Ambientes
Potencializadores para Inclusão (API), da FCT/Unesp/Presidente Prudente-SP viabiliza a realização 
de pesquisas sobre o uso das TIDC como recursos potencializadores para o desenvolvimento de
habilidades e competências essenciais para o desenvolvimento integral de EPAEE, em uma
abordagem construcionista, contextualizada e significativa, definida por Schlünzen (2000), onde a
aprendizagem parte da realidade dos estudantes, respeitando seus interesses, expectativas e ritmo de
aprendizado. Neste sentido, esta pesquisa subsidiada pelo Núcleo de Ensino possibilita a inclusão
digital e social de um estudante de 41 anos com SD.  Analisar o processo de realização de 
atividades de alfabetização e inclusão digital e escolar por meio do uso das TDIC como meios de
comunicação e aprendizagem auxiliando no seu desenvolvimento integral. A pesquisa é qualitativa, 
do tipo estudo de caso, onde inicia-se com um diagnóstico do estudante. O acompanhamento é 
realizado no Centro de Promoção para a Inclusão Digital, Escolar e Social (CPIDES) semanalmente
com uma hora de duração. Após um estudo sistemático, são elaboradas atividades para que o
estudante utilize softwares educacionais e Objetos de Aprendizagem (OA) e a rede mundial internet
além de materiais pedagógicos como jogos etc. A análise é realizada por meio de observações do
estudante durante as atividades e das próprias atividades.  Como já está alfabetizado, utilizamos 
vídeos na internet para que faça suas próprias anotações e possamos realizar as correções
necessárias. Quanto ao aspecto da inclusão social, se mostra mais interativo, estabelecendo relações
tanto no CPIDES quanto na rede mundial.  A pesquisa confirma que o uso das TDIC e de recursos 
do computador podem auxiliar no desenvolvimento das habilidades do estudante com SD de forma
significativa e motivadora, incluindo-o no mundo digital, que se apresenta como alternativa e
oportunidade para a aprendizagem, comunicação, acesso as informações e interação com o mundo.
Contudo, a pesquisa terá continuidade, visando auxiliar e sanar as dificuldades pedagógicas do
estudante.  As pessoas com SD podem desenvolver suas habilidades por meio de atividades
propostas no sentido de auxiliar sua aprendizagem através da internalização de estímulos. Nessa
perspectiva, procuramos estimular as potencialidades do estudante, visando auxiliar a sua
aprendizagem e inclusão digital e social.    Luana Pavan Sotocorno, Prof. Dr. Elisa Tomoe Moriya 
Schlünzen, Departamento de Matemática, Estatística e Computação. Faculdade de Ciências e
Tecnologia de Presidente Prudente - Fct/Unesp, Licenciatura em Pedagogia, Núcleo de Ensino     
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OS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM COLABORATIVA NA EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA: UM ESTUDO DE CASO  

 
DIENE EIRE DOS SANTOS CARNEIRO CARNEIRO

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY

Atualmente vivemos a sociedade da informação, envoltos a tanto avanço tecnológico, a busca do
conhecimento se tornou necessária e indispensável a cada indivíduo, o que requer uma educação
mais dinâmica, reflexiva e flexível. A Educação a Distância pode ser adotada como ferramenta 
fundamental para capacitar e mediar a construção do conhecimento, uma vez que dispõe de recursos
tecnológicos de interação, que propicia uma aprendizagem colaborativa, entre o educador e o aluno
que atuam nesta modalidade; que inclusive devem ter perfis diferentes dos que atuam na 
modalidade presencial.  Assim sendo, o presente trabalho buscou compreender como se dá os
processos de ensino e aprendizagem colaborativa na modalidade a distância, analisando o papel do
tutor mediador e as atividades dos alunos utilizando um recurso de interação o fórum (atividade
assincrônica), disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem na pasta intitulada Fórum, do
curso de Pedagogia ofertado por uma Instituição de Ensino Superior no Noroeste do Paraná.  Para 
obtenção dos objetivos propostos o método adotado foi um estudo de caso de abordagem
qualitativa, através de observação, coleta de dados e entrevista semi-estruturada aplicada aos 
sujeitos da pesquisa: um tutor mediador e oito alunos da primeira série do curso referido.   O que se 
pretendeu com esta pesquisa foi analisar e diagnosticar em cada documento, a influência do tutor
mediador na construção do conhecimento do aluno do Curso de Pedagogia da EAD, a fim de
compreender os processos de ensino e aprendizagem colaborativa na EAD, além constatar a 
importância deste profissional nestes processos. Pode-se concluir que realmente os processos de 
ensino e aprendizagem colaborativa estão ligados à figura do tutor mediador que é visto como um
educador, incentivador e facilitador da aprendizagem, no entanto, constatou-se que a interação se dá 
de forma coletiva e não individual, sendo ideal as duas formas, mas segundo a tutora mediadora esta
situação é ocasionada pelo grande número de alunos que ela assiste.          
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OS VIDEOGAMES E O NOVO APRENDER:  
 

LEOVIGILDO SAMUEL SANTANA

O presente trabalho discute a importância dos videogames na vida dos jovens e como os mesmos 
estimulam a aprendizagem. Escolhemos o jogo PES 2011 (Pro Evolution Soccer), produzido pela
empresa Konami, por se tratar de um game de futebol que envolve clubes e campeonatos de todos
os continentes e que pode ser utilizado nas aulas para trabalhar o conceito de globalização. Os jogos 
devem ser vistos como ferramenta a contribuir para o trabalho pedagógico do professor e atrativo
para os alunos, porque os mesmo podem estimular a curiosidade ao estimular a curiosidade sobre
algo considerado chato e sem importância. A justificativa é que as crianças e jovens formam, hoje,
uma geração integralmente imersa na tecnologia. Os videogames apresentam desafios constantes ao
jogador, obrigando-o a todo instante a avaliar, organizar e rever as informações disponíveis e, 
baseado nelas tomar as decisões estratégicas: montar a equipe, posicionamento dos atletas,
organização de ataque e defesa. Os jogos propiciam aos alunos a correlacionar fatos e não a vê-los 
isoladamente.  1- Estabelecer uma relação entre o aluno, o tema Globalização e o jogo eletrônico 
Pro Evolution Soccer 2012, para que se crie condições de aprendizagem apropriando-se de novas 
mídias, integrando-as a um contexto pedagógico. 2- Promover a relação ensino-aprendizagem 
através da utilização de jogos eletrônicos como prática educativa.  A nossa proposta foi a de 
estimular o uso de jogos eletrônicos no ambiente escolar fortalecendo o binômio ensino-
aprendizagem, buscando construir uma aprendizagem coletiva entre os atores envolvidos nessa
experiência. Num primeiro momento os alunos tiveram aulas sobre a globalização e suas
características e em outra etapa foram levados ao laboratório de informática do colégio para que
entendessem, através do PES 2012, como a globalização está integrada ao nosso dia-a-dia. Após o 
jogo estabelecemos uma relação entre o processo de globalização em curso e o PES, permitindo a
partir daí analisar se houve um avanço no processo ensino-aprendizagem.  Nosso ponto de partida 
foi o interesse dos jovens sobre os jogos eletrônicos. Esse interesse é que norteou nosso trabalho 
sobre a relação jogos eletrônicos e educação, criando um novo ambiente de aprendizagem.
Percebemos que os sujeitos já estavam familiarizados com o PES 2012, o que facilitou o
desenvolvimento do mesmo.  Pudemos perceber o envolvimento dos sujeitos durante a aplicação do
game e após o mesmo, nas discussões com o grupo sobre a globalização. Evidenciamos que os
jogos eletrônicos oferecem aos professores possibilidade de explorarem novos ambientes de
aprendizagem e novas ferramentas pedagógicas.  Concluímos que os jogos eletrônicos podem, 
perfeitamente, contribuir para o trabalho docente, estimulando a prática educativa, auxiliando o
professor em suas aulas e possibilitando que a relação ensino-aprendizagem obtenha resultados 
satisfatórios.          

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 1115

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS 

Educação  

 

PERCEPÇÕES DOS RECÉM FORMADOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA UNOESTE 
SOBRE A COMPETÊNCIA "ATENÇÃO À SAÚDE" DESCRITA NAS DIRETRIZES 

CURRICULARES NACIONAIS. 
 

CLÁUDIA DE OLIVEIRALIMA COELHO

A formação educacional no terceiro grau faz parte do projeto de vida do aluno e o aprendizado
resultante influenciará de maneira definitiva na vida do futuro profissional. As DCN do Curso de 
Odontologia propõem o perfil do profissional a ser formado. Os processos de transformação de
recursos humanos são complexos e envolvem mudanças que demandam diagnóstico, análise da
situação e tempo de construção .  Verificar as percepções dos egressos da Faculdade de Odontologia 
- Unoeste, nos anos de 2007, 2008 e 2009 sobre a aquisição da competência geral "Atenção à
Saúde" descrita nas DCN tendo em vista o aprimoramento do Projeto Pedagógico. Para a coleta de 
dados usou-se um questionário estruturado contendo 29 questões formuladas com base no texto das
DCN, que foram enviados por e-mail aos egressos. A maioria dos egressos (96,4%) relata que se 
sentem capazes de atender às necessidades de atenção à saúde nas comunidades em que estão
inseridos, considerando que a contribuição do curso para a capacidade de compreender, analisar
problemas (77,8%), propor soluções para estes (71,4%) e tomar decisões (57,1%) foi contribuição
plena. Dentre as ações de prevenção e promoção de educação bucal os pontos melhores avaliados 
foram o preparo para trabalhar em equipe, desenvolvendo ações conjuntas de promoção e proteção
à saúde bucal e as ações educativas para clientelas específicas e a aplicação de métodos de
prevenção e promoção de saúde relacionados às principais doenças bucais. Os pontos com avaliação 
mais frágil foram as percepções sobre o preparo para desenvolver ações de educação para saúde
bucal, para participar dos programas governamentais de promoção e proteção à saúde bucal, para
reconhecer os principais fatores relacionados à etiologia, epidemiologia, níveis de prevenção e
formas de controle das principais doenças bucais. A contribuição da prática docente na formação de
princípios éticos e bioéticos foi considerada plena por 67% dos egressos. O tratamento restaurador 
com técnicas de dentística, tratamento endodôntico estão entre as competências de reabilitação
bucal com melhores avaliações. Entre as competências de mais baixa avaliação estão o preparo para
realizar tratamento reabilitador com uso de próteses, preparo para realizar tratamento cirúrgico 
através de exodontias, preparo para realizar tratamento periodontal e realizar tratamento ortodôntico
preventivo.  A análise das respostas encontradas ressaltou a importância da pesquisa com egressos
na adequação para melhorar a aderência do curso de Odontologia às Diretrizes Curriculares
Nacionais  A pesquisa mostrou, segundo a opinião dos egressos, as fragilidades e pontos fortes do
curso, e essas serão encaminhadas ao NDEpara aprimoramento do Projeto Pedagógico.          
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PROJETO POLITICO PEDAGÓGICO X FORMAÇÃO DO PROFESSOR: UMA RELAÇÃO 
INDISSOCIAVEL 

 
JOSE JAILTON DA CUNHA

O Projeto Político Pedagógico é o plano global da escola e visa melhorar a qualidade do ensino.
Toda escola elabora o seu de acordo com as suas expectativas,objetivos e finalidades concretas em
relaçao ao que se quer mudar na sociedade. O Projeto Político Pedagógico se concretiza em seu 
desenvolvimento, pois, nele podemos incluir novas idéias conforme necessidade da escola. Por sua
natureza ele é um recurso de melhoria da qualidade de ensino.A própria LDB(BRASIL,1996) em
seu artigo 13 estabelece que "os docentes incumbir-se-ão" de: I - Participar da elaboração da 
proposta do estabelecimento de ensino. Assim em sua formação, os professores deverão aprofundar
seus conhecimentos sobre trabalho em equipe e planejamento para enfrentar os desafios do
cotidiano escolar. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma investigação a respeito da
formação dos professores de Educação Física de uma Universidade particular do Interior Paulista. O
seu propósito foi analisar a Proposta Educacional de um curso de Licenciatura em Educação Física 
buscando compreender as coerências e contradições em relação à formação do professor.  O 
presente estudo envolveu pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e trabalho de campo com
entrevistas com coordenador, professores e alunos de uma Instituição formadora de professores de 
Educação Física.  A análise dos dados obtidos permite afirmar que a escola investigada apresenta
estrutura física adequada e sua proposta pedagógica é coerente com a realidade propiciando
formação adequada aos seus graduandos. Percebeu-se através das análises que a proposta 
pedagógica do curso investigado tem finalidades concretas e objetivas no que diz respeito a
formação que esta Instituição desenvolve em seus alunos.  Os dados obtidos foram analisados sob a 
ótica da pesquisa qualitativa tendo o referencial teórico como suporte para o levantamento de
categorias de análise de conteúdo. Na analise do Projeto Pedagógico Consta a definição do perfil
profissional do licenciado. Observou-se a presença de alguns elementos essenciais definidos na 
legislação vigente, tais como: A-Finalidade da escola B-Tempo escolar C-Currículo: entendido 
como o "coração" das ações planejadas. D-Tomadas de decisão Quanto a analise ds entrevistas
observou-se no depoimento do coordenador pedagógico as seguintes categorias: A-
Responsabilidade pela organização e planejamento B-Implementação das intenções do projeto 
político pedagógico na prática  Sugere-se entao que todas as instituições formadoras de professores
elaborem e coloquem em pratica sua proposta pedagógica.          
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RELAÇÃO FAMÍLIA ESCOLA E A APRENDIZAGEM 
 

APARECIDA SUELI FÓGLIA OIKAWA
CIBELE MATEUS

O presente trabalho versa sobre a relação família/escola no desenvolvimento da aprendizagem Nos
últimos vinte anos, várias mudanças ocorridas no plano sócio-político-econômico relacionadas ao 
processo de globalização da economia capitalista vêm interferindo na dinâmica e estrutura familiar
e possibilitando mudanças em seu padrão tradicional de organização. Apesar das transformações na
organização da família, ela deve desempenhar funções educativas, transmitir valores culturais,
fornecer modelos de formação para o indivíduo viver socialmente e estabelecer suas relações. 
Muitas vezes a família não exerce seu papel, ou transfere suas obrigações à escola. Varias
pesquisas, teses e artigos trazem essa discussão, mostrando o quão positiva é a interação
família/escola para o desenvolvimento escolar das crianças. Observa-se, que apesar de tudo que foi 
escrito, não existe clareza a respeito do problema em razão de sua complexidade.  A presente 
pesquisa tem como objetivo pontuar alguns benefícios da relação família/ escola no
desenvolvimento da aprendizagem.  A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, que
ressalta as características das famílias em dias atuais, suas responsabilidades com relação à vida
educacional de seus filhos e o papel da escola.    A escola é uma instituição social, responsável pela 
educação escolar, é um espaço destinado ao trabalho pedagógico formal, ao entendimento de regras,
à formação de valores éticos, morais e afetivos, ao exercício da cidadania. Quando a escola é
despreparada no seu quadro funcional, ela não cumpre o seu papel social na formação do educando. 
Verifica-se que se têm a partir desse desinteresse escolar/pedagógico indivíduos desestimulados e
incapazes de prosseguirem em busca do seu lugar na sociedade. Gerando assim, alunos
desmotivados, indisciplinados e com baixa auto-estima. Muitas escolas não facilitam a participação
das famílias e, muito menos, incentivam o desenvolvimento de parcerias.  Pode ser constatado 
durante a realização desse trabalho que a relação família e escola são fundamentais para haja
qualidade no desenvolvimento da aprendizagem. A instrução era a função da escola e a educação
era função da família, mas nos dias de hoje existe a necessidade da escola também colaborar com a
família na educação. O papel de ambos deve ser conjunto, numa relação cúmplice e de confiança. A 
família tem a função de socializar, que é transmitir valores, idéias e conceitos fundamentais da
sociedade. Atualmente com essas mudanças todas a escola tem realizado essa função de
socialização com a família.Tanto a escola quanto a família atualmente são pontos de sustentação de
um ser humano. É necessário que haja uma harmonia entre elas para que os resultados na formação
de um indivíduo sejam positivos.          
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RELATO DE EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO EM ASTRONOMIA  
 

ISABELA MARINHO MENEZES

Neste trabalho apresentamos um relato sobre as atividades desenvolvidas com um grupo de estudo
de Matemática, Física, Astronomia e Astronáutica, junto com duas escola pública de Presidente
Prudente/SP. Tal grupo está vinculado ao projeto de extensão universitária, intitulado: Programa de
Apoio ao Ensino de Matemática, Física e Português na Escola Pública, que se realizavam duas 
vezes por semana na E. E. Hugo Miele e na E.E. Fernando Costa. É desenvolvido por discentes do
curso de Matemática e de Geografia: Isabela Marinho Menezes, Joyce Aline Duarte Dobler e
Douglas Vieira, era coordenado pela Prof.ª Maria do Socorro Maia de Araujo Nogueira (in 
memorian), idealizadora do projeto, e orientado pelo docente Prof. Dr. Jose Roberto Nogueira
(DMC - FCT/UNESP). Realizado desde 2000, visa preparar os alunos da rede pública de ensino,
para participarem de várias Olimpíadas, inclusive a de Astronomia e Astronáutica. O objetivo é 
incentivar a educação em Astronomia, despertar a curiosidade e a busca de conhecimento do aluno,
por meio de encontros realizados fora do horário de aula na escola e com o material proposto pela
Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Utilização de várias atividades, com softwares,
planisfério, luneta e passeios (como por exemplo: visita ao planetário da cidade), dentro do
cronograma estabelecido pela Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Este projeto proporcionou
mais 10 medalhas (entre prata e bronze) para alunos que participaram da Olimpíada de Astronomia
e Astronáutica, 2 medalhas de prata para alunos que participaram da Olimpiada Brasileira de
Foguetes e foram convidados para a IV Jornada de Foguetes, alem de oferecer aos alunos que 
participaram um conhecimento extracurricular, também ofereceu as discentes oportunidades de
estudar e preparar os encontros de astronomia, contribuindo em suas formações acadêmicas.   O 
projeto de extensão voltado para a Educação em Astronomia mostrou o desempenho dos alunos que
participam e os méritos alcançados. Desta forma, conseguimos motivar os alunos afim de gostarem
do projeto e, a convidar novos participantes. Assim, participam do projeto cinco alunos surdos que
acrescentam conhecimento para si e para o grupo. Isto, porém, torna cada encontro um desafio
divertido, tornando um assunto sério em algo simples e fácil. E a escola que não participa mais do
projeto, não manteve o interesse dos alunos em estudar para olimpíadas, o que mostra a importância 
do projeto.    Pró Reitoria de Extensão da UNESP - PROEX     
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TECNOLOGIA ASSISTIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRESIDENTE VENCESLAU
 

JOSE JAILTON DA CUNHA

A TA (Tecnologia Assistiva) é um termo novo que vem sendo utilizado como um auxílio de
recursos e serviços que contribuem e proporcionam melhorias nas habilidades funcionais das
pessoas com deficiência, promovendo assim vida independente e inclusão, esses meios tecnológicos
ou não que podem vir a ajudar principalmente as pessoas com deficiências a terem uma vida
melhor.  O presente trabalho teve como objetivo realizar uma investigação e analisar se a escola e
os professores estão buscando apropriar-se da Tecnologia Assistiva, que pode ser usada para a
inclusão em salas de aula, e se estão se formando e qualificando para que aconteça um real
aprendizado desses alunos.  Para tanto, a pesquisa apoiou-se nos pressupostos teóricos dos 
documentos educacionais como a LDB 9394/96(Lei de Diretrizes e bases da Educação), Declaração
de Salamanca (1994), CAT(Comitê de Ajudas Técnicas, 2007), além de autores nacionais como
Teófilo Antunes Galvão Filho e Rita Bersch, que discorrem sobre o tema em questão.  Os dados 
obtidos foram analisados sob a ótica da pesquisa qualitativa tendo como referencial documentos
educacionais como suporte de análise de conteúdo. Para tanto foram analisados os profissionais da
área do conhecimento, sendo que nove (09) são professores e apenas um (01) diretor, com o intuito
de colher informações fidedignas e verdadeiras em relação ao tema em questão A maioria das 
crianças logo ao nascerem já tem contato com a tecnologia, e é através do computador que são
inseridas nesse mundo de novidades acessando a internet com toda desenvoltura e intimidade, é
durante a sua infância que rodeado por muitos recursos, se inicia o período de descobertas e
aprendizado que pode se dar através de brincadeiras como jogos de montar ou até sofisticados 
softwares educativos, chamados também de objetos de aprendizagem.  A análise dos dados obtidos 
apontou que 50% dos entrevistados não possuíam conhecimentos em relação a TA, e que muitos
professores ainda não estão preparados ou capacitados para trabalharem com essa nova tecnologia e 
com alunos com deficiência.         
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A EDUCAÇÃO FÍSICA E AS TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS 
 

LUIZ ROBERLEY DE SOUZA COLA
ANDERSON DOS SANTOS CARVALHO

JOSE JAILTON DA CUNHA

Para entendermos a história da educação física devemos voltar ao passado e refletir como as
sociedades de cada época viviam e quais os seus anseios em relação ao futuro. Segundo Castellani
(1994), a história da Educação Física vem sofrendo muitas transformações com o decorrer do
tempo, e não era vista como uma educação para formação do caráter cívico e moral do cidadão e
para uma melhor qualidade de vida, ou seja, o compromisso educativo não existia. Observa-se com 
base em autores que a Educação Física ficava em segundo plano nos meios educacionais e não tinha
caráter pedagógico de formar pessoas capazes de refletir e questionar sobre o mundo em que se 
vive. Percebe-se então que está em processo de constantes transformações e evolução, ou seja, uma
identidade sendo construída lentamente de acordo com o contexto histórico, pois a mesma
acompanha a evolução cultural da sociedade. No entanto sabemos que a Educação Física é muito 
ampla, se articulando às áreas da higiene, saúde, esporte e formaçao integral do ser humano.
Portanto se hoje vivemos em uma sociedade democrática, a Educação Física colaborou e contribuiu
nesse processo, desempenhando um caráter educativo que contribui para a formação e
desenvolvimento integral do indivíduo. A Educação Física evoluiu nos meios educacionais e
consegue também veicular um ensino mais aberto e menos técnico como no passado era feito,
sempre buscando novos conceitos para a transformação da sociedade em que vivemos.  O principal 
objetivo desse trabalho será o de fazer uma análise de como os professores estão hoje
desenvolvendo suas aulas na prática dentro da escola, buscando compreender se a evolução da 
Educação Física e as novas propostas para a disciplina estão sendo postas em prática, na medida em
que visa formar o cidadão crítico e participativo através do currículo proposto.  Para o 
desenvolvimento deste trabalho será realizado um levantamento de cunho bibliográfico que servirá 
como suporte teórico para sustentar a pesquisa. Serão realizadas entrevistas com professores e
observações nas aulas, buscando assim fontes fidedignas para melhor compreender essa prática em
questão. Os dados coletados serão analisados qualitativamente e ressignificando-os, em busca de 
uma prática real para as aulas de educação física no novo contexto. Serão entrevistados oito
profesores de quatro escolas municipais do ensino fundamental do ciclo II no municipio de
Presidente Venceslau.             
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A PRATICA EDUCATIVA COMO UMA FERRAMENTA DE FORMAÇÃO INTEGRAL DO 
ALUNO NA ESCOLA CONTEMPORANEA NA ÓTICA DE PAULO FREIRE. 

 
JOSE JAILTON DA CUNHA

ANDERSON DOS SANTOS CARVALHO

Esta pesquisa tem por finalidade levantar uma problemática nas questões educacionais que buscam
a cada vez mais discutir a formação do ser humano num perfil onde se possa valorizar o aluno na
totalidade.Levante- se então a problemática se os professores na sala de aula levam em conta esses
fatores pessoais , culturais e econômicos. Sendo assim,Freire, defende a abordagem sócio cultural a
qual valoriza uma aprendizagem contextualizada na vida dos alunos , levando-os a liberdade e 
autonomia no processo de independencia, não apenas conteúdos de mera transmissão sem sentido
real na vida do aluno. Para Freire, o mundo e os contextos mudam, e a escola e os professores
devem acompanhar tais mudanças, assim nao ficaria fora do contexto, fazendo de seus alunos uma
aprendizagem ativa no processo e não mera receptora de conteúdos sem contextualização na vida
dos alunos. Aponta o autor que , a ética e a estética não são natas, e sim, se constróem dentro dos
contextos por relações, experiências, atitudes capazes de criar e recriar o mundo.Para Gadotti
(1996), a prática educativa tem ligações profundas com demais procesos a vida em sociedade: a
atividade política, econômica e cultural. O processo educativo não é apenas uma atividade humana, 
mais também social. De acordo com Freire (1996), a pratica educativa não se limita ao formal, não
e previlégio do educador. A família, grupos sociais, empresa, associações, partidos politicos são
chamados para desempenhar a tarefa educativa.Afirma ainda o autor que a educação formal deve
formar sujeitos conscientes e criticos dentro de uma sociedade democrática , e que a escola
mediante o papel do professor tem essa função, de formar um aluno critico , participativo do
processo de aprendizagem e não passivo , alienado, como simples depósito de
conhecimento.Sugere-se então que a educação seja autonoma e democrática , formando sujeitos
capazes de se libertarem do processo dominante e se tornarem capazes de transformar a sociedade.
 - fazer uma análise da prática docente no espaço escolar buscando verificar o processo de ensino e
aprendizagem em relação a formação autonoma e democrática do aluno como sujeito agente do
processo de aprendizagem na sociedade contemporanea através das acões didáticas dos professores, 
buscando perceber se existem momentos para essa aprendizagem que se necessita no novo contexto
educacional.Com esse estudo pretende-se apontar caminhos para uma aprendizagem significativa
aos alunos através da pratica pedagógica no contexto da sala de aula. A metodologia do trabalho 
será qualitativa, serão feitas observações em sala de aula,análise no plano de disciplina e plano de
aula dos docentes procurando perceber se a pratica condiz com o que se propõe na proposta. Serão
realizadas entrevistas semi-estruturadas como forma de coleta de dados para análise. Os dados
obtidos serão analisados na otica da pesquisa qualitativa.            
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A PUBLICIZAÇÃO DO PRIVADO E A CONSTRUÇÃO DE VALORES NA ERA DA 
INFORMAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE DISCENTES 

UNIVERSITÁRIOS NA REDE SOCIAL FACEBOOK 
 

ROGERIO DO AMARAL

O presente trabalho é fruto do projeto de doutorado que o pesquisador que desenvolve no programa
de Pós-Graduação em Educação na FCT/UNESP de Presidente Prudente. No filme "1984" tem-se a 
seguinte afirmação "Quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla
o passado", seguida por uma discussão sobre os limites éticos da invasão de privacidade. Décadas
depois, os avanços tecnológicos permitem que tal ideia seja colocada em prática através de
inovações midiáticas como a internet que possibilita o rompimento de barreiras territoriais e a 
publicização da vida privada dos participantes dessa rede. Na sociedade contemporânea o professor
divide espaço da sala de aula com notebooks, tablets e smartphones. Esse domínio do ambiente de
formação social exige uma análise de como escola e técnica se relacionam, saber quais são as 
principais mudanças ocorridas nesse contexto e de que forma os sujeitos desse espaço têm se
relacionado no novo ambiente. Situado no campo da representação de valores, o projeto discutirá a
construção de valores e a publicização do privado no Facebook. A análise parte da Teoria Crítica da
Escola de Frankfurt, particularmente, a crítica de Adorno e Horkheimer aos processos
desencadeados com a racionalidade instrumental, cujos efeitos mais evidentes estão expressos no 
avanço tecnocientífico e nos desdobramentos no âmbito das novas tecnologias de informação. A
pesquisa busca aprofundar a relação entre os indivíduos da sociedade da informação e a tecnologia,
principalmente, no campo educacional, compreendendo como se dá o uso das redes sociais por 
parte de estudantes universitários e verificar o tipo de relacionamento que professores e alunos
desenvolvem na rede. O projeto possibilitará analisar se a técnica já se impõe totalmente sobre os
usuários ou se o indivíduo ainda é capaz de raciocinar de maneira independente, mesmo que
participe ativamente dessa mídia. A pesquisa busca identificar como se estabelece o jogo de
publicização do privado entre os usuários das redes sociais; analisar como os usuários reproduzem e
manifestam seus valores nas redes sociais; observar como discentes universitários utilizam o
Facebook; estabelecer como ocorre a relação entre discentes e docentes no ambiente virtual;
levantar se a relação virtual entre discentes e docentes interfere no ambiente físico da sala de aula; 
e, compreender como se dá a prática pedagógica a partir do momento que o ambiente físico de
aprendizagem estende-se para o ambiente virtual.  A pesquisa opta pela pesquisa qualitativa, pois 
esse procedimento possibilitará a compreensão da relação entre técnica e educação, identificando
como os sujeitos que participam desse ambiente utilizam as ferramentas tecnológicas e se tal uso
interfere na construção de identidade de cada sujeito. Também será empregado o estudo de caso do
Facebook, rede social mais abrangente quanto ao número de usuários e a cuja utilização se dá a
partir da criação de um perfil do usuário.            
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ABUSO / EXPLORAÇÃO SEXUAL E SUAS ARTICULAÇÕES COM A EDUCAÇÃO E 
PROCESSOS DE RESILIÊNCIA: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 
THAIS FERNANDES DE ALMEIDA

O abuso e a exploração sexual (violência sexual) de crianças e adolescentes se configuram como
fenômenos complexos e indicam a violação de direitos de crianças e adolescentes expostos a tal
forma de violência. O presente projeto irá contribuir de forma muito significativa no avanço do
conhecimento da área em questão. Uma das questões muito importantes que deve ser analisada 
refere-se à compreensão do papel da escola e da educação no sentido de contribuir com o
combate/prevenção ao abuso e a exploração sexual, bem como é necessário entendermos melhor
como a vivência dessa problemática afeta a escolarização das crianças e adolescentes vitimizados. 
 Fazer um levantamento e analisar estudos e artigos cujos temas de investigação envolvam o abuso
e a exploração sexual contra crianças e adolescentes e que fazem uma articulação com as temáticas
da educação e resiliência, através de uma pesquisa bibliográfica de artigos científicos disponíveis no
banco de periódicos da CAPES, e de teses e dissertações defendidas entre os anos de 2005 a 2012,
acessíveis nos bancos de dados online do IBICT, do C@athedra (UNESP), do site da USP e da 
CAPES. Com a pesquisa bibliográfica será possível fazer um levantamento do estado da arte da
literatura acerca do tema, durante o período de 2005-2012, bem como colocar o objeto de estudo em 
destaque, comparar divergências e semelhanças entre as produções e ampliar o conhecimento 
acerca da temática, podendo ser reveladas novas dimensões do fenômeno do abuso e da exploração
sexual, nas suas inter-relações com a educação e resiliência. Após a pesquisa (levantamento)
bibliográfica, o material passará por uma revisão sistemática para seleção e apresentação dos
resultados relevantes acerca do tema. No caso dos periódicos a serem consultados na CAPES, serão
levantados artigos publicados em português e inglês; já com relação às teses e dissertações, essas se 
referirão somente ao Brasil. Os bancos de dados online a serem serão consultados são: periódicos
no portal da CAPES e os bancos de dados de teses e dissertações disponíveis na CAPES, no IBICT
(Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia), no C@athedra (UNESP) e no site da 
USP. O objeto de estudo será a problemática do abuso e da exploração sexual e suas articulações
com temáticas da educação, tais como: formas através das quais a educação tem lidado com a
temática, presença ou não de projetos de intervenções em escolas ou outros espaços educacionais
visando a prevenção do fenômeno, presença ou não de estudos sobre a formação inicial e
continuada de profissionais da educação quanto a esse tema, elaboração de projetos pedagógico
quanto ao tema, e a relação entre a vivência da violência sexual e os seus reflexos na
escolaridade/desempenho de crianças e adolescentes.  
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ANÁLISE SOBRE A INCLUSÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE / SP. 

 
MATHEUS AUGUSTO MENDES AMPARO

De acordo com os autores Valente (2005) e Moran (2000), estamos atualmente vivendo sob uma
nova configuração social que está sendo chamada de Sociedade da Informação e do Conhecimento
que se iniciou a partir da representação da informação em forma digital e do avanço da internet e
das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC). Percebemos que a sociedade
contemporânea têm absorvido rapidamente as tecnologias, e essa absorção, além de acelerada, é
presente em todas as esferas sociais. Por exemplo, se vamos ao banco, é preciso ter pelo menos uma
noção para conseguir utilizar os caixas eletrônicos, nas fábricas há também muitos equipamentos 
tecnológicos substituindo a mão de obra humana ou o maquinário antigo. Contudo, é importante
conhecermos estas novas características que permeiam o mundo atual para podermos participar
ativamente deste novo tipo de sociedade. E por meio da educação, os professores podem e devem
pautar-se em uma nova prática pedagógica que utilize as TDIC para potencializar o ensino, a
construção do conhecimento, de valores e, consequentemente, a adesão de seus alunos à atualidade
(Almeida, 2001). Todavia, é preciso considerar que para a educação infantil, ensino fundamental e
médio, atualmente, as crianças e adolescentes que fazem parte já nasceram no cerne desta nova era
e o contato que eles possuem com as tecnologias é maior e certamente mais significativo e presente 
do que para adultos e idosos. Diante disto, é preciso olhar para a Educação de Jovens e Adultos, já
que esta modalidade de ensino é composta por pessoas que não tiveram oportunidade de se instruir
na idade certa e que logicamente possuem anseios diferentes das crianças e adolescentes mas que
esta instrução tecnológica se faça presente para ambos. São pessoas que como as crianças e os
jovens, também merecem ser incluídos na Sociedade da Informação e Comunicação, entretanto,
será que eles estão sendo incluídos? Verificar se nas escolas do município de Presidente Prudente /
SP, que possuem EJA, ocorre uma inclusão digital ou uma prática educativa que promova a
inserção dos seus educandos na Sociedade da Informação e Conhecimento por meio da utilização 
das TDIC. O presente estudo utilizará uma abordagem qualitativa. Em relação aos procedimentos
técnicos, a pesquisa caracteriza-se como sendo uma 'pesquisa diagnóstico'. A pesquisa prevê duas
etapas para sua concretização. 1ª Etapa: Realização de uma observação na qual servirão para 
descobrir se os educandos estão sendo inclusos digitalmente através da prática da educadora. 2ª
Etapa: Esta etapa consistirá na realização de uma entrevista semi-estruturada que acontecerá com os 
professores de EJA das escolas escolhidas com o intuito de conhecer o que eles sabem sobre o tema
e também questões sobre a observação realizada. Já a análise de dados será realizada por meio da
análise de conteúdo.  
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS ALUNOS INGRESSANTES NO CURSO DE 
PEDAGOGIA 

 
NAIME SOUZA SILVA

RAIMUNDA ABOU GEBRAN

O interesse pelo assunto abordado nesta pesquisa - As representações sociais dos alunos 
ingressantes no curso de Pedagogia - resultou de observações decorrentes da atuação profissional
como coordenadora do curso de Pedagogia de uma instituição de Ensino Superior privada no
interior de Minas Gerais. Desde 2006, como coordenadora do curso, observo os acadêmicos 
ingressantes e a diversidade de procedência: alguns oriundos do Ensino Médio, outros do
Magistério (técnico profissional) e os que já atuam como docentes em escolas de Educação Infantil
e séries iniciais do Ensino Fundamental. Muitas vezes, os docentes do curso trazem à coordenação
as dificuldades que enfrentam ao lecionar para um grupo que apresenta tamanha diversidade e
heterogeneidade. Tal realidade implicou um interesse por analisar e tentar descobrir as facetas dessa
intrigante diversidade.  o objetivo principal da pesquisa é analisar as representações sociais dos
acadêmicos ingressantes de Pedagogia com relação ao curso, partindo do princípio de que
apresentam uma diversidade de procedência. Pretende-se, ainda, procurar identificar as razões da 
escolha de um curso na área de formação de educadores em nível superior. Os objetivos específicos:
a) Identificar as representações sociais dos alunos ingressantes, expondo suas mais diferentes
procedências; b) investigar trajetórias escolares dos acadêmicos ingressantes do curso de
Pedagogia; c) apresentar as razões da escolha por um curso de formação de educadores; d)
relacionar as expectativas dos alunos com a proposta de formação do educador no curso de
Pedagogia; e) analisar as relações do projeto pedagógico do curso de Pedagogia com as
representações sociais e expectativas dos alunos ingressantes.  Abordagem qualitativa e se 
configurou como um estudo de caso. Participaram da pesquisa os acadêmicos ingressantes do curso
de Pedagogia, selecionados por procedência. Foram selecionados quatro alunos de um total de trinta
ingressantes. Assim, participaram da pesquisa doze alunos que serão identificados nesse trabalho
pelas seguintes siglas: a) Participantes: A1, A2, A3, A4 = alunos oriundos do Ensino Médio; b) 
Participantes: B1; B2; B3; B4 = alunos oriundos do Magistério (técnico-profissional); c) 
Participantes: C1; C2; C3; C4 = acadêmicos que trabalham na Educação Infantil e Ensino
Fundamental. Os procedimentos de pesquisa que viabilizarão a consecução dos objetivos: a) 
Pesquisa Bibliográfica c) Entrevistas semiestruturadas             
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CIDADANIA E PROSTITUIÇÃO 
 
JAQUELINI RIBEIRO RODRIGUES RIBEIRO

ISAEL JOSÉ SANTANA

O trabalho que se apresenta é oriundo de um projeto de Extensão, cujo título é "Entre Corpos,
Travestilidade, prostituição e Direito: Uma Realidade no Município de Paranaíba/MS", que visa
trabalhar com a conscientização e implicitamente resgatar a cidadania plena, bem como o seu
exercício naquelas pessoas muitas vezes excluídas do convício social, tal como as profissionais do
sexo, as travestis e os garotos de programa. Dessa maneira, o trabalho em questão pretende 
despertar o direito a cidadania desse público, para que percebam que tais direitos são como
garantidos pela Constituição Federal. Portanto, o projeto procura compreender esses indivíduos no
convívio social, fazendo com que a Universidade cumpra seu papel diante da comunidade. No 
entanto a contemporaneidade tem mostrado realidades que fogem aos padrões heteronormativos de
gêneros e desejos sexuais. Nesta perspectiva, a grande massa acaba discriminando os sujeitos que
não se enquadram nesses padrões e na maioria dos casos essas pessoas acabam sendo excluídas do
convívio social e, consequentemente, dos espaços de atuação do Estado e de cidadania. Assim, são
obrigadas a adaptarem estilos de vidas para sua própria sobrevivência e nem por isso deixam de
possuir direitos e serem cidadãos. O projeto conta com o apoio financeiro do SAE (Serviço de
Assistência Especializada), que inclusive possibilitou a elaboração de um panfleto, contendo
informações a respeito do direito a diversidade e a cidadania. O material foi entregue em alguns 
"pontos" específicos, frequentados pelo público alvo do projeto. É nestes aspectos que o projeto se
justifica, tendo em vista a importância de demonstrar ao público estudado, que o Estado também
zela por eles e que devem exercê-los, bem como há respaldo legal para que busquem amparo do
mesmo estado afim que suprimir qualquer preconceito e não que não devem se esconder da
sociedade por ser considerado diferente. Todos são dignos de direitos e devem ser respeitados,
independente de qualquer orientação sexual que sigam, por isso faz-se necessário exercer a 
cidadania.   Contribuir para formação cidadã e acessibilidade de direitos das travestis, garotos de
programa e profissionais do sexo município de Paranaíba-MS, permitindo que esses sujeitos tenham 
acesso à participação na comunidade. - Contribuir para a auto-estima do público alvo, para que 
possam encarar a sociedade de igual para igual, e prepará-los para lidar com quaisquer tipos de 
preconceito que possam sofrer; - Estimular a procura por serviços oferecidos no SAE (Serviço de 
Assistência Especializada  O desenvolvimento do Projeto conta com o apoio do SAE (serviço de
Assistencia Especializada), que disponibilizou seu espaço, bem como seu veículo de tranporte para
que as visitas nos pontos de prostituição fossem realizadas, dessa forma o trabalho com o projeto se
torna semanal, não só com visitas, mas também com pesquisas bibliográficas e estudos para que se
realizem as produções científica.            
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CONTANDO CONTOS E AMARRANDO PONTOS 
 

JADE CRISTINA DA SILVA PIVA
HELEN DE OLIVEIRA SILVA

ROMEU DA SILVA TEIXEIRA

O Projeto de Extensão Contando Contos e Amarrando Pontos iniciou-se em 2007, devido à 
solicitação de um projeto que incentivasse a leitura, encaminhada pela comunidade de um bairro
periférico de Assis-SP. A comunidade "Kolping" foi a primeira instituição a receber o projeto,
tendo este posteriormente atuado na Casa da Criança e nas escolas EMEIF "Profª Alides Celeste
Razaboni Carpentieti" e EMEIF "Profª Maria Amélia de Castro Burali". O projeto conta com a
participação de alunos graduandos em Letras, História e Psicologia, sendo coordenado atualmente
pela professora Drª. Sandra Ferreira, do departamento de Linguística da Faculdade de Ciências e
Letras de Assis, pela assistente social Inez B. Felisardo e pelas psicólogas Lindomar F. C. S. Poletto
e Rosa M. R. de Carvalho, vinculadas ao Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada "Drª Betti 
Katzenstein" (CPPA). No contexto da Universidade, centro de produção do saber, a importância da
leitura na formação do cidadão é conhecida. Entretanto, o acesso aos livros nem sempre é fácil e a
leitura não é muito incentivada por grande parte das famílias brasileiras.Por isso o projeto busca
possibilitar a ampliação do contato de crianças de sete a treze anos com o mundo da literatura,
visando uma melhora na capacidade de ler e de compreender o que foi lido, além de permitir que a
criança amplie seu potencial cognitivo e imaginativo. O objetivo do projeto é proporcionar às 
crianças atendidas a oportunidade de ampliar o contato com a literatura e, portanto, contribuir para
o processo de formação de leitores ativos. Para isso, visa mediar o contato com o livro e todo o seu 
mundo de forma lúdica, oferecendo um espaço em que as crianças tenham liberdade para expressar
sua criatividade, bem como exercitar seu potencial cognitivo e desenvolver sua sociabilidade. Para a 
realização das contações utilizam-se ferramentas adicionais como: músicas, pinturas, brincadeiras,
dramatização e danças, de modo a proporcionar um maior envolvimento das crianças com a
história. Para um bom desenvolvimento do projeto são realizadas reuniões semanais no CPPA, com 
a presença dos coordenadores e contadores, nas quais são discutidos o andamento do projeto, as
dificuldades encontradas nas contações, o planejamento das atividades futuras e os textos teóricos
de áreas do conhecimento afins, tais quais literatura infantil, educação e psicologia. Os objetivos 
propostos e os resultados esperados/alcançados pelo projeto pautam-se pelo pressuposto de que a 
literatura melhora a capacidade imaginativa, bem como a produção oral e escrita.       Pró-Reitoria 
de Extensão Universitária(PROEX)     
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DA SALA DE ESTAR À SALA DE AULA: EDUCAÇÃO MUSICAL POR MEIO DOS JOGOS 
ELETRÔNICOS  

 
LUCIANA CAROLINA FERNANDES DE FARIA

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY

A presente pesquisa aborda o uso de jogos eletrônicos no processo de ensino-aprendizagem 
musical, aliado a necessidade de uma formação integral do jovem, proporcionando ambientes de
aprendizagem que auxiliem o desenvolvimento do ser cognitivo, físico, afetivo e social de forma
holística e ecológica, utilizando a educação musical como conteúdo disciplinar auxiliador deste
desenvolvimento. O interesse pela investigação neste assunto é justamente possibilitar uma forma
diferente de aprendizado, em que o aluno aja efetivamente, participe, tome parte, sinta que é autor e
responsável por seu próprio conhecimento.  O objetivo é investigar o uso de jogos eletrônicos como
recurso pedagógico para promover, pela Educação Musical, o desenvolvimento integral do aluno. 
Partindo da sensibilidade auditiva quanto aos parâmetros sonoros: Altura, Duração, Intensidade e
Timbre, propõe analisar o uso dos Jogos Eletrônicos "Wii Music" (com o mini-game Pitch Perfect) 
e "Let's Tap" (com o mini-game Rhythm Tap), ambos para o console Wii da Nintendo (2006).
Pretende, também, verificar a possibilidade de, por eles, oferecer um ambiente rico, envolvente e
prazeroso de aprendizagem, além de possibilitar uma percepção auditiva aguçada para reconhecer e
compreender os referidos parâmetros sonoros.  Serão participantes, quinze alunos de 12 a 14 anos
que cursam o sexto ano de uma escola pública de Presidente Prudente, escolhidos por sorteio entre
as existentes na cidade. A pesquisa terá a característica de uma investigação qualitativa, do tipo 
descritivo-interpretativa. Como procedimento metodológico será realizada uma avaliação inicial,
diagnóstica da capacidade auditiva e possíveis conhecimentos musicais dos alunos que a seguir
jogarão, individualmente, os dois jogos. Uma segunda avaliação será realizada para determinar a
presença e a natureza das mudanças conseguidas. Como resultado, espera-se verificar a importância 
e validade pedagógica de tais jogos.            
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DEPRESSÃO INFANTIL, ANSIEDADE FÓBICA E O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
 

KARINE FORTUNATO SILVA

Introdução: A ansiedade desde que suportável faz parte do desenvolvimento humano, com ela 
acabam se desenvolvendo os medos, e eles podem acabar gerando incapacidades nas crianças, como
fobia escolar, medo do escuro, medo de altura, entre outros. Quando o medo se torna condicionado
pode até mesmo virar, uma depressão. Até os anos 70 a depressão infantil era algo que nem sequer 
se cogitavam, já que os vários estudiosos diziam que a criança não tinha uma personalidade matura
o suficiente para gerar uma depressão (COLL; MARCHESI; PALÁCIOS, 2008). Levando em
consideração que o tempo em que a criança passa na escola é extenso, percebemos que é dentro do
ambiente escolar que os problemas emocionais costumam se manifestar (BAHLS, 2004).
Justificativa: O tema foi escolhido por se tratar de uma doença bastante comum nos dias de hoje,
por estar atingindo até mesmo as crianças em uma fase fundamental da sua vida, que é a fase
escolar. Os resultados deste estudo poderá contribuir para os professores, que irão conviver com
crianças que podem vir apresentar sintomas depressivos.  Objetivo Geral: Evidenciar os sintomas de 
depressão infantil e ansiedade fóbica, traçando parâmetros e mostrando como estes sintomas
influenciam no processo de ensino - aprendizagem. Objetivo Especifico: . Compreender como se dá
o processo de ensino - aprendizagem de crianças com depressão infantil e ansiedade fóbica segundo 
estudiosos na área da educação; . Expor os sintomas da depressão infantil e da ansiedade fóbica; .
Mostrar como os sintomas depressivos influenciam no desenvolvimento e na aprendizagem da
criança.  A metodologia que será utilizada neste projeto é de ordem bibliográfica            
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DIDÁTICA PARA DOCENTES DE NÍVEL SUPERIOR 
 

LUIS EDUARDO VIEIRA PINTO
MOISES DA SILVA MARTINS MARTINS

A didática é uma ciência teórico-prática que pesquisa, experimenta e sugere formas de
comportamento a serem adotados no processo da instrução, com vistas à eficiência e eficácia da
ação educativa. A didática é uma disciplina que estuda o processo de ensino no seu conjunto, no
qual os objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas da aula se relacionam entre si de
modo a criar as condições e os modos de garantir aos alunos uma aprendizagem significativa. Ela
ajuda o professor na direção e orientação das tarefas do ensino e da aprendizagem, fornecendo-lhe 
segurança profissional (LIBÂNEO, 2011). Esse trabalho justifica-se pelo fato de que muitos 
professores do ensino superior apesar da excelência de suas aulas, possuem formação acadêmica 
apenas de nível bacharel e muitas vezes pelo fato de não possuirem uma formação na área da
licenciatura, não conheçam as ferramentas da didática para o melhor desenvolvimento do ensino e
da aprendizagem em suas aulas.  Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos que possibilitem 
aos docentes a percepção e compreensão reflexiva e crítica das situações didáticas, no seu contexto
histórico e social, a compreensão crítica do processo de ensino e das condições de articulação entre
os processos de transmissão e assimilação de conhecimentos, a compreensão da unidade objetivos-
conteúdos-métodos enquanto espinha dorsal das tarefas docentes de planejamento, direção do
processo de ensino e aprendizagem, e avaliação e o domínio de métodos, procedimentos e formas 
de direção, organização e controle do ensino face a situações didáticas concretas. A revisão 
bibliográfica permite não só justificar e precisar o problema e as hipóteses a serem formuladas, mas
serve também para melhor definir a estratégia de pesquisa mais adequada para investigar aquele 
problema e a análise de dados mais pertinente a ser adotada (GIL, 1999). A metodologia utilizada
está baseada em levantamentos a partir de dados bibliográficos e projetos relacionados a didática no
ensino e na avaliação. Aos dados bibliográficos foram agregadas informações obtidas em sites na
internet, pertencentes a organizações governamentais e não governamentais, que divulgam textos e
dados relacionados com as temáticas abordadas no presente trabalho, além de artigos, livros, 
revistas e material fornecido pelo professor Moises da Silva Martins do curso de formação
pedagógica do Centro Paula Souza. A pesquisa de revisão bibliográfica foi realizada visando
construir um objeto e elucidar a análise de dados literários, tentando manter um equilíbrio entre o 
trabalho empírico e o trabalho teórico.             
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DIREITO E EDUCAÇÃO : A RESPONSABILIDADE CIVIL DAS ESCOLAS 
 

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY

Percebemos que atualmente o Direito preocupa-se tanto com a educação, que pode-se falar até em 
um novo ramo do Direito: o direito educacional. Tal direito pode ser pensado a partir de três
conceitos, a saber: 1.conjunto de leis que controlam condutas das partes envolvidas no processo
ensino-aprendizagem; 2.direito subjetivo atribuído a todo humano de aprender e ensinar e 3. ramo
do Direito especializado na área educacional. Pensando nos relacionamentos que ocorrem durante o 
processo de ensino aprendizagem a presente pesquisa busca destacar um ponto do Direito
Educacional: a responsabilidade civil das escolas. Tal responsabilidade será estudada tendo em vista
o terceiro conceito de Direito colocado acima, pois pensamos que a mesma deve ser analisada como
a obrigação que pode incumbir uma pessoa de reparar o prejuízo causado a outrem, obrigação esta
que é fortemente influenciada não apenas pelas normas codificadas mas também por questões
econômicas, sociais e principalmente, como se trata de Direito Educacional, pedagógicas. Para
finalizar justificamos a importância do presente projeto de pesquisa tendo em vista o estudo ainda
incipiente da responsabilidade civil das escolas com análise de casos práticos, tema relevante tanto 
para a área jurídica como para a área educacional, esta última tão distante do conhecimento de suas
responsabilidades jurídicas oriundas de uma relação de ensino-aprendizagem O presente projeto 
tem como objetivo geral estudar a responsabilidade civil das escolas. Para alcançar o objetivo faz-se 
necessário o estudo das relações entre Direito e Educação, do conceito de responsabilidade civil, da
distinção entre responsabilidade civil subjetiva e objetiva, responsabilidade civil e penal para
posteriormente analisarmos os casos práticos de responsabilidade civil das escolas Adotaremos o 
método de interpretação. Como técnica de pesquisa optamos pela bibliográfica com pesquisa em
códigos; livros de doutrina, com destaque a autores como: Diniz; Gonçalves; Rodrigues; Reale, 
dentre outros; artigos de revistas qualis; banco de teses e dissertações da Capes e repertórios de
jurisprudências obtidas em Tribunais de diferentes instâncias para verificar como estão sendo
decididos os casos concretos de responsabilidade civil das escolas.            
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EDUCAÇÃO ESPECIAL: O QUE PENSAM OS ALUNOS SURDOS SOBRE O ENSINO DE 
LIBRAS? 

 
BEATRIZ CAVALCANTE DA SILVA

A educação inclusiva é uma prática nova que exige da escola meios de se adaptar e se modernizar.
Além disso, requer do professor um aperfeiçoamento quanto às suas práticas pedagógicas e possível
inclusão de fins que facilitem a acomodação intelectual do sujeito, visando sua aprendizagem. O 
bilinguismo para Surdos caracteriza exatamente este problema, pois depende de uma proposta na
qual a LIBRAS seja considerada a primeira língua do aluno Surdo, tornando-se fator de integração 
da Cultura Surda brasileira.  Neste sentido, o presente projeto tem como objetivo analisar e destacar
a opinião do aluno Surdo sobre o ensino da língua de sinais (LIBRAS) em sala de aula.  O estudo 
terá como base teses, dissertações e legislação que abordam a perspectiva do indivíduo Surdo sobre 
sua alfabetização por meio da LIBRAS e o processo de inclusão em salas de recursos (Rodriguero,
2000; Brasil, 2006; Tenor, 2008; Sá, 1998; Rodrigues-Moura, 2008). Tal pesquisa se caracteriza 
como um estudo de caso múltiplo (André, 2008; Yin, 2001) em que serão entrevistados cinco
alunos Surdos, mediante um roteiro de entrevista semiestruturado. Serão abordados aspectos como
o envolvimento cultural que o aluno possui em família, com os amigos e com a Comunidade Surda
e como a LIBRAS auxilia ou dificulta a manutenção da Cultura Surda. Temos como hipótese inicial
que inexiste uma política educacional que leve em conta a realidade e tradição dos Surdos na
educação brasileira.            
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EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA IDENTIDADE EM CONSTANTE MUDANÇA 
 

LUIZ ROBERLEY DE SOUZA COLA
JOSE JAILTON DA CUNHA

A Educação Física que conhecemos e vivemos atualmente, em um mundo moderno e globalizado, 
tem uma história que nos remete a um passado de alienação e domínio. Esta história está
intimamente ligada à política educacional que o sistema impõe. Hoje se vive em uma democracia,
democracia esta que foi conquistada com muitas lutas, e de acordo com cada período da história a 
sociedade foi evoluindo e com a Educação Física não foi diferente. Sendo assim sua evolução
ocorre de acordo com o contexto histórico e as necessidades da sociedade. Sua tendência era
conservadora conforme os regimes políticos de cada época, e com um povo submisso e sem
oportunidade de liberdade e expressão, ela era utilizada politicamente para um verdadeiro
adestramento físico. No entanto, no Brasil passou por várias tendências, sendo elas: militarista,
higienista, pedagogicista, esportivista e educação física popular. Portanto conclui-se que sua 
evolução ocorre junto com a evolução cultural dos povos, desta forma está subordinada e sujeita aos
sistemas políticos, sociais e econômicos vigentes , sem se esquecer de que tem influência direta na 
transformação e formação integral do indivíduo. O presente estudo tem como objetivo fazer uma 
análise da evolução da Educação Física, buscando compreender as suas relações diretas com o
contexto onde se insere através de sua prática e mostrar através de estudos bibliográficos a mudança 
de perfil da disciplina, e também o novo contexto de sua aplicabilidade nas aulas. A metodologia do 
trabalho será sustentada por referenciais bibliográficos sobre autores que discorrem sobre o tema, e
serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com oito professores de quatro escolas da rede
estadual de ensino no Municipio de Presidente Venceslau. Os dados coletados serão analisados sob
a ótica da pesquisa qualitativa, procurando dar sentido e ressignificá-lo dentro do estudo em 
questão.            
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JOGOS ELETRÔNICOS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: UM ESTUDO 
SOBRE A PERSPECTIVA DE GÊNERO, ETNIA E ACESSIBILIDADE  

 
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY

A sociedade contemporânea, sujeita a constantes mudanças impostas por tecnologias cada vez mais
sofisticadas, impõe à educação o desafio de formular propostas adequadas à preparação de recursos
humanos para a era da tecnologia que também respeitem o aluno enquanto ser humano e cidadão.
Para que essa missão se efetue, não se podem ignorar as mudanças trazidas pela informática, com
destaque nesta pesquisa aos jogos educativos, nas formas de comunicação e na organização do 
pensamento do ser contemporâneo. Os jogos são espaços importantes no processo de ensino-
aprendizagem na era virtual, sendo fundamentais para a reflexão sobre estereótipos sociais e o
descortinamento dos valores sociais subjacentes a estes recursos tecnológicos educativos Com esta 
pesquisa analisaremos as visões de gênero, etnia e acessibilidade implícitas nos jogos eletrônicos A 
metodologia de pesquisa escolhida para o presente trabalho foi a quanti-qualitativa. Quanto ao 
objeto, a opção foi pelo estudo de jogos eletrônicos computacionais distribuídos nos anos de 2010 e
2011 na Rede Pública Estadual de um município do interior do estado de São Paulo, considerando a
faixa etária de 7 a 12 anos. Para análise dos dados utilizaremos as seguintes categorias: 1) categoria 
de gênero: observar-se-á vestimentas (cores, acessórios), brincadeiras e atividades relacionadas ao
gênero masculino e feminino, trabalho (processo produtivo), e os papéis atribuídos a cada gênero;
2) categoria etnia: observar-se-á as principais etnias representadas nos softwares educativos e os
papéis sociais atribuídas a cada uma delas; 3) categoria acessibilidade: observar-se-á a existência 
nos jogos de recursos que auxiliem a autonomia de pessoas com deficiência como: órteses, próteses, 
adaptadores, cadeiras de roda, bengalas, rampas dentre outros             
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LEGISLAÇÃO, POLÍTICAS NACIONAIS PARA A INFÂNCIA NO BRASIL E O 
CURRICULO: POR ONDE COMEÇAR?  

 
IZABEL CARVALHO DA SILVA
GILZA MARIA ZAUHY GARMS

Não temos uma proposta pedagógica específica para as crianças pequenas e é diante da necessidade
de se fundamentar um currículo que vamos investigar as intenções dos professores e colaborar para 
a efetividade dos planos e propostas pedagógicas na orientação do cotidiano dos estabelecimentos
de educação infantil.  Investigar as intenções dos professores no sentido de identificar sua posição
teórica que acaba por fundamentar as propostas pedagógicas, as diretrizes e princípios que
estabelecem, o processo como foram construídas e como informam a prática no cotidiano dos
estabelecimentos de educação infantil. O trabalho se enquadra nos princípios da pesquisa
qualitativa, descritiva e analítica através de narrativa (relatos) com descrição pormenorizada da
rotina na instituição, observação do cotidiano das instituições acompanhada de registros sobre as
práticas educativas e entrevistas com profissionais para diagnosticar as suas concepções, formação e 
identificar os caminhos percorridos no processo de elaboração.  
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LEGISLAÇÃO, POLITICAS NACIONAIS PARA A INFÂNCIA NO BRASIL E O 
CURRICULO: POR ONDE COMEÇAR? 

 
IZABEL CARVALHO DA SILVA
GILZA MARIA ZAUHY GARMS

Pesquisas recentes mostram que a partir da mudança de concepção de criança, seu processo de
aprendizado e desenvolvimento, há um reconhecimento da necessidade de se fundamentar um 
currículo para a Educação Infantil e isso se deve ao fato de a criança "ser um sujeito de direitos a
serem garantidos, incluindo o direito desde o nascimento a uma educação de qualidade no lar e em
instituições escolares" (OLIVEIRA, 2010, p.3). Investigar as intenções dos professores no sentido
de identificar sua posição teórica que acaba por fundamentar as propostas pedagógicas, as diretrizes
e princípios que estabelecem, o processo como foram construídas e como informam a prática no 
cotidiano dos estabelecimentos de educação infantil. será feito um relato escrito individual em que o 
profissional abordará um dia de trabalho na educação infantil, desde quando chega à instituição até
o momento em que vai embora. Observações e entrevistas semi-estruturas com os profissionais da 
creche, para a compreensão sobre as concepções teóricas e práticas presentes nas propostas
pedagógicas/currículo em educação infantil serão também realizadas.       Pibic. Reitoria     
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O ENSINO DE ORTOGRAFIA EM LIVROS DIDÁTICOS DE 4° E 5º ANOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I 

 
ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO

THAÍS MARCELA FERNANDES MODESTO DE ARAÚJO

De um modo geral, as pessoas que não escrevem de acordo com as normas ortográficas vigentes são
discriminadas e podem apresentar uma comunicação ineficaz. Dessa forma sua vida cotidiana,
escolar e profissional podem ser prejudicadas. É necessário tornar o ensino de ortografia mais 
reflexivo, observando a qualidade dos materiais didáticos utilizados nas aulas de Língua
Portuguesa. Assim, o presente projeto visa analisar o tratamento dado ao ensino da ortografia em
livros didáticos de 4° e 5° anos do ensino fundamental I, a fim de contribuir para uma reflexão 
sobre o ensino da ortografia.  A investigação se apoiará na literatura sobre ensino de ortografia
variação linguística, alfabetização, letramento e ensino da produção textual (Lemle,1999; Morais,
2002; Massini-Cagliari, 2009; Soares 2008). Pautar-se-á na abordagem qualitativa, com análise 
documental (Bogdan e Biklen, 1994; Yin, 2001), cujos procedimentos metodológicos serão:
levantamento bibliográfico, sobre o ensino de ortografia e análise da coleção "Hoje é dia de 
Português", focalizando os livros destinados aos quartos e quintos anos do Ensino Fundamental I.
Os questionamentos que nortearão este estudo são: existe um ensino sistemático de ortografia ao
longo dos livros da coleção mencionada? Como o manual do professor concebe o ensino de 
ortografia? Há um trabalho sistemático, diferenciando casos de regularidade e irregularidade da
norma ortográfica? A hipótese inicial é que o tratamento metodológico dado ao ensino da ortografia
em livros didáticos recentes não esteja adequado.            
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O GÊNERO FEMININO NA CONSTRUÇÃO DA CULTURA ESCOLAR NO OESTE 
PAULISTA: A IMPLANTAÇÃO DOS GRUPOS ESCOLARES NA REGIÃO DE PRESIDENTE 

PRUDENTE-SP (1925-1957)  
 

JORGE LUÍS MAZZEO MARIANO
ARILDA INES MIRANDA RIBEIRO

Este resumo se refere ao projeto de pesquisa de Doutorado que está sendo desenvolvido no âmbito
do Programa de Pós-Graduação em Educação da FCT-UNESP (Presidente Prudente), sob a 
orientação da Profª Drª Arilda Ines Miranda Ribeiro. O período da Primeira República brasileira
representou um momento de preocupação com a educação e, neste sentido, o projeto republicano
paulista previa a educação popular que deveria ser ministrada em um local específico: o grupo
escolar. No cenário do final da República Velha e nas décadas seguintes, as mulheres conseguiam
vencer as resistências masculinas que historicamente as restringiram ao âmbito doméstico,
alcançando uma relativa emancipação através do trabalho docente.  Deste modo, esta pesquisa 
pretende apresentar e analisar as contribuições do gênero feminino, especialmente das professoras
primárias, na construção da educação escolarizada no período compreendido entre 1925 e 1957, no 
qual se deu a implantação e edificação dos primeiros grupos escolares da região de Presidente
Prudente.  O recorte, que compreende as cidades de Presidente Bernardes, Santo Anastácio,
Presidente Venceslau e Presidente Epitácio, busca estabelecer um quadro comparativo com a 
implantação do 1º Grupo Escolar de Presidente Prudente, fazendo com que a pesquisa se insira,
portanto, nos estudos sobre História Regional. Para isso, serão analisadas fontes bibliográficas,
documentais e orais, contando com o relato das personagens que fizeram parte direta ou
indiretamente da implantação dos referidos grupos. Para melhor compreender o universo
investigado, qual seja, a importância das relações da mulher e das relações de gênero na educação
primária das cidades que compõem o recorte, serão utilizados os referenciais teóricos da História
Cultural, da História Oral e dos Estudos de Gênero. Assim, será realizada uma descrição das várias
possibilidades de pensar e viver a experiência da feminização do magistério enquanto parte de um 
lugar e tempo sócio-históricos que, para além de suas características homogeneizadoras, permite
observar múltiplas territorialidades no campo docente e das subjetividades femininas. Como se trata
de um projeto de pesquisa em fase inicial, não possuímos ainda resultados e conclusões.  
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O LUGAR DA LUDICIDADE NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, NOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
SÔNIA MARIA PELEGRINI

JOSÉ MILTON DE LIMA LIMA

Justifica-se a presente pesquisa, pela necessidade de reflexão sobre uma formação que respeite os
tempos e espaços das crianças e, ainda, que considere uma formação humanística e integral. A
relação entre as disciplinas, a reorganização dos tempos e dos espaços da escola e as formas de
ensinar, de aprender e de avaliar, implicando a disseminação de novas concepções de currículo, de
conhecimento, de tempos e espaços escolares e de desenvolvimento humano tem provocado 
discussões tanto nos meios acadêmicos como nos orgãos governamentais. Assim, a concepção de
escola deve considerar a formação do educando nos aspectos pessoal, interpessoal e social. Por
meio do Decreto Nº 21.142/2010, o município de Presidente Prudente regulamentou o Programa de 
Educação Integral CIDADESCOLA, que visa fomentar a Educação Integral de crianças da rede
Municipal de Ensino. O programa deve adotar como objetivo desenvolver a formação integral das
crianças, de forma a contribuir para a realização de propostas e práticas curriculares e ampliar a
oferta de saberes por meio de atividades sócio-educativas que venham a auxiliar o processo de 
ensino e aprendizagem da clientela atendida. Em 2010, foram selecionadas, para fazerem parte do 
programa, inicialmente, quatro unidades que apresentaram em 2007 o Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica -IDEB abaixo da média nacional e outras cinco escolas que pertencem às áreas
de exclusão social do município. Em 2012 o programa está implantado em vinte e seis (26) , das 
trinta e uma (31) escolas de Ensino Fundamental existentes no município.  O presente trabalho foca 
a investigação sobre as concepções e práticas da ludicidade no currículo da Educação Integral, nos
anos iniciais do Ensino Fundamental. Investigar-se-á que lugar ocupa as atividades lúdicas no 
currículo da Educação Integral, em uma escola municipal de Presidente Prudente, onde foi
implantado, no ano de 2010, o Programa de Educção Integral denominado Cidadescola.
 Considerando a necessidade de romper paradigmas e superar a dicotomia, ainda existente, entre "os
que pesquisam" e "os que aplicam a pesquisa" e de, construir posturas que propiciem a construção
coletiva de saberes, atitudes de participação e co-autoria, o presente trabalho terá como proposta 
metodológica a pesquisa-ação. Segundo Barbier (2007) A pesquisa-ação é a revolta contra a 
separação entre fatos e valores..... é um protesto contra a separação de pesquisa e ação. De acordo
com Franco (2012) ...o sujeito participante da pesquisa-ação começa a se sentir e a se perceber 
protagonista de processos de transformação e autotransformação. O trabalho com o coletivo na
escola está programado para ocorrer no ano letivo de 2013 e os relatórios parciais, artigos/textos
coletivos serão publicados na medida em que o coletivo sentir a necessidade de socializar os
conhecimentos produzidos.             
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O PAPEL DOS PROJETOS SOCIAIS NA VIDA DE ADOLESCENTES EM CONTEXTOS 
POTENCIAIS DE RISCO E PROCESSOS DE RESILIÊNCIA 

 
ELAINE GOMES FERRO

O presente resumo refere-se ao projeto de pesquisa intitulado: "O papel dos projetos sociais na vida
de adolescentes em contextos potenciais de risco e processos de resiliência". O referido projeto vem
sendo desenvolvido em nível de mestrado no âmbito do Programa de Pós-graduação em Educação 
da FCT/Unesp de Presidente Prudente, com financiamento da Fapesp. Com relação ao tema do
projeto, esse surgiu a partir de experiências da estudante/pesquisadora na participação em pesquisas
cujos objetivos estiveram centrados na investigação do fenômeno da resiliência em populações de
risco. Quanto à relevância dessa investigação, é importante ressaltar que o trabalho pretende 
contribuir para a produção científica no campo dos estudos do fenômeno da resiliência,
aproximando-os das pesquisas em educação. Vale apontar ainda que os dados obtidos poderão ser
utilizados em debates que visem à melhoria dos atendimentos prestados pelos projetos sociais, bem 
como em outros ambientes sócio-educativos.  No que se refere ao objetivo principal pretende-se: 
analisar o papel dos projetos sociais coordenados pela Secretaria Municipal de Assistência Social
do município de Presidente Prudente, na vida de adolescentes expostos a contextos potenciais de
risco, de forma articulada com as discussões sobre os indicadores de proteção e processos de
resiliência.  Assim participarão da pesquisa, adolescentes que frequentam os 05 projetos sociais 
(denominado criança-cidadã) do município, sendo 2 de cada projeto, os quais serão selecionados
através de amostragem casual simples e por conveniência. Do ponto de vista metodológico, os
procedimentos serão: realização de entrevistas semi-estruturadas iniciais, a serem realizadas com os 
adolescentes e com suas famílias, além do uso dos métodos visuais, particularmente através do uso
de máquinas fotográficas, com posterior entrevista sobre as fotos registradas. A análise do material
será efetuada por meio da técnica de Análise de Conteúdo.Dada à etapa que o estudo se encontra,
ou seja, em fase de preparação para coleta de dados, ainda não é possível apontar conclusões.  
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O USO DE FILMES NO CURRÍCULO DE SÃO PAULO  
 

JOSINEIDE ALVES DA SILVA

Justifica-se essa pesquisa em razão de o Currículo Estadual Paulista fazer uso da Linguagem
Cinematográfica na Educação, sugerindo atividades específicas nos cadernos, nas diferentes áreas e
eixos temáticos, para discussão e reflexão em sala de aula. Os documentos analisados (currículo e
cadernos citados) propõem discussões de temas pertinentes à atualidade e colocam a arte fílmica
como aliada no incentivo à formação de opinião sobre assuntos diversificados em épocas distintas. 
A pesquisa, intitulada O Uso Escolar do Filme no Currículo do Estado de São Paulo, objetiva
identificar os pressupostos teóricos (filosóficos, epistemológicos) do Currículo de Ciências 
Humanas e suas Tecnologias - História (Miceli & Fini, 2010), implantado pela Secretaria Estadual
de Educação de São Paulo e confrontá-los com as metodologias e atividades sugeridas, neste
currículo (no Caderno do Professor e no Caderno do Aluno, História, vol. 2, 3ª série do Ensino 
Médio) para a leitura de filmes.  Analisaram-se, portanto, de que maneira as atividades propostas
nestes Cadernos utilizam o recurso fílmico como referência no processo: ensino, aprendizagem e
desenvolvimento, estabelecendo-se relações com os princípios teóricos que norteiam o currículo. A
metodologia da pesquisa foi desenvolvida a partir de uma Pesquisa Qualitativa com Análise
Documental conforme (Lakatos e Marconi, 1999; Figueiredo, 2004; Ludke e André, 1988 e outros) 
e estudos bibliográficos centrados em Teorias Específicas das Artes, da Comunicação, das
Linguagens Visuais, sobretudo da Arte Cinematográfica (Bergan, 2009; Aumont, 2008; Leite, 2003;
Napolitano, 2009; Thiel 2009; Turner, 1997 e outros) e da Educação (Sacristán, 2000; Severino, 
1992; Coll, 2006; Pacheco, 1995 e outros). Como resultado, alcançou-se a contribuição de uma 
análise crítica das concepções teóricas e metodologias utilizadas no Currículo Estadual Paulista para
o uso do filme em sala de aula e uma verificação final de inadequações nas atividades sugeridas
para leitura da linguagem fílmica, na disciplina de História do Ensino Médio.             
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PROFISSIONALIZAÇÃO DE PROFESSORES DE CRECHE 
 

HÉLLEN THAÍS DOS SANTOS SANTOS

Esta pesquisa vincula-se à Linha "Infância e Educação" do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP e caracteriza-se como uma pesquisa 
qualitativa sobre a constituição da profissionalização dos professores de 0 à 3 anos da rede
Municipal de Presidente Prudente-SP, na perspectiva do educar e cuidar a partir da instituição da
Lei de Diretrizes e Bases, da educação brasileira, nº 9.394/96, que prevê como profissionais da
infância, professores com formação em nível superior, podendo ser aceito a formação em nível
médio.Pois,após quase duas décadas de instituída a LDB nº 9.394/96, a presente pesquisa intenta
compreender e analisar mais profundamente a complexidade do trabalho realizado por professores
de crianças pequenas em creches no que tange o educar e cuidar uma vez que, pesquisas de autoras
como Ana Beatriz Cerisara (2002) e Sônia Kramer (2003), entre outras, apontam que o professores 
tem separado tal tarefa. Portanto, delinear o trabalho de "professores", após a saída das instituições
de educação infantil (creches e pré-escolas) da Secretaria Assistência Social, revela-se pertinente, 
pois embora tenhamos avanços teóricos-práticos na área de educação infantil, necessitamos de
aprofundamento na discussão sobre o profissional que temos e queremos, atentando para o fato de
que a complexa diversidade profissionais, que atuam no espaço de creche executando a tarefa de
educar e cuidar sem a formação mínima exigida, são questões ainda não resolvidas em municípios
brasileiros, embora tenha sido estipulado o prazo de dez anos após a LDB nº 9.394/96. Deste modo,
o trabalho empírico desta pesquisa, está sendo realizado com os professores duas creches 
municipais de Presidente Prudente, que atendem o maior número de crianças de 0 à 3
anos. Desvelar como têm se delineado a constituição da profissionalização dos professores titulares
de formação mínima em creche, partindo do pressuposto de que sua tarefa integra o educar e 
cuidar. Para alcançar seu objetivo, este estudo se utiliza do método autobiográfico e como técnica
de pesquisa, as narrativas escritas e/ou orais das histórias de vida dos professores buscando perceber
como se delineia a escolha por ser professor de creche e a compreensão das funções de educar e
cuidar como sendo função do professor.Portanto, a análise da escuta dos relatos do trabalho do
profissional certificado pela LDB nº 9.394/96, o professor, propõe uma reflexão por parte dos 
"professores" sobre seu trabalho na educação infantil            
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PROJETO DE EXTENSÃO FOTOGRAFA ALUNO 
 

LUIZ GUSTAVO SIMIONATO TOMAZ FERREIRA
GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA

Fotografar é um ato de questionar uma imagem. Auxilia tanto nas descrições do cidadão comum,
quanto dos cientistas e pesquisadores. Auxilia nas descobertas científico-tecnológicas e 
complementam conceitos em diversas formas de expressões artísticas. Fotografar é uma forma de
expressão e de ver o passado na captura de uma situação e seu espaço físico inserido na
subjetividade de um realismo virtual. Fotografar traduz-se em um modo de comunicar e informar. 
Entretanto, a fotografia é até hoje considerada como elemento de pouca importância didático
pedagógica. Não se aplica ainda de forma ampla, a experiência do ato de fotografar como um
estímulo para qualificar nossas concepções e críticas visuais.  Nessa perspectiva, este projeto, na 
forma de uma investigação de caráter experimental, busca avaliar até que ponto a fotografia pode
ser utilizada como metodologia didática na rede de ensino. Por meio da utilização da linguagem
fotográfica no ensino de 1º e 2º graus, buscará promover maior valorização da fotografia e,
principalmente, procurará abrir caminho para novos projetos que não estejam somente relacionados
com o conservadorismo aplicado pelo sistema apostilado. Também pretende estimular a fotografia
como meio de expressão e experimentação na comunicação social que pode contribuir para tomada
de consciência, entre os alunos, para participação de cada um no processo de preservação
ambiental. O método a ser aplicado, congrega duas propostas: uma teórica e outra prática. A 
proposta teórica se desenvolverá a partir de um estudo experimental, alicerçado em exercícios de
observação espacial e obtenções fotográficas realizadas pelos alunos no decorrer das visitas
pedagógicas extracurriculares organizadas pelo Colégio São Paulo - Presidente Prudente. A segunda 
proposta consiste em organizar exposição de fotografias no Espaço Cultural Professor Agripino
Lima (Bloco A, Campus I da Unoeste), a fim de possibilitar que os alunos apresentem suas imagens
fotográficas separadas por temas de âmbito social, como meio ambiente, desigualdade, urbanização.
A exposição deste trabalho em ambiente acadêmico importa por promover integração entre alunos e
professores do Colégio São Paulo com o meio acadêmico, proporcionando: a divulgação do
trabalho realizado; o convívio mais íntimo com docentes e discentes universitários; fomentar o
interesse dos alunos por cursos de graduação; além de possíveis trocas de experiências. Para a
exposição, o aluno deverá escolher as imagens de sua preferência dentro das temáticas propostas. 
Os professores, num primeiro momento e os pesquisadores, num segundo, efetuarão o confronto
entre o conhecimento ambiental e ecológico dos alunos antes e depois da exercitação da fotografia.
Pretende-se, também, que este projeto contribua para a elaboração de pesquisas na área de novas
metodologias de ensino.  
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A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE POLÍGONO POR ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 
NATIELE SILVA LAMERA ELORZA

O presente trabalho se refere a uma intervenção realizada à luz do referencial teórico da disciplina
"Aprendizagem de conceitos escolares e Tecnologias" ministrada pelas Profªs Dras. Leny Rodrigues
Martins Teixeira e Maria Raquel Miotto Morelatti no Programa de Pós Graduação em Educação da 
FCT Unesp. Entre os objetivos da disciplina, destacam-se os seguintes: possibilitar o 
aprofundamento sobre a aprendizagem de conceitos escolares e refletir sobre os limites e as
possibilidades do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação no processo ensino e 
aprendizagem de conceitos matemáticos. A escolha de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da
Rede Estadual de Ensino justifica-se pela experiência docente que possuímos nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental e a escolha do conceito alicerçou-se em nosso interesse de pesquisa: o 
processo de construção de conceitos matemáticos.  O objetivo principal da intervenção foi o de 
analisar uma sequência de atividades envolvendo um software, planejada e embasada
principalmente em aspectos centrais da Aprendizagem Significativa, proposta por David Ausubel e
suas contribuições para o processo de construção do conceito de polígono.    Percebemos ao final da 
intervenção que as crianças assimilaram os aspectos definidores do conceito de polígono, porém 
sabemos que a aprendizagem de um conceito é um processo e como tal não se esgota em uma
sequência de atividades, é necessário que constantemente o aluno seja levado a pensar sobre o
conhecimento aprendido através de intervenções pertinentes, estudadas e planejadas de um 
professor que ao invés de transmissor, seja mediador e problematizador do conhecimento a ser
construído. Consideramos que ao partir do conhecimento já adquirido e oferecer informações novas
ou problematizadas para serem relacionadas, subordinadas e superordenadas ao conhecimento
primeiro das crianças, que foi se modificando e constituindo um novo conhecimento,
proporcionamos de acordo com a teoria ausubeliana, a assimilação de um conceito pelos alunos,
através da aprendizagem significativa.    Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo A 
sala de 5º ano com a qual trabalhamos é formada por 24 alunos com idade entre 9 e 11 anos de uma
escola da Rede Estadual de Ensino do município de Presidente Epitácio. Foram realizados cinco 
encontros com a turma, envolvendo momentos em grupo e outros momentos individuais, três desses
encontros foram filmados e dois deles contaram com o registro escrito a partir da fala dos alunos.
Todas as atividades foram planejadas enfocando as "propriedades definidoras" (LOMÔNACO, 
1996) do conceito de polígono. Nesta intervenção, partimos do conhecimento e das hipóteses das
crianças, planejamos atividades com o objetivo de enfocar os atributos definidores de polígono, já
conhecidos pelas crianças, e caminhamos através de discussões, situações práticas e do uso do
software, nas quais os alunos precisavam testar e rever suas hipóteses, até o chegarmos ao conceito
pretendido.    
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A DIFERENCIAÇÃO DA VISÃO EM RELAÇÃO AO CURSO E ATUAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA SOCIEDADE NOS ÚLTIMOS ANOS.  

 
FELIPE TACIOLI

WILLIAM CARLOS DE SOUZA

No processo histórico-cultural,a observância e dependência do ser humano em realizar exercícios 
são consideradas como natural,desde os homens das cavernas,até os atuais, conhecidos
como"modernos".O ser humano é condicionado ao movimento, precisando SE-movimentar,assim 
como neste termo,o movimento é procedido apenas pela participação ativa do indivíduo para 
concretizar a ação.A predominância da perda acentuada das atividades físicas gerou um acúmulo
considerável na maior parcela da população de doenças crônicas degenerativas,as incidências após a
revolução industrial e o avanço maçante das redes sociais fizeram do conceito principal do esporte,a
socialização um fator secundário,abrindo a possibilidade para a maior doença de hoje em dia,a
depressão entre outras que agravam o bem-estar. Contextualizar as diversas atuações do ramo da 
Educação Física(EF),analisando em um processo histórico o grau de importância,diante da
realidade do profissional ali inserido.     Portanto,a tendência do crescimento e reconhecimento do
curso de EF se torna evidente, diante do contexto atual comparado com antigamente.A difusão do 
movimento como prática existencial ao ser humano nos dias atuais e o reconhecimento da
comunidade cientifica ao professor de EF, permite dizer no âmbito profissional um avanço
considerável,ressaltando a EF sua importância para uma maior qualidade de vida.      Pode-se 
subdividir a EF em duas áreas:Escolar e Saúde.E buscando legitimar integralmente o curso na
perspectiva da sua base,tendo como princípio o ensino nas Universidades e a formação integra e
coerente diante da complexidade da atuação do professor de EF. Em 1939,é criada a Escola
Nacional de EF e Desporto, tendo a duração de 1 e/ou 2 anos. Percebendo uma necessidade de
mudança, em 1987,estabelece a criação do bacharelado e da licenciatura,assumindo uma nova
configuração da difusão dos saberes,aumentando a duração do término do curso para 3 e/ou 4
anos.No ambiente escolar, as aulas de EF não tinha caráter obrigatório,pode-se entender a questão 
da importância do sistema de ensino na época tinha como grau de desenvolvimento do 
aluno,desconsiderando uma ferramenta útil para a assimilação não apenas dos movimentos,mas em
diversos fatores sociais, raciocínio e atenção nas aulas secundárias.Diante deste contexto, em 1937,
buscando legitimar integralmente o curso para um reconhecimento social e de seus professores, 
então é institualizado a obrigatoriedade das aulas de EF nas escolas.No outro rumo da EF,a parte da
saúde, é interessante a inserção a partir dos anos 2000,os professores de EF nos cursos de Pós-
Graduação em saúde coletiva e áreas em afins,ressaltando o caráter cientifico como comprovação
dos estudos e resultados tornando-os fidedignos.Em comparação com pesquisas no ano de 1970-
1979(1744 artigos publicados)com os anos de 1990-1999(12693 artigos publicados),pode-se notar o 
aumento, consequentemente a busca dos profissionais em aprofundar os conhecimentos e o
crescimento do curso.    
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A INSERÇÃO DO FUTURO PROFESSOR NA ESCOLA REGULAR DURANTE O PROCESSO 
DE FORMAÇÃO PARA APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA 

 
BRUNA SANTOS SOUZA

RENATA RINALDI

A formação inicial é um momento privilegiado para os futuros professores e contribui fortemente
para ampliar os saberes e conhecimentos necessários ao exercício da profissão. Entretanto, sabemos
que a organização curricular do curso de licenciatura ainda prioriza uma formação centrada em dois
eixos (disciplinas de fundamentos e aquelas de práticas de ensino e estágio supervisionado) que 
nem sempre priorizam o vínculo efetivo do licenciando com o futuro campo de atuação
profissional. Visando a articulação entre teoria e prática e favorecer inserção do futuro professor na
escola regular, por um período mais prolongado de tempo, surgiu o projeto de extensão intitulado 
"Formação de professores dos anos iniciais do ensino fundamental no contexto da escola:
possibilidade de parceria na formação inicial de futuros professores e apontamentos para superação
do fracasso escolar", desenvolvido por meio da parceria entre a UNESP e a escola municipal "Juraci
Meneses Peralta".  Acreditamos que a presença na escola desde o início da formação inicial é
fundamental para o conhecimento real de seu funcionamento, da relação estabelecida entre gestão e
orientação pedagógica quanto à organização e desenvolvimento das atividades da escola, além de
como proceder na sala de aula compreendendo o papel do professor e quais estratégias adotar para
um manejo de sala adequado e um processo de ensino e aprendizagem de qualidade para todos os 
alunos.O objetivo do presente texto, que se organiza em forma de relato de experiência, é apresentar
o trabalho desenvolvido em uma sala de 2° ano cuja professora é descrita pelos pares como uma boa
professora e, por consequência, um bom modelo profissional.     Notam-se igualmente os avanços 
na aprendizagem das crianças, considerando a redução do número de alunos que não atendem as
expectativas de desenvolvimento esperados para o período em que se encontram, bem como o
processo evolutivo daqueles que ainda estão tentando superar suas limitações. Essa iniciativa tem
permitido à futura professora a aprendizagem da docência por meio do trabalho conjunto com uma
professora experiente e bem-sucedida e amplia os momentos de orientações individuais aos alunos, 
promovendo benefícios a todos os envolvidos neste projeto.     PROEX Sua ação didática e 
pedagógica é acompanhada pela licencianda, aluna do curso de Pedagogia, três vezes por semana ao
longo do ano de 2012. Sob a supervisão da docente, a licencianda acompanha os alunos que 
apresentam dificuldades de aprendizagem e defasagem no processo de alfabetização orientando-lhes 
de modo mais constante e individualmente durante as aulas incluindo explicações quanto ao traçado
das letras, a leitura e a escrita. Os resultados indicam que as orientações quanto ao manejo da turma,
o planejamento do conteúdo a ser ensinado e o modo de proceder nas explicações aos alunos com
dificuldades traz segurança à prática pedagógica da futura professora e uma relação de cooperação 
entre a díade (professora/licencianda).    
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A MÚSICA POPULAR COMO PRODUTORA DE CONHECIMENTO NO LETRAMENTO 
 

ALINE TONDINI SALVADOR
CRISTINA DINIZ CORAL
HELENA RINALDI ROSA

LARA GIACOMETTI HERRERA

O conceito de letramento é proposto por alguns autores, como Paulo Freire e Emília Ferreiro, para
substituir o conceito de alfabetização. Letramento seria então o aprender a ler e escrever com 
função social, embasado na experiência pessoal. A sala da Oficina de Letramento é uma parceria
entre a UNATI (Universidade Aberta à Terceira Idade) e o PEJA (Programa de Educação de Jovens
e Adultos) e as aulas ocorrem duas vezes na semana, com duração de duas horas por dia. O público
atingido são mulheres e homens acima de cinquenta anos, que nunca foram à escola ou que
precisaram parar de estudar por algum motivo. A sala conta com treze inscritos, sendo apenas um
do sexo masculino. Uma das atividades propostas pelas educadoras da sala para colocar o conceito
de Letramento em prática foi a utilização da Música Popular Brasileira. O presente trabalho vem
descrever a utilização da música 'Tiro ao Álvaro', de autoria de Adoniran Barbosa, de 1960 em uma 
oficina de Letramento.  A utilização da referida música teve por objetivo mostrar aos participantes
da oficina que conhecimento não provém apenas do saber acadêmico, mas também do cultural, do
social, enfim, das experiências e dos conhecimentos que cada um traz consigo. Objetivou-se 
também trabalhar a correção das palavras escritas, propositalmente pelo autor, em licença poética,
escrevendo-as da forma correta, ou seja, formalmente.    Foi possível observar a satisfação e o 
entusiasmo por parte dos educandos, visto que é uma atividade diferente, fora dos moldes dos
tradicionais métodos educacionais, além de ser uma música bastante popular, sendo conhecida por
todos que estavam presentes. Foi produzido conhecimento a partir da música e da interação 
educadora-educandos, podendo-se então afirmar que métodos alternativos também são eficazes na
educação, além de proporcionar maior prazer e entusiasmo para ambas as partes.    Universidade 
estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Faculdade de Ciências e Letras FCL/Assis Utilizou-se 
a melodia e letra completa da música no primeiro momento, em que todos acompanharam a letra e
cantaram juntos. Após, foi entregue pela educadora a letra com lacunas no lugar das palavras
escritas de forma coloquial. Ao ouvirem novamente as músicas, os estudantes foram instruídos a
completarem as lacunas com as palavras na forma correta, com o auxílio da professora. Ao final,
fez-se uma discussão sobre a música, os sentimentos e significados expressos nela, e os
esclarecimentos sobre a escrita peculiar do autor.     
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APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA E OS DESAFIOS PARA PROMOVER A 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

MARINA SAMPAIO DA SILVA
RENATA RINALDI

O relato aqui apresentado visa compartilhar a experiência de aprendizagem profissional da docência
de uma licencianda do curso de Pedagogia da FCT-Unesp vinculada ao projeto de extensão 
universitária "Formação de professores dos anos iniciais do ensino fundamental no contexto da
escola: possibilidade de parceria na formação inicial de futuros professores e apontamentos para
superação do fracasso escola". O trabalho provêm da parceria entre a FCT-Unesp e a escola 
municipal "Juraci Meneses Peralta", na qual concebemos a inserção de mais longo prazo como um
momento de observação e vivência de práticas formativas a partir do contato direto com o cotidiano
da sala de aula de uma escola pública no qual o futuro professor tem a oportunidade de aprender a
profissão in locu (escola) e teoriza-la (escola e universidade).  Temos como objetivos principais 
incentivar e acompanhar a vivência de graduandos, no futuro campo de atuação profissional, sob 
supervisão de um professor experiente, de modo que possam aprender ainda na formação inicial, a
construir suas ações por meio de uma prática intencional e reflexiva minimizando assim o "choque
da realidade".    Os resultados indicam que os desafios vivenciados pela licencianda e o apoio da 
professora da escola e da universidade tem indicado que a inserção de futuros professores, por um
período de mais longo prazo dentro da escola pública numa perspectiva de parceria colaborativa
tem proporcionado uma experiência impar, onde de fato a licencianda tem a oportunidade de
articular a teoria aprendida na universidade com a prática de uma sala de aula real. Essa iniciativa
tem indicado estratégias de aproximação entre a universidade e a escola para a formação
profissional de licenciandos, contribuído também com a formação continuada de professores em
exercício e com a aprendizagem dos estudantes da educação básica.    PROEX-UNESP A partir da 
inserção em uma sala de aula da rede pública de ensino uma futura professora descobriu o fracasso 
escolar da turma de 5º ano que ainda não estava alfabetizada. Ao se deparar com tal situação a
futura professora, juntamente com a professora responsável pela classe passaram a refletir juntas
sobre a situação visando reverte-la. Com a iniciativa da professora de organizar um material
apostilado, no qual sistematizou exercícios de alfabetização para os diversos níveis (Ferreiro;
Teberosky, 1989), os estudantes com defasagem começaram a usá-la nas aulas de português 
enquanto os demais realizam atividade do currículo formal. Com a adoção dessa estratégia, a
licencianda passou a ficar com as crianças que usavam a apostila e a professora com as demais.
Com exercícios de alfabetização e letramento e com apoio e estimulação intensiva, logo apareceram 
os resultado positivos. Após sete meses de trabalho, os estudantes que antes apresentavam grandes
dificuldades na leitura de um texto, já conseguem fazê-lo com desenvoltura, porém há muito ainda 
o que se fazer para que estes consigam acompanhar a turma.    
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ASPECTOS DE ILUMINAÇÕES SOBRE A PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA, PARA 
INTEGRAÇÃO: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 
GISLAINE DE OLIVEIRA PRODOMO COSTA

EDILENE CRISTINE WEFFORT LOURENÇO DE OLIVEIRA
LUCIA MARIA GOMES CORREA FERRI

MAISA COLOMBO COLOMBO
REGINA RITA LIBERATI SILINGOVSCHI

Introdução-A universidade no século XXI deverá enfrentar dificuldades como: separação artificial
entre ensino e investigação, entre identidade docente e de pesquisador e ceder a uma pedagogia
burocrática, afirma Novoa (2012). Para ele a educação é por natureza um círculo em espiral, é uma
atividade que inclui a ciência dentro dela. A pedagogia universitária deve estar baseada em prática 
de colaboração, dentre elas, trabalho em equipe, cooperação, diálogo, discussão e redes sociais.
Deve englobar a situação de investigação, a colaboração, a experiência. Ao iniciarmos o curso em
Tópicos Especiais em Educação Profissional no Brasil no programa de Pós-graduação Mestrado em 
Educação, vivenciamos a articulação entre ensino, pesquisa e extensão para alterações significativas
na implantação de práticas educacionais e sociais. Justificativa é fomentar cada vez mais a
importância da integração e ensino, pesquisa e extensão, o que solicita novas atitudes de docentes e
alunos da pós-graduação.  Objetivos-Demonstrar que o ensino deve transcender a sala de aula,
articulando os conteúdos estudados e a sua suscitação na pesquisa e na extensão.    Conclusões-
Adotar a posição de pesquisador, aprender a aprofundar a investigação, fazer sua aplicação,
comprometer-se com a comunidade e disseminar os assuntos discutidos é uma forma de trocar
experiências e colaborar com a transformação social. A metodologia de ensino e a pesquisa
desenvolvida na disciplina estimulou o grupo ao debate e crítica, a introduzir-se na pesquisa 
cientifica, e de forma continuada mostrou que a extensão é via para a construção da cidadania.
     Descrição-A sociedade vem solicitando mudanças na educação para atender a uma demanda
cada vez maior em relação a um ensino inovador. Destacamos uma nova forma de disseminar
conhecimentos, resgatando a importância de metodologias e práxis pedagógica. As aulas de caráter
teórico, expositiva e crítica proporcionaram abertura entre os assuntos abordados, obras e a
experiências pessoais. Além disso, houve discussões e análise de textos dentro dos conteúdos da
disciplina. A partir daí, deu-se a escolha pelos discentes da temática de seminários, seu 
planejamento e construção do seu conteúdo. Foi requisito para avaliação a elaboração de artigo
científico sobre Educação Profissional no Brasil e a participação e apresentação de trabalho
científico (pôster) em Jornada de Educação da Faclepp.O Aprender-Unoeste, ferramenta virtual 
permitiu a socialização de todo o material didático, discussões, textos, tudo pela disponibilidade da
internet, possibilitando ampla comunicação com os discentes e outras situações. Destacamos
também a importância da extensão, é função importante para os docentes e discentes além da sala
de aula, assumindo um papel de mediadora, porque é pela sua prática que desenvolvemos outras
competências, como situar as pessoas que vivem num contexto de mundo globalizado,
comprometer-se com a socialização e aplicação dos saberes adquirido.     
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CINEMA PEDAGÓGICO COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA 
 
ELAINE FERNANDA DORNELAS DE SOUZA

A proposta do Cinema Pedagógico surgiu das atividades de acompanhamento da supervisão
educacional em uma instituição de ensino profissionalizante que desenvolve cursos de habilitação,
qualificação e capacitação técnica. Com o acompanhamento dos planos de trabalho docente 
juntamente com as reuniões pedagógicas, pode-se perceber que a utilização de filmes como 
instrumento em sala de aula é uma prática bastante comum entre os docentes, porém, o grande
desafio foi entender COMO este recurso era utilizado entre o corpo docente, pois eram evidentes as
situações nas quais este instrumento não era utilizado com foco pedagógico,mas sim como paliativo
do não planejamento docente.  Levar informações do desenvolvimento do Cinema Pedagógico
como prática docente defendendo a aplicabilidade adequada do recurso como benefício da prática
docente quando bem desenvolvido, possibilitando reflexões do cotidiano educacional das nossas
instituições educacionais e o fazer docente.    Iniciado em 2011, já se pode sinalizar sobre a 
aplicabilidade da proposta entre os docentes dos cursos técnicos profissionalizantes, que se
sistematizada e acompanhada proporcionou a equipe evidente melhoria na realização da ação
demonstrando mais preparo na organização da atividade e consequentemente no mebasamento 
teórico que subsidiaram reflexões e discussões como estratégias impresíndíveis na ação docente. As
melhorias e adequações também foram percebidas no critério das escolhas dos filmes e no
envolvimento do grupo docente na atividade. É importante ressaltar que este projeto pode ser
desenvolvido em qualquer grupo de docentes que tenhm interesse em interagir com seus pares,
aprimorar conhimentos e ampliar comunicação, pois o que valida e diferencia esta ação são as
trocas didática-pedagógicas que a atividade proporciona.      E é a partir daí que este projeto foi 
desenvolvido, sendo uma sistematização da atividade como proposta estruturada de recurso e
instrumento pedagógico. Apresentado uma vez por mês em duas sessões pré-agendadas, os filmes 
apresentados de cunho educacional com foco em educação, inclusão, trabalho em equipe,
empreendedorismo, lideranças, temas pertinentes ao ambiente educacional sendo após este,o
momento mais significativo da ação, que eram as discussões e reflexões sobre o conteúdo do filme, 
focando época, temas transversais que aparecem no enredo dos filmes e principalmente, o diálogo,
as trocas das boas práticas pedagógicas que fundamentalmente valida o momento mais rico do
Projeto-Cinema, quando a partir da ficção possibilita a discussões do cotidiano escolar e a partir daí
surgiu o compartilhamento de ações que dão certo.    
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL E CONHECIMENTO DE MUNDO: CONCEPÇÕES, 
SABERES E PRÁTICAS. 

 
ANA CLÁUDIA BONACHINI MENDES 

DEISE MACHADO DA SILVA

Considerando a importância da formação contínua para o aprimoramento pessoal e profissional
referenciada no Projeto Político Pedagógico Institucional (PPPI) da Secretaria Municipal de
Educação (SME) de Araçatuba, a presente formação para professores (PEB I) de Educação Infantil
tem por finalidade oferecer subsídios teóricos e práticos acerca das principais teorias que abordam o
desenvolvimento infantil e os eixos de trabalho que compõem o volume III dos Referenciais
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCNEI).Partimos do pressuposto teórico de que a
formação contínua é um processo inerente ao trabalho do professor na perspectiva de refletir e 
(re)orientar a própria prática pedagógica, formando-se e sendo formado. Nesse sentido, buscamos 
oferecer nos encontros, momentos para reflexão sobre a prática pedagógica, partilha de ideias e
troca de experiências.  - investigar como os professores de educação infantil estão construindo sua
identidade profissional em um contexto histórico-social marcado pelas mudanças nessa etapa da 
educação alavancadas pelas políticas públicas. - subsidiar teoriacamente a prática pedagógica dos 
professores de E.I, levando-os a refletir sobre a articulação necessária entre teoria e prática. -
oferecer estudos complementares, visando criar o hábito do estudo contínuo e regular. - articular 
saberes coletivos sobre a E.I, com o intuito de estruturar práticas com intencionalidade 
pedagógica.    Ao final do G.E, as professoras relataram por meio de avaliação o quanto foi
significativo buscar estudos acerca das especificidades da Ed. infantil, e o quanto o novo olhar
modificou sua prática, seu modo de conceber saberes com crianças até 5 anos. Tais relatos 
comprovaram-se em visitas pedagógicas pontuais, por meio das quais as orientadoras puderam
observar de fato mudança no modo de planejar, avaliar e aplicar atividades para crianças da E.I,
demonstrando que de fato, a formação do profissional é necessária e urgente.     Grupo de Estudos 
com 26 professoras de E.I - semanal com 32h - com certificação e entrega de atividades 
complementares. Estudo sistemático do vol. 3 do RCNEI e estudiosos como: Wallon, Maria
Montessori, Piaget, Gardner.     
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ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL 

 
CINTHIA BERSANIN LUIZ

O Centro de Promoção para Inclusão, Digital, Escolar e Social (CPIDES) vinculado a FCT/Unesp
de Presidente Prudente/SP viabiliza a realização de pesquisas de graduação e pós-graduação sobre a 
Inclusão, Digital, Escolar e Social de Pessoas com Deficiências (PD). Nesse sentido, a presente 
pesquisa tem o objetivo de investigar a importância de trabalhar utilizando Tecnologia de
Informação e Comunicação (TIC) para favorecer a construção do conhecimento com significado,
denominada de abordagem Construcionista Contextualizada e Significativa (CCS), partindo sempre 
de temas relacionados ao campo de interesse de cada estudante e vinculada ao seu cotidiano, que de
acordo com Prata (2007), possibilitam que a aprendizagem dos conceitos, neste caso de Matemática
seja significativa para estes estudantes com Deficiência Intelectual (DI), já que de acordo com
Gomes (2007), o estudante com DI tem dificuldade de construir conhecimento como os demais e de
demonstrar a sua capacidade cognitiva, principalmente nas escolas que mantêm um modelo 
conservador de ensino. Desenvolver no estudante o raciocínio lógico, correspondência biunívoca,
contagem, ordenação, inclusão de classes, conservação de números, relacionar conjuntos, conceitos
de tamanho e forma, a partir da utilização das TIC's.    Os estudantes com DI muitas vezes 
apresentam grandes avanços, mas em determinados momentos eles regridem bruscamente, o que
dificulta o processo de ensino e aprendizagem. A utilização de TIC tornou o estudante mais
motivado e interessado, daí vem a importância da utilização de TIC e da abordagem CCS para que
os estudantes sejam sujeitos na aprendizagem e a partir dos conceitos espontâneos que eles já
possuem, elaborem os conceitos científicos. Foi possível verificar uma melhora no desenvolvimento
dos conceitos de correspondência biunívoca, contagem, ordenação, relacionar conjuntos e
tamanho.Ao realizarmos este trabalho, estamos contribuindo para que os estudantes com
necessidades especiais possam construir o seu próprio conhecimento, possibilitando sua inclusão 
escolar e digital, o que implica na sua inclusão social.     Núcleo de Ensino (Prograd-
Unesp) Durantes os encontros semanais com duração de uma hora e trinta minutos, o estudante com
DI de dezessete anos, que frenquenta o 9ºAno (8ªSérie) do Ensino Fundamental de uma escola 
regular, realiza atividades utilizamos jogos matemáticos e Objetos Educacionais (OA), além de
algumas atividades utilizando materiais concretos. São enviadas algumas atividades para o
estudante realizar em casa durante a semana, com o objetivo de auxiliar a fixação dos conteúdos 
trabalhados, já que devido a sua deficiência o estudante apresenta dificuldade de aprendizagem.     
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EXPERIÊNCIAS NO PIBID 
 

AMANDA VIEIRA RABELO

O PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) é um projeto de iniciação a
docência patrocinada pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior). O Projeto PIBID de Pedagogia da Universidade de Brasília (UnB) existe tem pouco mais
de um ano.  Tem como objetivo incentivar a formação, valorizar o magistério, promover a melhoria
da qualidade na educação básica e proporcionar aos futuros professores a relação teoria e prática. 
Sou parte da primeira turma de bolsistas da Pedagogia, projeto iniciado em julho de 2011. O projeto
estava sendo implantado por seis professores da Faculdade de Educação. Estávamos aprendendo a
sermos parte de PIBID e a sermos professores.     Por fim, tenho que admitir, em nome de todos os 
meus colegas de trabalho, que o PIBID tem transformado nossas vidas profissionais. Estamos na
escola, pela Universidade de Brasília, aprendendo a cada dia a sermos professores melhores. Afinal,
' se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a sociedade muda' (
Paulo Freire). Para uma sociedade melhor, é necessário o apoio na educação. E para isso,
precisamos de professores altamente competentes, e essa é a nossa meta futura. Aprendendo a cada 
dia a ensinar.    CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) Ainda 
estamos em constante mudança e aprendizagem. Mas a expectativa era gigantesca quando os dez
bolsistas começaram o trabalho. Depois do processo seletivo e de todas as documentações 
preenchidas, tivemos a reunião de apresentação ao Supervisor da Escola que atuaríamos. O projeto
era inicialmente composto por duas escolas públicas (Escola Classe 405 Norte e Escola Classe 304
Norte) com cinco bolsistas em cada. Em julho de 2012 expandimos o Projeto para outra escola, a
Escola da Vila Planalto. Este relato é fruto do trabalho, pesquisa e aprendizado na Escola Classe
304 Norte, por isso somente este será citado e detalhado. A Escola Classe 304 Norte é uma escola 
de ensino fundamental de Brasília, que se encontra no Plano Piloto e contém aproximadamente 280
alunos. Mesmo sendo localizada numa área nobre da cidade, existem alunos que moram em todos
os lugares do entorno (cidades próximas a Brasília). Cada pibidiano (como carinhosamente nos 
chamamos) está presente como professor auxiliar em uma sala, participando do planejamento, da
organização, da execução, da mediação e da correção das atividades pedagógicas. Ou seja, vivemos
a escola pública. Tudo o que acontece na escola nós também participamos e ajudamos. Participamos
ativamente de todas as aulas, projetos escolares, dinâmicas pedagógicas, das festas, das campanhas.
Planejamos, discutimos, somos orientados, damos aula. Ensinamos sempre em todos os momentos,
entretanto, temos a certeza que aprendemos mais do que ensinamos.     
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GRUPO DE ESTUDOS COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA O PLANEJAMENTO 
PEDAGÓGICO 

 
ELAINE FERNANDA DORNELAS DE SOUZA

A prática de grupo de estudos não é a mais nova estratégia de desenvolvimento pedagógico, mas a
utilização deste encontro sistematizado e estruturado para discutir a pratica docente é de fato uma
experiência válida de ser compartilhada. Do acompanhamento do trabalho da supervisão
educacional, foi possível identificar algumas dificuldades dos docentes em participarem de reuniões
pedagógicas, realização do plano de aula ou plano de trabalho docente e ainda de reconhecerem a 
importância destes na qualidade das atividades educacionais. A partir destas questões e da
sensibilidade da supervisão educacional, surgiu o Grupo de Estudos, como uma proposta de ação
que, num primeiro momento não foram apresentados textos para serem discutidos, a idéia foi partir 
da pratica docente, ou seja: do concreto para teoria.  Sensibilizar os docentes da necessidade do 
planejemnto pedagogico e da construção do plano de trabalho decente, que partir destas questões
identificadas pela supervisão educacional foi possive organizar o Grupo de Estudos, como uma
proposta de ação que, num primeiro momento não foram apresentados textos para serem discutidos,
a idéia foi partir da pratica docente, ou seja: do concreto ou da pratica para teoria.    Assim surgiu o 
Grupo de Estudo, das necessidades individuais e coletivas estruturou-se, da pratica à teoria, 
proporcionou aproximação do docente ao conhecimento subsidiado pelas discussões e reflexões
pedagógicas apropriando deste espaço como estratégia pedagógica fundamental e necessária para o 
saber docente, que efetivamente discute e reflete sobre o "COMO" se, faz e o COMO se aprende.
     O foco inicial era para que o grupo se reconhecesse como corpo docente e pudesse se
perceberem como pares, que compartilhavam necessidades comnuns. Talvez pelo perfil profissional
dos docentes envolvidos serem os "profissionais de mercado" aqueles formados na área de atuação,
mas desprovidos da formação docente, da pratica pedagógica de sala de aula ficaram evidentes as
reais dificuldades do planejamento pedagógico. O grupo iniciou os encontros de maneira que o as
discussões permeavam as qualidades e dificuldades da pratica docente e a partir destes cenários aos
poucos a fundamentação teoria foi sendo introduzida subsidiando as discussões e estruturando-se 
como instrumento e desenvolvimento da atuação docente. O grupo de estudos surgiu com dia
horário e encontros sistematizados onde todos os envolvidos no processo pedagógico da unidade
escolar foram convidados a participar. As primeiras participações foram tímidas, iniciou-se com um 
pequeno grupo, com encontros quinzenais que foram tomando forma como passar dos encontros. É
importante apresentar que as participações eram voluntárias, sem obrigatoriedade, ou seja, a
estratégia era focar na realidade do fazer docente implícito na fala de cada participante do grupo que
ainda que ministrasse aulas e realizasse os afazeres docentes não se reconhecia como.     
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INDISCIPLINA OU VIOLÊNCIA? O TEATRO COMO ESTRATÉGIA PARA O 
ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA NO COTIDIANO DA ESCOLA 

 
ERIKA FERNANDES RIBEIRO

YARA MARIA ROCHA GARCIA
RENATA RINALDI

Sabe-se que passamos por profundas mudanças no mundo contemporâneo (sociais, políticas,
econômicas, religiosas, de relações interpessoais) e com isso novas e inquietantes questões passam
a fazer parte do espaço da escola. Nesse sentido, a educação necessária ao nosso século e aos
desafios com os quais lidamos precisa investir em um processo de interação profunda com a
realidade social. É necessário um pensamento crítico e reflexivo contínuo sobre o contexto em que
se vive e que causa a expressão da violência de forma distinta, com suas características e 
especificidades.  Nesse sentido, o presente texto é um recorte de um trabalho mais amplo
desenvolvido na Escola Municipal "Juraci Meneses Peralta" que surgiu da necessidade constatada
pela equipe escolar a partir da grande frequência de incidentes de violência física e verbal entre 
estudantes e, algumas vezes, entre estudante e professor/funcionário, motivo de recorrentes queixas
dos profissionais da escola.    Com o trabalho dos jogos teatrais, que está em andamento, espera-se 
envolver os estudantes a partir de uma linguagem diferenciada e favorecer a socialização, o
desenvolvimento global e harmonioso dos estudantes, o despertar da consciência crítica e a
experiência estética que o contato dos estudantes com o teatro pode proporcionar. Com a parceria 
das licenciandas junto às professoras nota-se uma diminuição dos conflitos em sala de aula e uma
melhoria na aprendizagem daqueles que apresentavam situação de fracasso.     CNPq / PROEX-
UNESP Esses comportamentos, inicialmente considerados como de indisciplina, nos levou a 
investir na formação de um grupo de estudo envolvendo gestoras, professores, funcionários, pais,
pesquisadoras e estudantes bolsistas. Juntos empreendemos esforços para estudar o que a literatura
diz sobre esses fenômenos recorrentes no cotidiano da escola, bem como construir estratégias de
ação prática para superação deles. A partir dos estudos de autores como Assis e Marriel (2010),
Leitão (2010), Franco (2009) e Vasconcellos (2009) verificamos que os comportamentos dos
estudantes são manifestações de violência. Para tanto, passamos a organizar ações para administrar
esse problema no contexto escolar a partir da parceria colaborativa entre os envolvidos. Algumas
das ações que se encontram em desenvolvimento e passamos a apresentar nesse texto é o trabalho 
com teatro, desenvolvido por uma licencianda da FCT/UNESP, envolvendo um grupo de estudantes
do 1º ao 5º ano que apresentam comportamentos mais violentos no âmbito escolar. Assim como, a
inserção de quatro estudantes do curso de licenciatura em Pedagogia nas salas de aula para atuar
colaborativamente com as professoras visando aprender a profissão a partir de um processo de
inserção de mais longo prazo e auxiliar as professoras no cotidiano da sala de aula tanto no que
tange aos aspectos da aprendizagem dos conteúdos escolares quanto na mediação dos conflitos que
se apresentam naquele contexto.    
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RESULTADOS DA PROPOSTA DE ALFABETIZAÇÃO SOCIOLINGUÍSTICA NO 
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. 

 
ONAIDE SCHNARTZ CORREA DE MENDONÇA

SÔNIA MARIA PELEGRINI

Neste trabalho pretendemos apresentar resultados finais de pesquisa realizada em Projeto do Núcleo
de Ensino da FCT/UNESP/ Presidente Prudente-SP, na rede Municipal de Ensino, no ano de 2011. 
Foi proposto uma formação continuada aos professores de duas escolas. A necessidade desta
formação surgiu após a constatação do alto número de alunos não alfabetizados, nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental (1º. ao 5º. ano). Essa proposta traz uma nova perspectiva para a alfabetização,
pois compreende método como organização e sistematização do trabalho docente. Propõe que o
processo tenha por princípio a realidade do aluno, desenvolvendo a oralidade e a conscientização 
através do diálogo, defende a implementação de atividades linguísticas para explorar conhecimentos
específicos da alfabetização através da leitura diversificada do alfabeto, da ficha de descobertas,
processos de análise e síntese, e de estratégias didáticas dos níveis pré-silábico, silábico e 
alfabético. Traz ainda, o trabalho com diferentes gêneros textuais e, com isso, promove também o
letramento. É sócio, porque valoriza o diálogo no ambiente de sala de aula, e é linguístico, pois 
desenvolve atividades específicas de leitura e de escrita. O objetivo foi oferecer formação 
continuada aos professores em exercício e às equipes gestoras de duas escolas, com foco na
alfabetização através do método Sociolingüístico, decorrentes da teoria da Psicogênese da Língua 
Escrita de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, para garantir a alfabetização das crianças na idade
certa.    A análise dos dados indica a evolução dos níveis de escrita em menos de três meses de
trabalho. Os resultados da aplicação do método sociolinguístico mostraram que mais de 90% das
crianças do 1° e do 2° anos concluíram o ano alfabetizadas e que é possível alfabetizar todas as
crianças na idade certa. Nessa proposta os alunos tornam-se de fato os sujeitos da sua 
aprendizagem, pois são motivadas e envolvidas passando a fazer parte do processo. Constatou-se 
que a maioria das crianças do 1º ano já havia compreendido o funcionamento do sistema linguístico
na composição de palavras e frases, enquanto os de 2° ano passaram a produzir textos longos, 
coerentes e coesos. Face aos resultados a secretaria de Educação Municipal ofereceu, em 2012, o
curso à todos os professores de 1º. e 2º. anos. Temos hoje cerca de sessenta (60) professores, 50%
da rede, trabalhando com a proposta e os resultados dos primeiros meses já indicam avanços
significativos. Acreditamos que essa proposta vem atender à demanda recorrente dos professores
que necessitam de fundamentação científica, sugestões produtivas de práticas e atividades para
alfabetizarem para alfabetizarem com competência e na idade certa.      O Projeto teve início com o 
oferecimento de um curso para professores das duas escolas, através do qual aprenderam teorias e
práticas sobre o Método Sociolinguístico de Alfabetização.     
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VIAGEM CULTURAL AO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA: A UNATI FORA DO CAMPUS 
 

ALINE TONDINI SALVADOR
CRISTINA DINIZ CORAL

LARA GIACOMETTI HERRERA
HELENA RINALDI ROSA

Cada vez mais aumenta a expectativa de vida e os idosos preservam mais a saúde e estão com
melhor disposição. Pensando em atender esse público, foi criada pela UNESP, em 1993, como o
nome de Projeto Sênior, a atual UNATI (Universidade Aberta à Terceira Idade), que passou a ter 
esse nome quando foi institucionalizada com o apoio da PROEX, em 1995. A UNATI de Assis
oferece, atualmente, trinta oficinas e cursos diversos e conta com cerca de duzentos idosos
matriculados. Juntamente com as atividades, são realizadas duas viagens culturais por ano com os
idosos. O presente trabalho vem apresentar a viagem realizada no dia 14 de agosto de 2012 ao
município de Olímpia, no estado de São Paulo. Essa viagem teve por objetivos estimular a memória
através da visitação ao museu e mostrar coisas novas, além de promover uma atividade fora da sala
de aula, onde ocorrem as oficinas e cursos, proporcionando uma melhor interação entre eles
próprios e entre eles e a sociedade.     Pode-se observar um entusiasmo muito grande nos idosos que 
participaram da viagem, visto que a atividade foi uma coisa diferente do que eles estão
acostumados, pois saiu da sala de aula e proporcionou uma maior interação social. Através do relato
de uma participante da viagem, foi possível afirmar que a atividade também proporcionou
superação de limites, pois ela afirmou que conseguiu perder o medo de altura ao escorregar em um
toboágua do parque e, segundo a mesma, ela se vê preparada para "enfrentar outros medos agora".
Observou-se então uma troca de experiências entre as pessoas, que produziram conhecimento
mesmo fora da sala de aula, como por exemplo, as explicações relacionadas aos objetos antigos
dadas pelos idosos à estagiária, visto que esta não conhecia grande parte dos objetos e utensílios ali 
presentes. Esse é o tipo de conhecimento que vai além do acadêmico, perdurando por toda a vida e,
assim, os objetivos da viagem foram plenamente alcançados.    Universidade Estadual Paulista 
"Júlio de Mesquita Filho" - Faculdade de Ciências e Letras FCL/Assis Os 28 (vinte e oito) idosos, 
juntamente com uma estagiária e a coordenadora do projeto, visitaram o Museu de História e
Folclore "Maria Olímpia", tirando fotos e relembrando o passado, já que muitos tinham utilizado
alguns instrumentos domésticos presentes no museu; eles aproveitaram o espaço para contar
histórias da infância. A seguir foi realizada a visita a Casa do Artesão, onde puderam observar
artesanatos típicos da população de Olímpia. No período da tarde, os integrantes da viagem foram 
ao Thermas dos Laranjais, localizado no mesmo município, onde puderam se divertir, interagir uns
com os outros e com outras pessoas presentes no local.     

 


