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A IMPORTÂNCIA DO EDUCANDO E EDUCADOR NA FORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA) 

 
KALLYNE FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA  

 
O EJA (Educação de Jovens e Adultos) engloba diversos educandos que apresentam dificuldades 
semelhantes quanto à assimilação e compreensão dos conteúdos propostos em sala de aula. 
Assim é importante que busque-se estrategias que potencialize o educando no decorrer de sua 
formação. Que educando e educador tenha consciência de sua importância ao longo da formação. 
E assim obtenha-se novas estratégias e métodos para aprendizagem utilizado pelo educador em 
sala de aula. Ali realizamos um estudo qualitativo de caráter exploratório, a fim de identificar 
estratégias que auxiliem na aprendizagem dos educandos. Para isso tem sido necessárias 
intervenções com atividades de leitura compartilhada, discussões sobre fatos do cotidiano e 
explicitação sobre a importância de todo e qualquer ser humano à sociedade. Durante nossa 
pesquisa-ação verificamos que existem muitas dificuldades por parte dos educandos, quanto à 
assimilação e compreensão dos conteúdos propostos. Tais como: déficit de leitura e interpretação, 
aliados à limitação física de alguns alunos (devido à idade avançada), pouca autoestima (por 
pensarem que sua vida já está no fim e por não terem mais utilidade para sociedade) e assim 
acabam por demonstrar pouco interesse pelos estudos. Deste modo, temos buscado soluções 
onde cada educando tenha consciência de sua contribuição tanto no seu âmbito familiar como 
fora dele para que sinta-se melhor, aprenda com mais qualidade tornando-se agente modificador 
de sua história. Nesse processo é necessário que o educador tenha consciência das singularidades 
de cada indivíduo, de suas limitações e bagagem sociocultural, independentemente de sua faixa 
etária e escolaridade, pois o que importa é a vontade de aprender. Assim é necessário que o 
educando tenha consciência de sua importância tanto em seu âmbito familiar e social e o 
educador compreenda as singularidades e particularidades de seus educandos.     Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - Pibid     
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A IMPORTÂNCIA DO INCENTIVO À LEITURA PARA O PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ALUNO 
 

FERNANDA DOS SANTOS LORENTI  
ALBA REGINA AZEVEDO ARANA  

GUSTAVO GASQUE ALBANO  
TAMARA DA SILVA FERREIRA  

 
Através da pesquisa, podemos desenvolver uma análise sobre estratégias para se obter um bom 
aproveitamento da leitura. Existem vários tipos de leituras, o foco deste trabalho é demonstrar 
que a ação de ler não é somente para entretenimento ou uso acadêmico, é também, uma ótima 
ferramenta que oferece ao leitor uma visão ampla de mundo, onde o sujeito pode contextualizar 
suas próprias experiências com o texto lido. No decorrer desse trabalho, mostraremos a leitura em 
seus diversos meios e possibilidades, os tipos de leitura e sua importância, as fases do 
desenvolvimento da aprendizagem do aluno na fase escolar e, mostraremos também, que todo 
tipo de leitura é válida e proveitosa. Apresentaremos as principais estratégias da leitura como 
forma de aprendizado para o aluno. Mostraremos a importância de se lerem Clássicos Literários 
em todas as fases escolares, o quanto a literatura brasileira é importante no processo de 
aprendizagem e mostraremos os impactos da literatura nos dias atuais. Exporemos, também, as 
adaptações dos clássicos literários que visam um maior número de leitores através de sua 
linguagem facilitada, elencaremos pontos positivos e negativos de se ter tais adaptações. Espera-
se que as informações obtidas no referencial bibliográfico durante a pesquisa nos permitam 
desenvolver e ampliar nossos conhecimentos sobre o tema desenvolvido. Objetivo geral: - Elencar 
as principais concepções que norteiam o processo de leitura discutindo os seus diversos meios e 
possibilidades. Objetivos Específicos: - Apresentar a relação da leitura com a escrita, discutindo os 
seus atributos linguísticos, culturais, sociais; - Apresentar a importância do incentivo à leitura em 
todas as fases do aprendizado do aluno; - Discutir os tipos principais da leitura e sua importância; - 
Apresentar as principais estratégias da leitura como forma de aprendizado para o aluno; - Propor 
estratégias para leitura proveitosa no ambiente escolar; - Mostrar a importância da disciplina de 
Literatura no processo de aprendizado do aluno; - Objetivar os impactos que a literatura traz para 
os dias atuais; - Expor as diversas adaptações literárias e quais suas vantagens e desvantagens. 
 Pesquisa Bibliográfica  Verificamos, com este trabalho e pesquisas a outras fontes científicas, que 
é dever e responsabilidade do educador apresentar a leitura em todos os seus meios e 
possibilidades, fazendo com que o aluno aprenda a enxergar o mundo e a sua sociedade, da forma 
real que uma leitura proveitosa pode oferecer.  O ato de ler é indispensável para a formação 
crítico, social e emocional do aluno, tornando-o assim, um cidadão ativo e capaz de relacionar-se 
com tudo que o seu ambiente de vivência tem a oferecer. Sendo assim, a leitura é o ponto chave 
para esse resultado, pois com a prática da mesma o aluno tem acesso a todos os pontos de vista e 
é capaz de se destacar como um indivíduo participante da sociedade.     Universidade do Oeste 
Paulista     
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA: O DESENVOLVIMENTO DE SABERES E 
COMPETÊNCIAS PARA ENSINAR NO SÉCULO XXI. 

 
NATHALIA SIQUEIRA YOKOYAMA  

ANA PAULA BARBOSA  
AUGUSTA BOA SORTE OLIVEIRA KLEBIS  

 
Trata-se de uma pesquisa em andamento cujo tema traz uma reflexão sobre os desafios da 
formação teórica e prática de competências e saberes da docência para atuar na escola do século 
XXI. A relevância do tema se justifica pela intensidade de debates em torno da preocupação com a 
qualidade da formação de professores da educação básica. As atuais exigências em relação à 
prática docente impõe a necessidade de se ressignificar os vínculos entre a formação inicial de 
professores e a realidade da escola, com todos os desafios que se apresentam. Definiu-se como 
objetivo geral discutir a real importância do desenvolvimento de saberes e competências teóricas 
e práticas na formação inicial frente os desafios para o exercício da docência.Especificamente 
pretende: a) apresentar os conceitos de saberes e competências para a docência na visão de 
autores diversos; b) analisar os documentos oficiais que regulamentam e norteiam o curso de 
Pedagogia,em especial, as diretrizes curriculares definidas pelo MEC; c) Coletar dados sobre 
índices de formação docente, em licenciatura em Pedagogia, quanto ao reconhecimento das 
competências e saberes necessários para sua autonomia profissional e humana. Trata-se de uma 
pesquisa de abordagem qualitativa, que compreende uma pesquisa bibliográfica criteriosa sobre a 
produção de autores nacionais e internacionais que discutem as competências e saberes da 
docência para uma educação de qualidade. Assume importância ainda os documentos oficiais que 
regulamentam a formação docente, mais especificamente, o curso de Pedagogia. Num segundo 
momento, segue uma pesquisa com base em uma coleta de dados quanto ao cenário na formação 
docente no Brasil, busca-se assim compreender o conceito de competências e saberes docentes 
na formação inicial do cenário atual da educação, percebendo-se como o currículo do curso tem 
contribuído nesse sentido.  Para dar inicio ao debate, e determinar alguns contornos do perfil 
profissional, exigidos pela escola e sociedade atual, é preciso definir alguns conceitos. O conceito 
de docência, primeiramente, que se define como ação no processo pedagógico e determina a 
intenção de educar. Fica determinado pelos documentos oficiais que a formação docente se dará 
na comunhão entre os conteúdos teóricos e a formação prática. E como núcleo orientador de sua 
formação o desenvolvimento de competências, que não se dissocia dos saberes docentes, que 
serão construídos na práxis. Esta é uma pesquisa em fase de conclusão, que leva a ser 
considerada, dentre outras, a constatação de que nenhum curso de graduação é capaz de 
propiciar todos os saberes e competências necessários a uma atuação docente que atenda ao 
surgimento de novas demandas sociais. No entanto, isso não exime o compromisso das 
instituições formadoras em ofertar uma formação teórica prática sólida, que aponte para a 
formação de um profissional também comprometido com a sua formação permanente e, 
portanto, consciente da provisoriedade do conhecimento.         

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1196 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

A FORMAÇÃO DO FORMADOR DE LEITORES NOS CURSOS DE PEDAGOGIA E LETRAS 
 

MARIA DE LOURDES ZIZI TREVIZAN PEREZ  
 

A presente pesquisa "A Formação do Formador de Leitores nos Cursos de Pedagogia e Letras" se 
vincula à proposta temática (Formação e Trabalho Docente nos Cursos de Licenciatura), definida 
em 2013, pelo Grupo de Pesquisa "Contexto Escolar - Ações e Interações", certificado no CNPq 
(UNOESTE, Mestrado em Educação). Com base no objetivo geral (deste grupo) de analisar como o 
processo de formação e o trabalho docente são configurados no cotidiano dos Cursos de 
Licenciatura - objetivou-se identificar, nesta investigação, pela metodologia qualitativa, as 
representações de leitura, decorrentes das condicionantes externas de construção da identidade 
cultural e profissional de duas educadoras formadoras de leitores, egressas dos Cursos de 
Pedagogia e Letras, atuantes em uma escola do interior do estado paulista.  Por meio dos dados 
coletados em entrevista (questionário aplicado), foi configurada a formação cultural, acadêmico-
científica e pedagógica herdada (pelos sujeitos da pesquisa) da sua escolarização em nível superior 
e a aplicabilidade (como também a ampliação desta formação) nas suas práticas de ensino. Como 
resultado final, obteve-se uma reconstrução da história de formação destas profissionais, 
pautadas em equívocos teóricos e acrescida das reflexões teórico-semióticas (bakhtinianas) da 
pesquisadora sobre concepções e modos de ensino inadequados da leitura, na Educação 
Fundamental. Os resultados da pesquisa confirmaram a hipótese estabelecida de que professores 
da Educação Fundamental não teriam um repertório cultural significativo, herdado dos cursos de 
licenciatura por eles realizados (Pedagogia e Letras), para um ensino crítico da leitura, que 
pressupõe necessariamente, o reconhecimento da natureza ideológica dos signos, declarada por 
Bakhtim (1986, 2013) e outros estudiosos clássicos e contemporâneos, citados nas referências 
bibliográficas do estudo. Os dados obtidos na Entrevista (Aplicação de Questionário) confirmaram 
conceitos incompletos de leitura, de linguagem e de texto, dos sujeitos entrevistados (docentes da 
Educação Fundamental II, graduados em Letras e Pedagogia). Os conceitos emitidos se restringem 
à área da Linguística clássica. De igual forma, os modos de ensino da leitura, herdados das 
graduações cursadas, são incompletos e inadequados para a formação da competência leitora das 
crianças e jovens. Também o perfil de leitor (dos docentes entrevistados) não confirma práticas de 
leitura e de reflexão sobre a própria identidade docente e o trabalho adequado com as linguagens, 
na sala de aula. Os sujeitos confirmaram as falhas na formação, nos cursos de Pedagogia e 
Letras. Alcançou-se, assim, uma contribuição no debate acadêmico, para estimulação de mais 
pesquisas acadêmicas sobre a necessidade de maior qualificação, no país, das licenciaturas 
(Pedagogia e Letras), para a formação desejável de leitores competentes.          
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A RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO - UM ESTUDO INICIAL SOBRE CONFLITOS CONTEMPORÂNEOS 
 
GIÓRGIA ANDRADE REGIANI FERREIRA MARTINS  

RONALDO GARCIA ALMEIDA  
 

Conflitos são vividos de maneira cada vez mais frequente na relação professor-aluno e a escola é o 
meio em que estas experiências são vividas, é o palco destes atores, e constantemente afetada 
por mudanças socioculturais. A atividade do docente se mostra cada vez mais complexa, questões 
muito além do apresentado em sua formação profissional formal, uma formação que precisa 
muito mais do que o domínio dos componentes curriculares, é preciso um olhar, um saber sobre o 
processo de desenvolvimento do aluno, algo desta dificuldade e importância precisa de um espaço 
na formação dos educadores já que, escola, alunos e educadores estão inseridos em um cenário 
onde as relações sociais apresentam uma crise de valores, há dificuldades em estabelecer relações 
absolutamente respeitosas. São constantes as manifestações de comportamentos violentos, sabe-
se que este de longe é o ambiente adequado para que o processo ensino-aprendizagem aconteça 
com excelência. Como profissionais da educação é nosso papel, a busca pela compreensão do que 
acontece em nosso meio, a reflexão sobre as dificuldades encontradas pela educação 
contemporânea e tudo aquilo que toca nossos alunos e professores, de tudo aquilo que promove 
o processo ensino-aprendizagem ou é um dificultador do seu desenvolvimento. Analisar a 
importância da afetividade para os conflitos contemporâneos na relação professor-aluno; 
Demonstrar aos educadores a importância de sua formação humana, muito além da tecnológica, 
para a contribuição no desenvolvimento, de alunos, cidadãos que através de relações humanas 
saudáveis, construam uma sociedade mais adequada à vida. Foi realizada uma pesquisa de cunho 
bibliográfico-qualitativo. Em todos os artigos pesquisados fica claro o quanto o professor é 
afetivamente importante para o aluno, e esta relação é instrumento fundamental para a 
aprendizagem, fato este percebido no dia dia da escola, informações teóricas que são facilmente 
vivenciadas e observadas no trabalho como Orientadora Educacional, certamente, uma pesquisa 
de campo posterior pode explorar mais o tema, com mais riqueza cientifica na discussão e 
investigação sobre a relação professor-aluno e/ou a qualidade das interações em nossos 
ambientes escolares.  A discussão realizada a partir da pesquisa bibliográfica apresentada não teve 
a pretensão de ser finalizada, nosso esforço foi no sentido de provocar reflexões, promover um 
debate sobre o assunto e então enxergar novos caminhos e saberes à relação professor-aluno 
assim como o desejo de continuar a pesquisa.  O que o trabalho apresenta, alicerçado pela busca 
teórica desenvolvida e pela prática vivida no dia a dia na educação, é que não há como construir 
cidadão de qualidades humanas saudáveis, de valores importantes à convivência e com condições 
cognitivas relevantes ao efetivo aprendizado sem relações afetivas, sem que a vida seja permeada 
por integrações humanas dignas, de respeito e significado, regadas por posturas éticas e de 
amizade.          
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CONHECENDO E RECONHECENDO SIMULTANEAMENTE FRAÇÕES ORDINÁRIAS, NÚMEROS 
DECIMAIS E PORCENTAGENS 

 
RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA  

LEOMAR APARECIDO SANTOS GOMES  
VITOR RODRIGUES CERESINI  

 
Este projeto está vinculado ao Núcleo de Ensino da PROGRAD-Unesp e se justifica pelo 
entendimento no qual os conteúdos matemáticos devem ser meios para o desenvolvimento de 
competências e habilidades ligadas à inclusão social (PCNs, 1997), o que tem propiciado estudos e 
discussões sobre a contribuição do trabalho pedagógico simultâneo com frações ordinárias, 
números decimais e porcentagens. Assim, é necessário elaborar estratégias e materiais de ensino 
nos quais os alunos tenham oportunidade de aprender significativamente esses conceitos e 
representações vinculados tanto a situações de utilização social como àquelas mais restritas a 
situações matemáticas não necessariamente contextualizadas. O projeto se justifica pelos 
desempenhos insatisfatórios em Matemática dos alunos que terminam as séries iniciais da 
Educação Básica e que têm prevalecido avaliações sistematizadas.  Os objetivos do projeto são: 
diagnosticar o conhecimento dos alunos sobre os conceitos de frações ordinárias, números 
decimais e porcentagens; elaborar e desenvolver estratégias de ensino para o trabalho pedagógico 
simultâneo desses conceitos; possibilitar aos alunos o desenvolvimento e a ampliação de 
habilidades matemáticas, tais como: a) ordenação de partes de frações e b) reconhecimento da 
relação de equivalência entre frações. Em relação aos licenciandos, objetiva-se oferecer 
oportunidade de desenvolver saberes pedagógicos diante de estratégias de ensino e 
aprendizagem em sintonia com o ambiente escolar, precisamente aquelas que considerem 
necessidades pedagógicas apontadas pelos alunos da Educação Básica.  Em 2013 foi realizada por 
2 alunos do Curso de Licenciatura em Matemática da FCT-Unesp uma avaliação diagnóstica com 
alunos do 6º ano de uma escola estadual pública de Presidente Prudente -SP sobre os conceitos de 
frações ordinárias, números decimais e porcentagens. A partir dos resultados, os licenciandos 
elaboraram uma apostila didática que oportuniza aos alunos do 6º ano a aprendizagem 
simultânea desses conceitos, suas representações e contextualizações. Essa apostila didática será 
desenvolvida com os alunos no segundo semestre de 2014 com auxilio de materiais didático-
pedagógicos manipuláveis trabalhados em sala de aula individualmente ou em grupos e em 
conjunto com a professora.   Parte dos objetivos do projeto já foi alcançada, dado que o fato de a 
maioria dos alunos em 2013 ter demonstrado não entender a correspondência entre quantidades 
expressas na forma fracionária, decimal e porcentual, levou os licenciandos a elaborarem a 
apostila didática em termos curriculares, mas, sobretudo inspirada em necessidades 
demonstradas pelos os alunos da Educação Básica.  Os resultados desse desenvolvimento serão 
analisados em termos de conquistas e dificuldades dos alunos na construção simultânea dos 
conceitos de Frações Ordinárias, Números Decimais e Porcentagens.         
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ESTUDO COMPARATIVO DE AQUISIÇÃO A LINGUAGEM EM CRIANÇAS PORTADORAS DE SÍNDROME 
DE DOWN COM INDIVÍDUOS NÃO SINDRÔMICOS. 

 
JAMILE SILVEIRA TOMIAZZI  

ANA CRISTINA MESSAS  
SANDRA SILVA LUSTOSA  

 
A Síndrome de Down é uma alteração genética caracterizada pelo desequilíbrio na constituição 
cromossômica. Essa Síndrome apresenta características específicas que a torna fácil de ser 
reconhecida desde o nascimento.Além dessas alterações, o indivíduo com S.D pode apresentar 
uma habilidade cognitiva abaixo da média. Segundo Bastos, (1999) o indivíduo com S.D apresenta 
seus níveis de desenvolvimento mais lento, quando comparado a crianças sem a síndrome e são 
capazes de compreender suas limitações e conviver com as dificuldades.O seguinte trabalho tem 
como importância auxiliar os pais, professores e cuidadores em suas dúvidas frequentes com 
relação ao tempo de aquisição a linguagem e o desenvolvimento das crianças com S.D. O objetivo 
é comparar os aspectos de aquisição de linguagem, e o desenvolvimento em crianças na faixa 
etária de 3 a 17 anos com S.D.e crianças sem a Síndrome e compará-los mediante aplicação de 
questionário aplicado aos pais. A coleta ocorreu após a assinatura do TCLE pelos pais, levando em 
consideração a faixa etária, sendo orientados sobre a realização da mesma, bem como o objetivo 
do estudo. A amostra foi constituída de 60 pais, sendo 30, pais das crianças com S.D e 30 das não 
sindrômicas. Onde o instrumento usado para pesquisa foi um questionário contendo questões 
sobre a o desenvolvimento, linguagem em geral,etc. Para as comparações entre os grupos, a partir 
de escalonamento das respostas qualitativas (tipo escala de Likert), recorreu-se ao teste de 
diferenças U de Mann-Witney, uma vez que os dados são não paramétricos. O nível de 
significância assintomática foi previamente adotado (p < 0,05). Todas as análises foram realizadas 
no pacote estatístico SPSS 17.0 for Windows. Os resultados apontam diferenças estatisticamente 
significantes entre os grupos nos parâmetros considerados neste estudo, em 20% na gestação, 
60% no desenvolvimento psicomotor, 75% no desenvolvimento e aquisição da linguagem, 27% 
problemas na fala, 100% na audição e visão, 38% na escolaridade e alfabetização, 25% no 
relacionamento pessoal.  Dentro da idade esperada para o desenvolvimento,podemos destacar 
que cada criança costuma desenvolver-se e evoluir de uma maneira diferente. Tanto o 
desenvolvimento psicomotor, quanto a aquisição e desenvolvimento da linguagem ocorrem de 
maneira e tempo diferente, variando de pessoa para pessoa.As crianças apresentaram bom 
comportamento, mostrando aos pais que as diferenças fazem parte da vida. Durante a pesquisa 
foi possível constatar uma grande diferença entre o tempo de aquisição e desenvolvimento da 
linguagem das crianças com S.D e as não sindrômicas, e observar o tempo médio de atraso 
apresentados. Conforme a literatura nos traz esse atraso é esperado devido às características 
sindrômicas, e através do grupo observado isso se mostrou claro, já que os mesmos apresentaram 
uma diferença nos aspectos mais importantes como linguagem, desenvolvimento, fala, audição e 
desenvolvimento psicomotor propostos inicialmente pelo estudo.         
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GESTÃO ESCOLAR: DROGAS E VIOLÊNCIA 
 

LUCIENE RODRIGUES MOREIRA SILVA  
EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI  

 
O tema articulador nos mostra que no mundo atual em que vivemos as relações sociais encontram 
dificuldades devido ao elevado uso das drogas e consequentemente o crescimento da violência na 
sociedade. Há estudos que se referem à gestão escolar como ferramenta no combate as drogas e 
a violência. A escola apresenta - se hoje como um dos mais importantes estabelecimentos sociais 
por fazer a mediação entre o individuo e a sociedade. A presente pesquisa apresenta uma reflexão 
sobre o que a gestão escolar junto com a comunidade podem fazer para tentar diminuir o uso 
indevido de drogas dentro da escola. E como agir diante dessa realidade tão drástica que está 
tornando a sociedade desestruturada  Este trabalho tem por objetivo a construção de uma visão 
panorâmica do uso de drogas dentro da escola e, consequentemente, o aumento significativo da 
violência dentro do ambiente escolar. Esclarecer quais os principais motivos e consequências 
desse quadro atual, bem como o papel da gestão escolar no combate do uso das drogas e 
violência nas escolas. Este trabalho de pesquisa trata de uma abordagem qualitativa, utilizando 
livros, artigos, monografias, visando explorar as ideias e opiniões de seus autores. O estudo 
demonstrou que hoje se tornou tão natural o uso de drogas dentro da escola que a gestão escolar 
deve dispor de ferramentas eficazes para auxiliar os professores que se encontram despreparados 
diante do uso de drogas dentro da escola  A pesquisa evidencia a importância da contribuição do 
trabalho de parceria entre a gestão escolar, família, comunidade em um mesmo objetivo que é 
diminuir as drogas dentro da escola Com esta pesquisa, espera-se que em sua proposta de 
releitura não se deve ignorar o fato de que as Drogas e a violência se tornaram fatos comuns 
dentro do ambiente escolar. E como a sociedade pode contribuir para ajudar nossos jovens a ter 
consciência do quanto isso é prejudicial a sua saúde e na sua vida em sociedade         
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GESTÃO DEMOCRÁTICA: A MATEMÁTICA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
 

VIVIANI TAGLIARI MAGRO  
EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI  

 
O tema articulador tem em vista mostrar a elucidação da Educação como uma prioridade revisada 
em nível mundial. Sabemos que as Políticas de ajuste econômico de curto prazo dificultam 
consensos de longo alcance da educação. A presente pesquisa apresenta uma reflexão sobre a 
Educação e a convivência com a racionalidade imposta pelas novas tecnologias de informação que 
atingem todas as camadas sociais. Desse modo, o padrão educacional foi abalado, à medida que 
se esgotou o modelo econômico que se sustentava na abundância de matéria-prima e de mão-de-
obra pouco qualificada e barata. Tendo em vista que ninguém escapa dos impactos dos avanços 
tecnológicos, é preciso que a sociedade aprenda a utilizá-los para melhorar a qualidade de vida e 
valorizar a matemática como fonte de conhecimento do universo do graduando.  Este trabalho 
tem por objetivo: - Articular estratégias de curto, médio e longo prazo. - Dispor de instrumentos 
de diagnósticos para garantir um mínimo de qualidade. - Promover ajustes necessários para elevar 
os padrões de qualidade.  Este trabalho de pesquisa trata de uma abordagem quali-quantitativa 
utilizando livros, artigos, monografias, visando explorar as ideias e opiniões de seus autores, 
identificando as principais dificuldades dos alunos em relação à matemática e propor o 
nivelamento do conhecimento desta área, por meio de mini cursos e exercícios.  Acredita-se que a 
capacitação dos professores e as mudanças no currículo é o foco mais importante aprendizagem 
da matemática, podendo contribuir para amenizar as dificuldades dos alunos e as diferenças da 
relação de aprendizagem observadas em sala de aula. A pesquisa evidencia a necessidade de 
provocar uma maior aproximação na relação professor/aluno e tornar mínimo possível as 
dificuldades no aprendizado de matemática, destacando também os conteúdos programáticos 
referentes a matemática que devem ser flexíveis, podendo ser adaptados de acordo com o 
currículo e com as necessidades apresentadas pelo grupo de alunos. Acreditamos com esta 
pesquisa mostrar a relevância da matemática sendo uma disciplina de fundamental importância 
para vida social do ser humano devendo ser tratada com mais compromisso por parte da gestão 
com os meios de comunicação e outros formadores de opinião é fundamental e sem eles, a 
educação continuará invisível para a sociedade ou entendida como um tema restrito aos 
educadores e políticos. E com professor habilitado, provocar no aluno o hábito e o prazer do 
estudo (individual e coletivo), tornado-o apto para acompanhar não só as disciplinas do curso em 
questão, mas sobretudo capacitado para atuar como protagonista do seu aprendizado e, 
consequentemente, da sua formação profissional começar a estabelecer uma ponte segura e 
eficaz para um ensino de qualidade.         

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1202 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF/INFRAESTRUTURA E 
SERVIÇOS MUNICIPAIS EM ALFREDO MARCONDES (SP): HISTÓRIA, ORGANIZAÇÃO, CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO. 
 

APARECIDA JOSÉ MARTINES DE OLIVEIRA  
JOSÉ CAMILO SANTOS FILHO  

 
O presente estudo apresenta uma reflexão sobre a educação política e a gestão dos saberes 
populares que garantiram o exercício da cidadania ativa ocorrida, no planejamento e 
implementação do Programa Nacional da Agricultura Familiar - PRONAF/ Infraestrutura e Serviços 
Municipais, implantado em Alfredo Marcondes, (SP) tendo como partícipes os produtores 
familiares organizados no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR e na Associação 
dos Produtores Rurais de Alfredo Marcondes - APRAM.  O objetivo central foi investigar o 
aprendizado para o exercício da cidadania ativa ocorrido nesses espaços de educação não formal, 
a partir da relação de parceria estabelecida com o governo local e com a experiência cogestora 
dos agricultores familiares, discutindo as conquistas e pedagogizando os conflitos que permeiam a 
experiência da gestão social dos bens públicos, colocados à disposição da APRAM pela Prefeitura 
Municipal.  O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNOESTE (protocolo nº 
1635) e envolveu uma Pesquisa bibliográfica e documental de natureza interdisciplinar e 
interprofissional (História e Educação; Filosofia e Educação; Sociologia e Educação; Direito e 
Educação.Fontes documentais (primárias) consultadas nos arquivos da APRAM, do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR e da Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes (SP), 
que registraram nos últimos 15 anos, (1998-2012) como se estabeleceu a parceria para a 
implantação e operacionalização do PRONAF/ Infra-estrutura e Serviços Municipais, por meio da 
gestão compartilhada dos bens públicos colocados à disposição da APRAM pela Prefeitura 
Municipal e com o controle social do CMDR. A cidadania ativa aconteceu especialmente entre os 
participantes mais envolvidos com as decisões que foram adotadas. Eles eram representantes 
respaldados e legitimados por decisões tomadas em assembléias e pode-se até afirmar que os 
demais, entendidos como representados, aprenderam no calor das discussões a analisar os fatos 
para votarem.  As reuniões constituíram-se como verdadeiros espaços educativos, na medida em 
que os sujeitos deixaram de ser sujeitados para enfrentar os desafios de argumentar e de 
refletirem para tomar decisões. O modelo gestão compartilhada permitiu a construção de um 
espaço de educação não formal que tem gerado e potencializado diversas dimensões do programa 
ampliando-se os seus resultados nos aspectos econômicos, sociais, ambientais e culturais. A 
relação estabelecida pela parceria inaugurou um novo jeito de se executar a política municipal de 
agricultura permitindo que a metodologia participativa dos agricultores familiares estabelecessem 
estratégias de intervenção e mediação dos seus interesses em todas as etapas de implementação 
do PRONAF/Infra-estrutura (planejamento, gestão, monitoramento e avaliação). Como 
conseqüência resultou no enfrentamento do poder público local,tomando decisões referentes ao 
patrimônio público que administram.    Recursos próprios     
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GESTÃO ESCOLAR: POLÍTICA DE ATENDIMENTO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL NA CIDADE DE 
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA - SP. 

 
VALERIA DE OLIVEIRA  

MILENE GUELSSI NOCHI  
 

O tema articulador justifica-se pela necessidade de conhecer a realidade estadual de um sistema 
de ensino na sua prática, conhecer também as condições políticas para implementar a proposta de 
escola em tempo integral e suas criações. E a importância da análise de números e dados do 
estado, para entender a proposta formulada para uma escola de tempo integral, e observar quais 
segmentos a escola em estudo utilizou, ou fez adaptações de acordo com sua realidade. A 
presente pesquisa apresenta uma reflexão visando ter objetivo claro, conhecer a formulação da 
proposta que a política de atendimento esteja pautada, e pela busca de melhoria da qualidade da 
educação, diferentemente de algumas propostas de escola em tempo integral que possuem o 
objetivo de ser um 'lugar' para a criança ficar nos dois períodos na escola para não ficar vagando 
pelas ruas. Então, espera-se que essas propostas privilegiam o caráter socioeducativo da 
permanência da criança na escola.   Este trabalho tem por objetivo evidenciar sobre o porquê 
Educação de Tempo Integral no contexto brasileiro contemporâneo e sua implantação nas escolas 
das cidades do interior do Estado. E contextualizar os fatores relevantes desse campo em 
construção, como saberes, currículo e aprendizagem da escola em estudo.  Este trabalho de 
pesquisa trata de uma abordagem quali-quantitativa utilizando livros, artigos, monografias, 
visando explorar as ideias e opiniões de seus autores. O estudo demonstrou que a educação de 
Tempo Integral exige mais do que convenções, impõe também: projeto pedagógico consistente, 
formação de seus agentes, infraestrutura e meios para sua implantação. O resultado dessas 
condições de partida será a contribuição para ampliar os tempos e os espaços de formação das 
crianças, adolescentes e jovens na perspectiva de que o acesso à educação pública seja 
complementado pelos processos de permanência e aprendizagem.  A pesquisa confirma a precisão 
do desafio - educação/proteção - no contexto de uma "Educação em Tempo Integral", ampliam-se 
as possibilidades de atendimento, cabendo à escola assumir uma abrangência que, para uns, a 
altera e, para outros, a consolida como um espaço realmente democrático. Nesse sentido, a escola 
pública passa a incorporar um conjunto de responsabilidades que não eram vistas como 
tipicamente escolares, mas que, se não estiverem garantidas, podem inviabilizar o trabalho 
pedagógico.   A pesquisa vem mostrar que a educação é uma prática social cada vez mais ampla e 
presente na sociedade contemporânea, pois se vêm multiplicando os ambientes e processos de 
aprendizagem formais e informais, envolvendo práticas pedagógicas e formativas em instituições 
educativas, no trabalho, nas mídias, nos espaços de organização coletiva, e desde muito tempo na 
história, à busca da consolidação do conceito sobre educação, e sua importância no 
desenvolvimento da sociedade.          
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O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

MÁRCIA REGINA MENDES VENÂNCIO  
 

O presente texto visa abordar a necessidade de considerar a Educação de Jovens e Adultos uma 
prioridade no Brasil em razão da grande taxa de analfabetos. Para isso é de extrema importância a 
formação do professor que irá atuar nessa área, pois não apenas tratará de assuntos relacionados 
à formação intelectual do seu educando/a, como também passará a fazer parte da vida de muitos 
deles. Para tal compreensão é necessário entender o porquê muitos desses educandos/as não 
tiveram acesso à educação. Pode-se destacar como ponto central a grande desigualdade social 
que aflige o nosso país. O trabalho pretende apresentar a experiência vivenciada com um grupo 
de educandas do Programa EJA/PROEX, FCT/UNESP, onde são ministradas aulas na Paróquia Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no bairro Cedral.  O objetivo geral deste trabalho é 
mostrar a necessidade do professor de EJA se relacionar com seus educandos de forma clara, a fim 
de desenvolver não só conteúdos, mas também o pensamento crítico, levando para a sala de aula 
temas e assuntos relacionados com o cotidiano e as experiências deles, estabelecendo assim uma 
ligação com o que lhe foi negado e o que lhe está sendo proporcionado. O trabalho possui 
também uma abordagem sobre a postura do professor de EJA, a necessidade de conscientização 
frente às adversidades encontradas em sala de aula e a paciência que se deve ter com os 
educandos/as.  A metodologia utilizada nesta pesquisa é a pesquisa-ação. Além das leituras, 
fichamentos e observações realizadas, desenvolvemos atividades semanais em sala de aula e 
avaliamos os resultados. Dessa forma tem sido possível acompanhar o desenvolvimento dos 
alunos. Diariamente são trabalhados temas relacionados ao cotidiano dos educandos/as. Em sala 
utilizamos "palavras geradoras" que são trabalhadas a partir do contexto do educando e, 
juntamente com essa metodologia, são introduzidos textos que auxiliam na escrita e na leitura. 
 Os resultados apontam grande progresso, pois devemos considerar a faixa etária e o tempo de 
cada um. Podemos destacar o interesse e o esforço demostrado pelas alunas. O projeto tem nos 
ensinado a compreender a especificidade da EJA e a necessidade de um professor que entenda e 
seja qualificado para trabalhar com a faixa etária dos atendidos, pois devido à idade a evolução da 
aprendizagem é mais lenta. Assim, cabe ao professor exercer um papel onde ele veja a 
necessidade de seus alunos acima de qualquer coisa, deixando de lado qualquer tipo de 
arrogância e intolerância. "Ensinar e, enquanto ensino, testemunhar aos alunos o quanto me é 
fundamental respeitá-los e respeitar-me são tarefas que jamais dicotomizei." (FREIRE, 1996, 
p.94) O programa EJA/PROEX tem proporcionado aos educandos/as, uma nova chance, de um 
novo recomeço por meio da conciliação de temas trabalhados a partir da realidade dos 
educandos/as. Desta forma, não podemos negar a necessidade de um bom professor, e a sua 
atuação frente ao EJA e suas especificidades.         
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O USO DO ACERVO DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA EM UMA PERSPECTIVA 
INCLUSIVA  

 
RENATO COSTENARO  

ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN  
 

A pesquisa tem o intuito de identificar padrões de acessibilidade para pessoas cegas e com baixa 
visão no tocador MecDaisy, em audiobook e e-book acessível na Sala de Recursos de Deficiente 
Visual. O software MecDaisy é objeto dessa pesquisa, uma vez que por meio dele o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola distribui livros acessíveis a todas as escolas da rede pública do 
país. O projeto pretende analisar a acessibilidade de leitura do tocador MecDaisy, comparando 
com outros formatos digitais para estudantes cegos e com baixa visão, utilizando os livros 
convertidos nessa solução tecnológica que compõem o acervo distribuído pelo PNBE. Também 
será verificado se o professor da SRDV conhece os livros convertidos para o MecDaisy, distribuídos 
pelo PNBE e qual abordagem e recursos utiliza junto aos estudantes com deficiência visual. A 
pesquisa ainda pretende analisar a formação inicial e continuada do professor da SRDV e do 
professor coordenador da escola para trabalhar utilizando o MecDaisy e outros formatos digitais 
com recursos de acessibilidade de leitura como o audiobook e e-book. Para concluir será analisada 
uma obra previamente selecionada com um estudante cego e outro com baixa visão para 
identificar padrões de acessibilidade nos três formatos (MecDaisy, e-book e audiobook) que 
propiciem maior autonomia e independência de leitura aos deficientes visuais. A pesquisa que 
está sendo desenvolvida se divide em três etapas, é qualitativa e a modalidade escolhida para a 
realização da coleta de dados será a entrevista reflexiva. Ela também contemplará um estudo de 
caso acerca da importância da formação do professor em serviço e de forma reflexiva. A última 
parte da pesquisa de campo está relacionada com o objetivo específico de identificação dos 
padrões de acessibilidade nos três formatos (MecDaisy, e-book e audiobook). Os primeiros dados 
da pesquisa apontaram fragilidades na formação inicial e continuada dos professores para a 
utilização de recursos tecnológicos, inclusive para desenvolver e orientar atividades de leitura 
utilizando tecnologias assistivas,comprovando a urgência na revisão da formação inicial e 
continuada para educadores desta área. A formação inicial dos professores, nos cursos de 
licenciatura é preocupante, uma vez que muitos cursos de Pedagogia não contemplam em suas 
grades curriculares disciplinas que preparem adequadamente os futuros professores para 
trabalhar com Educação Especial e Inclusiva. O modelo de formação em serviço implantado no 
Estado de São Paulo precisa ser reestruturado, de forma que atinja o maior número de 
professores e gestores, contribuindo significativamente para sanar suas fragilidades em relação ao 
uso pedagógico das tecnologias digitais, sendo muitas delas oriundas da formação inicial. Para isso 
se faz necessário um investimento institucional em cursos de formação continuada para os 
professores que promovam o uso de Tecnologias Assistivas (TA) e Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação (TDIC).         
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PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI): EXPECTATIVA, SATISFAÇÃO, EVASÃO E 
RETENÇÃO DE BOLSISTAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE PRUDENTE 

- SP 
 

MÁRCIO DONIZETTI CORREA  
JOSÉ CAMILO SANTOS FILHO  

 
Três aspectos caracterizam a educação superior contemporânea: a massificação do ensino 
superior sem a qualidade necessária; a utilização do dinheiro público para as instituições privadas; 
e a falta de estrutura suficiente nos órgãos de educação do governo para garantir o acesso manter 
a qualidade desse ensino. Assim, a pesquisa elegeu os Bolsistas Prouni e justifica-se por descobrir 
as características desse estudante sobre suas condições econômicas e sociais, sua satisfação, 
expectativa os sobre os fatores de evasão.  Verificar se o Prouni, tem sido uma política de 
educação eficaz no que se refere à satisfação, expectativas e aos fatores de evasão e de 
permanência no curso. Objetivos específicos: 1)Caracterizar o perfil dos bolsistas de uma 
faculdade de Presidente Prudente-SP; (2)Identificar o grau de satisfação e expectativa; 
(3)Identificar os fatores de evasão de estudantes; (4)Avaliar a eficácia das ações implementadas 
pela faculdade particular para assegurar a permanência desses estudantes. Caracteriza-se como 
quanti-qualitativa. Foram utilizados três instrumentos de coleta de dados: (1) Análise documental; 
(2) Entrevista; e (3) Questionário. O questionário abrangeu sete categorias de informações 
referentes aos estudantes bolsistas entre os anos de 2009 e 2013, a saber: características pessoais 
(perfil demográfico), características escolares, características familiares; satisfação com o curso 
escolhido, expectativa em relação ao curso, evasão e permanência no curso. Entrevista 
semiestruturada para os doze estudantes bolsistas do Programa e outra com a coordenadora de 
projetos da faculdade.  A maioria são do sexo feminino (76%), na faixa etária de 18 a 24 anos 
(55%), solteiros (71%), residentes em Presidente Prudente (SP) (54%), trabalhadores (80%) 
detentores de bolsista integral (77%). As bolsas estão sendo efetivamente concedidas a 
estudantes de baixa renda. O bolsista espera uma realização pessoal e profissional mais elevada 
mediante um diploma universitário. Para 90% não houve risco de desistência, para 35% o valor da 
bolsa é plenamente suficiente e para 27%, parcialmente suficiente.  As bolsas estão sendo 
efetivamente concedidas a estudantes de baixa renda, para os estudantes o Prouni foi o 
instrumento que possibilitou seu acesso ao ensino superior, pois sem ele seria impossível fazer um 
curso superior. No entanto, ainda há dados insuficientes para afirmar com segurança que essa 
política de ação afirmativa e de inclusão social do governo federal está alcançando plenamente 
seus objetivos, uma vez que, embora estejam estudando, muitos ainda apresentaram dificuldades 
financeiras para se manter na graduação.  Reformas na política do Prouni são necessárias para que 
a faculdade que aderir ao Programa desfrute de incentivos fiscais proporcionais ao número de 
estudantes que nela venham se matricular e que tenha implementado ações efetivas de 
aprimoramento da qualidade de seus cursos e da administração de seu Programa de bolsas de 
estudo.    não há      
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TODOS APRENDEM MATEMÁTICA 
 

JEFFERSON MARTINS COSTA  
PAMELA CARINA CRISOSTOMO  

RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA  
 

Todos Aprendem Matemática é um projeto de extensão vinculado à PROEX da Unesp, que é 
desenvolvido junto à entidade filantrópica Lar Santa Filomena de Presidente Prudente-SP, 
buscando contribuir, através de trabalho colaborativo, para a superação da defasagem de 
aprendizagem em conteúdos básicos de Matemática apresentada por crianças e jovens que 
frequentam o Lar. No trabalho colaborativo, essa defasagem poderá ser superada através de 
situações em que os participantes possam também "fazer matemática", com a consciência de que 
é possível desenvolver autonomia e responsabilidade para aprender, o que não prescinde da 
colaboração de outra pessoa. O projeto busca desenvolver com os participantes conceitos 
matemáticos elementares, tais como o Sistema de Numeração Decimal (SND) e as operações 
matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão.  O projeto tem como objetivos: 1) 
identificar dificuldades das crianças e jovens quanto a conceitos matemáticos básicos; 2) capacitar 
os participantes para poderem contribuir com o aprendizado de outras crianças que também 
frequentam o LAR, dando continuidade ao projeto e 3) arrecadar livros e materiais didáticos de 
Matemática que possam ser o início de uma biblioteca para o LAR Santa Filomena.  O projeto está 
sendo desenvolvido semanalmente com 16 participantes em uma sala do Lar. Primeiramente 
todos responderam a um teste diagnóstico composto por questões sobre números e operações, 
cujo resultado implicou elaboração de atividades didáticas para um trabalho específico sobre o 
SND. Em cada semana são propostas atividades didáticas que buscam retomar as dificuldades 
apresentadas no teste diagnóstico sobre o SND e as 4 operações elementares. De acordo com o 
teste diagnóstico, todos participantes demonstraram não entender o valor posicional, que 
condiciona o Sistema de Numeração Decimal. Assim, demonstraram não entender os conceitos de 
unidade, de dezena e de centena, o que possivelmente acarretou o baixo desempenho em relação 
ao entendimento das 4 operações e seus algoritmos. A partir dos resultados, serão desenvolvidas 
com os participantes atividades didáticas que utilizam materiais didáticos. As primeiras atividades 
utilizaram o ábaco para o trabalho sistemático com o valor posicional e as 4 operações.  O projeto 
ainda está em andamento, mas pode-se observar que os participantes a cada semana 
demonstram melhor entendimento sobre o SND e as 4 operações básicas. Observa-se também, 
respeitadas as individualidades, melhora do raciocínio lógico, memória, atenção, criatividade e, 
sobretudo o aumento de interesse para participar das atividades propostas.  Até o momento é 
possível concluir que os participantes do projeto têm apresentado mais disponibilidade cognitiva e 
também atitudinal para aprender os conceitos elementares da Matemática quando se utilizam 
materiais didáticos que tornam possível o entendimento cognitivo desses conceitos. Por exemplo 
o ábaco em relação ao SND.          
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A EDUCAÇÃO MUSICAL INFANTIL E O USO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO : 
CONCEPÇÃO DOS DOCENTES 

 
ANELISE LUPOLI CHAMORRO  

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  
 

A música contribui para o desenvolvimento psicomotor, sócioafetivo, cognitivo e lingüístico, além 
de ser facilitadora do processo de aprendizagem. Assim, é necessário repensar na formação do 
professor, principalmente na área musical, considerando a era que estamos vivenciando: a da 
tecnologia. No ensino da música é possível utilizar objetos de aprendizagem, material digital, 
como um recurso pedagógico na construção do conhecimento musical do aluno O objetivo geral 
da pesquisa é compreender a concepção dos docentes sobre a tecnologia de informação e 
comunicação como ferramenta auxiliar no processo de ensino aprendizagem da educação musical 
infantil.Os objetivos específicos são: identificar as metodologias mais utilizadas no ensino musical 
da Educação Infantil e constatar se os docentes conhecem e utilizam objetos educacionais para a 
educação musical infantil disponíveis em rede virtual. Para a presente pesquisa será utilizada a 
abordagem qualitativa. Será realizado inicialmente um questionário de perfil e uma entrevista 
semi estruturada com 5 professores de educação infantil de uma escola pública da cidade de 
Alvares Machado-SP sobre o uso da TIC na educação musical infantil. Após será realizada uma 
oficina de 30 horas na qual o pesquisador apresentará e os pesquisados manusearão três objetos 
de aprendizagem (''zorelha'', ''Práticas criativas na web 2.0'' e '' Gen Virtual''). Num próximo 
momento, será realizada nova entrevista segundo roteiro semi estruturado para identificar 
possíveis mudanças na concepção sobre ensino e aprendizagem musical dos docentes depois de 
conhecerem os objetos de aprendizagem. A partir das respostas do questionário, entrevistas e da 
observação durante a oficina, os dados e informações coletados serão analisados através do 
software Qualiquantisoft, com a abordagem metodológico do discurso do sujeito coletivo (DSC).O 
presente trabalho encontra-se aprovado na plataforma Brasil, sob o número 
4595613.6.0000.5515            
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A FILOSOFIA VAI AO CINEMA: O FILME COMO RECURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO NAS AULAS DE 
FILOSOFIA DO ENSINO MÉDIO 

 
DIEGO AUGUSTO DOIMO  

RAIMUNDA ABOU GEBRAN  
 

A Filosofia enquanto área do conhecimento pertencente às Ciências Humanas ocupa um espaço 
considerável nos currículos escolares do ensino médio, oferecendo aos alunos a possibilidade de 
desenvolverem suas potencialidades e autonomia intelectual, além de contribuir para a formação 
ética, estética e política, tornando-os cidadãos mais conscientes da realidade. A educação 
contemporânea requer que o professor utilize as tecnologias a seu favor e busque recursos 
diferenciados como forma de oferecer subsídios para uma melhor ação docente, objetivando uma 
aprendizagem que possa favorecer a compreensão de mundo e a reflexão crítica dos alunos. 
Sendo assim, o uso dos filmes no contexto educacional enquanto recurso didático-pedagógico não 
é algo novo, porém, carecem de direcionamentos acerca das possibilidades de aplicação em sala 
de aula por meio de atividades pensadas a partir de seu processo de sensibilização (antes da 
exibição), suas múltiplas linguagens (durante a exibição) e inventividade humana (depois da 
exibição), justificando-se assim a necessidade de se explorar o assunto. O presente estudo terá 
como objetivo identificar o Cinema enquanto recurso didático-pedagógico que subsidiará o 
trabalho do professor de Filosofia na abordagem dos conteúdos, oferecendo condições para 
direcionar sua ação docente através de roteiros de aulas com objetos de análise fílmica. A 
pesquisa abrangerá três etapas principais, sendo: compreender o ensino da Filosofia enquanto 
disciplina que compõe o currículo escolar do Ensino Médio, competências que a norteiam e 
situações de aprendizagem; caracterizar a linguagem cinematográfica e sua apropriação no 
contexto educacional e elaborar roteiros de aulas sugerindo atividades com o uso de filmes em 
concordância com o currículo de Filosofia. Para que as duas primeiras etapas se consolidem, será 
utilizado referencial bibliográfico com temáticas pertinentes à Filosofia e ao Cinema, tendo como 
documentos norteadores as Orientações Curriculares para o Ensino Médio e, principalmente, o 
Currículo Oficial de Filosofia da Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo, juntamente com 
as referências de filmes a serem indicadas no processo de criação dos roteiros de aulas.            
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A FORMAÇÃO DO LEITOR NA ESCOLA BÁSICA-VIVENCIAS SIGNIFICATIVAS  
 

ITAMAR XAVIER DE CAMARGO  
 

Justificativa do projeto: As estatísticas têm demonstrado que um dos maiores problemas que 
geram o mau desempenho dos nossos alunos nas avaliações externas (IDEB, ENEM,ENADE) deve-
se à dificuldades de leitura e interpretação de textos de gêneros diversos. Sabemos também que a 
leitura é imprescindível para ampliar o universo cultural das pessoas, bem como para a formação 
do cidadão crítico e sensível aos problemas sociais e ambientais. No entanto, temos observado 
que as políticas públicas não têm sido eficazes em suas ações para o incentivo à leitura. Faltam 
bibliotecas, faltam recursos humanos, faltam projetos que atinjam as populações menos 
privilegiadas, que são as que mais sofrem com as consequências da falta de leitura. Dessa forma, 
deverá ser bem vinda toda iniciativa que vise fomentar a leitura entre crianças e jovens desse país, 
"pois ler me ajudou a saber mais sobre os outros e sobre mim mesmo; e como um ser inacabado 
que sou a leitura molda meus pensamentos e transforma minhas atitudes, me torna tolerante com 
os outros e suas diferenças. A leitura torna-me cada vez mais humano" (Itamar, 2011).  A) Objetivo 
geral do projeto: Fomentar a leitura entre a população de crianças, jovens e adultos, nos diversos 
bairros de Presidente Prudente através da criação de uma biblioteca comunitária e pequenos 
pontos de leitura B) Objetivos específicos do projeto: Realizar ações para conscientizar os pais e a 
população em geral sobre a importância da leitura para as crianças; propiciar às crianças e jovens, 
usuários da biblioteca comunitária e dos pontos de leitura, o contato com obras de boa qualidade; 
criar um ambiente favorável para tornar prazeroso o ato de ler; aprofundar a reflexão sobre a 
importância da leitura e os motivos que levam à prática ou não deste hábito; discutir, no curso de 
Pedagogia da Unoeste, o papel mediador do professor no incentivo às práticas de leitura. 
 Metodologia geral do projeto: Para o aprofundamento sobre a problemática, o trabalho optou 
por uma abordagem metodológica qualitativa, que buscou fundamentação teórica e prática na 
produção literária de autores diversos que discutem a importância da leitura, bem como em 
relatos de experiências e propostas de práticas em subsídios editados pelos órgãos oficiais. A 
compreensão do valor da leitura para a formação humana e cidadã de crianças e jovens foi a mola 
propulsora para que esse projeto buscasse promover a leitura nos diversos bairros de Presidente 
Prudente por meio de ações diversas dentre as quais: realização de campanhas, junto à 
população, para arrecadação de livros, gibis e revistas; estabelecimento de parcerias com 
empresas e instituições diversas no apoio às ações de fomento à leitura; criação de uma biblioteca 
comunitária com mais de 3500 exemplares de livros diversos, funcionando em um espaço cedido 
pela Associação Betesda; promoção de encontros e atividades de incentivo à leitura, envolvendo 
escolas, professores e familiares.       associação Betesda     
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A MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: LEITURA E ANÁLISE DE GRÁFICOS E TABELAS 
 

SUSIMARA SANTADE  
 

1. INTRODUÇÃO Trata-se de proposta de pesquisa documental que coloca em foco a questão do 
tratamento da informação nas aulas de Matemática do Ensino Fundamental. O material objeto da 
análise é composto por: . Currículo do Estado de São Paulo de Matemática e os materiais que o 
compõem - caderno do professor e do aluno (Ensino Fundamental II) para a quinta série/sexto 
ano; . Programa Ler e Escrever (Ensino Fundamental I) para a quarta série/quinto ano; . Resultados 
externos apresentados pelo Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 
(SARESP) da quarta série/quinto ano. A análise do material dar-se-á focando o ensino da 
Matemática nas situações didáticas apresentadas no bloco temático tratamento da informação 
das referidas séries com análise do contexto dos mesmos. 2. JUSTIFICATIVA Há quinze anos no 
magistério como Professora de Educação Básica II de Matemática, observamos que a Matemática 
tem sido um grande obstáculo e entrave para os alunos desde as séries iniciais, não somente pela 
sua aplicação, mas também por exigir raciocínio lógico muitas vezes não explorado pelos 
docentes, levando ao desinteresse dos mesmos. Nos últimos cinco anos atuando em gestão 
escolar e observando os resultados dos dois últimos anos das avaliações externas do Governo do 
Estado de São Paulo: Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 
(SARESP) é alarmante os resultados obtidos em Matemática, com baixo rendimento, levando 
Governos a diagnosticar problemas para buscar soluções. De nossas experiências como docente 
de Matemática, pedagoga e gestora na rede pública do Estado de São Paulo, surgiu o desejo de 
realizar uma pesquisa de documentos oficiais, focando a última série avaliada pelo SARESP no 
Ensino Fundamental ciclo I (quarta série/quinto ano) e o currículo da série subsequente no Ensino 
Fundamental ciclo II (quinta série/sexto ano), focando a contribuição das atividades em 
tratamento da informação na mudança de nível escolar.   Analisar as atividades de tratamento da 
informação (gráficos e tabelas) apresentadas no caderno do professor e do aluno para a quinta 
série/sexto ano (Ensino Fundamental II) e no Programa Ler e Escrever para a quarta série/quinto 
ano (Ensino Fundamental I), focando a aprendizagem matemática nas séries que permeiam a 
mudança de ciclo.   A pesquisa será desenvolvida sob a ótica qualitativa, essa opção de método 
não invalida a utilização de dados quantitativos, pois dependendo do objeto de estudo é 
importante que se reforce a análise de dados em termos comparativos, por meio de números que 
representem com clareza a realidade estudada (OLIVEIRA, 2007). Optamos por uma pesquisa 
documental de análise da Rede Pública do Estado de São Paulo.             
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A PESQUISA JURÍDICA NA ERA DO VIRTUAL: A VISÃO DOS DOCENTES 
 

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  
 

Com a presença da tecnologia de informação e comunicação impõe-se a necessidade de formular 
propostas para o ensino jurídico capazes de levar o profissional do Direito a refletir sobre como tal 
tecnologia pode auxiliar a obter informação para as exigências sociais, formando, assim não só um 
profissional, mas também um cidadão.Baseados na necessidade do acesso a informação e na 
existência da tecnologia da informação e comunicação para auxiliar tal realidade, o presente 
projeto vem mostrar a necessidade de uma pesquisa jurídica reflexiva que considere a emergente 
sociedade: a dos homens virtuais, para que o silogismo da sociabilidade onde o homem, aí a 
sociedade, onde a sociedade, aí o Direito, continue válido também nos dias atuais, com as 
transformações tecnológicas. O presente estudo tem como objetivo conhecer o pensamento dos 
professores do curso de Direito de uma Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul sobre o 
uso das tecnologias de informação e comunicação na pesquisa jurídica.  A pesquisa se 
desenvolverá na abordagem qualitativa, utilizando como procedimento o estudo de caso. Faremos 
inicialmente uma pesquisa bibliográfica com autores que estudam a importância da pesquisa no 
curso de Direito e a influência das tecnologias de informação e comunicação como ferramenta 
para a pesquisa jurídica. Nossa base teórica destacará autores como: Mansur; Oliveira; Tbarros; 
Souza Junior entre outros. Além da pesquisa bibliográfica realizaremos análise documental dos 
Planos de ensino das disciplinas do curso de Direito da Universidade do Mato Grosso do Sul que 
envolvem a Metodologia da Pesquisa científica a fim de observarmos se a ementa contempla a 
questão da pesquisa na era da tecnologia e uma entrevista com dez docentes do curso de Direito 
pesquisado. Esta entrevista buscará traçar o perfil do professor; suas concepções e práticas com o 
uso da tecnologia de informação e comunicação como ferramenta de pesquisa; principais 
obstáculos e formas de superá-los e finalmente a formação docente para a pesquisa na era da 
tecnologia. No procedimento para análise dos dados utilizaremos a abordagem metodológica do 
discurso do sujeito coletivo.             
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A PROPOSTA PEDAGÓGICA NA CRECHE (0-2 ANOS): NARRATIVAS DE EDUCADORAS SOBRE A 
PRÁTICA COM CRIANÇAS PEQUENAS 

 
IZABEL CARVALHO DA SILVA VIEIRA  

GILZA MARIA ZAUHY GARMS  
 

Este projeto foi apresentado ao Programa de Pós- Graduação em Educação da UNESP de 
Presidente Prudente e aprovado no processo seletivo do Mestrado, portanto está sujeito a 
reformulação. As instituições de Educação Infantil - creches e pré-escolas - são espaços cujos 
olhares se voltam recentemente no contexto educacional brasileiro, fazendo com que surgissem 
políticas públicas voltadas para o atendimento à infância. Essa atenção voltada para a infância 
cumpriu o direito social de crianças frequentarem creches e pré-escolas. Foi a partir da 
consolidação da Constituição Federal de 1988 que as instituições de Educação Infantil passaram a 
integrar a educação básica no país, porém o seguimento creche ainda não é obrigatório. Ainda 
hoje deparamos com concepções de educação cujo caráter está estritamente ligado ao 
assistencialismo no atendimento a crianças de 0 a 3 anos, em que muitas vezes tem-se a ideia de 
iniciativas voltadas para a higiene, saúde e nutrição no âmbito da assistência e que esse 
atendimento é um favor aos menos favorecidos. Essa visão de instituições de educação infantil 
concretizarem propostas de cunho assistencialista, marcadas por uma pedagogia de orientação 
preconceituosa da pobreza, está acrescentada a outros desafios como: profissionais sem 
qualificação apropriada, ausência de propostas pedagógicas que resulta num grau de 
improvisação e falta de compromisso com o direito e necessidades das crianças e de suas famílias. 
Nesse sentido, vale ressaltar que não basta às políticas públicas oferecerem tal atendimento, é 
preciso que se avance mais através da "formação do profissional, para que este, através de um 
currículo e da proposta pedagógica, faça valer o direito social e humano das crianças de serem 
educadas e cuidadas e, além disso, viverem plenamente a infância" (GARMS; GUIMARÃES, 2013, p. 
32).  Compreender se a proposta pedagógica /currículo aplicado pelos profissionais que atuam em 
creches contempla o proposto nas DCNEI: a interdependência entre o cuidar e o educar  O 
trabalho se enquadra nos princípios da pesquisa qualitativa, descritiva e analítica. A metodologia é 
a da Narrativa (relatos) usada como instrumento de formação e investigação no contexto 
educacional. Trata-se de um relato gravado e, posteriormente transcrito, da prática com crianças 
pequenas: o que fazem e como fazem; quais recursos intelectuais e materiais utilizam. Será 
realizada a observação do cotidiano da instituição acompanhada de registros sobre as práticas 
educativas e aplicado um questionário para obter o perfil das professoras.            

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1216 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

AS OFICINAS DE DIVERSIDADES SEXUAIS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "SAÚDE E 
PREVENÇÃO NAS ESCOLAS". 

 
ANDRE CAOBIANCO  

 
O presente projeto consiste em uma investigação vinculada ao programa de Mestrado em 
Educação da FCT/UNESP, e se insere na linha de pesquisa sobre Processos Formativos, Diferenças 
e Valores. Tal investigação será realizada junto ao material disponibilizado pelos Ministérios da 
Saúde e da Educação responsáveis pelo Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas. Será utilizado 
como fundamento teórico, o entendimento dos Estudos Culturais sob a perspectiva pós-
estruturalista a respeito da temática abordada. Os dados qualitativos serão divididos em blocos de 
interpretação, analisados sob dois aspectos: (1) um confronto entre a temática da diversidade 
sexual como restou representada no material de divulgação/informação do programa e o modo 
como esta é tratada em outros textos legais e programas do governo federal e (2) um exame da 
temática da medicalização e dos direitos sexuais na construção das representações sobre a 
homossexualidade, a diversidade sexual e a homo/transfobia. Com o entrecruzamento destes 
ângulos, pretendemos elaborar compreensões sobre as representações presentes nas narrativas 
oficiais que serão trabalhadas nas escolas. Mais do que verificar seu alcance, o que se pretende é 
observar como a diversidade sexual é apropriada, criticada, aceita ou subvertida nos contextos das 
políticas públicas e quais poderiam ser suas eventuais consequências no âmbito escolar.  A 
abordagem do trabalho será qualitativa através de uma análise comparativa entre a bibliografia 
utilizada na confecção do material do programa e seus manuais. Buscaremos conhecer como a 
questão da sexualidade foi originalmente tratada nos textos do grupo CORSA/ECOS e do 
SECAD/MEC, fontes utilizadas pelos idealizadores do programa, e como esta restou ao final 
transladada no Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas.             
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DE BACHAREL A PROFESSOR: OS DESAFIOS DA CONSTRUÇÃO DOS SABERES PEDAGÓGICOS PELOS 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 
THALITA ALVES DOS SANTOS  

 
A presente pesquisa tem por objetivo investigar a questão da formação pedagógica dos docentes 
que atuam na educação profissionalizante, pontuando que o domínio dos saberes pedagógicos 
constitui em elemento chave na busca da profissionalização docente. Está ligada à linha de 
pesquisa 2: Formação e Prática Pedagógica do Profissional Docente do Programa de Mestrado em 
Educação da Unoeste. Nos últimos anos se observa um conjunto de ações do governo federal em 
favor do aumento da oferta de vagas para o ensino profissionalizante, o que tem resultado na 
expansão da rede dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia pelo país. No estado 
de São Paulo de 2002 até 2013 a rede de campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo cresceu de 4 para 30 e o processo de expansão ainda está em vigência 
segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de São Paulo 2009-2013. Reforçando esta visão, as pesquisas que investigam a forma 
como os professores têm atuado nas salas de aula e nas escolas apontam para uma série de 
inadequações conceituais e pedagógicos dos processos de ensino e de aprendizagem, e que elas 
têm acarretado posturas e visões diferenciadas acerca do que seja saber ensinar. Entendemos que 
os avanços de pesquisas nessa área representam uma possibilidade de superarmos as confusões, 
incoerências, e descontinuidades que geralmente a caracterizam. Os resultados do avanço do 
conhecimento sobre o tema podem levar a uma maior coerência dos programas oferecidos, 
estimulando os gestores na promoção de políticas de formação sistemáticas, pontuais e mais 
eficazes de formação pedagógica.O estudo será relevante por favorecer a compreensão dos 
fatores que caracterizam e condicionam à práxis do docente da educação profissional e, mais do 
que isso, socializar seus avanços e refletir sobre aspectos teóricos e/ou metodológicos que possam 
dificultar o desenvolvimento de tais práticas.  Compreender a forma como se dá a construção dos 
saberes pedagógicos pelos professores do ensino profissionalizante do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Presidente Epitácio.  Este estudo se apoia 
em pressupostos da perspectiva fenomenológica de pesquisa, sendo quanti-qualitativo. A 
pesquisa utilizará dos seguintes procedimentos: entrevista, observação, questionário, análise 
documental e dados estatísticos. A apresentação dos dados se dará conforme "Análise de 
Conteúdos" de Laurence Bardin que orienta a descrição objetiva e a organização em categorias 
emergentes dos dados e durante a coleta de dados concomitantemente será realizada a revisão 
de literatura e a análise dos documentos que fundamentam a atuação dos docentes do ensino 
profissionalizante. Haverá a utilização de pequenos cálculos estatísticos para se perceber o 
aproveitamento dos estudantes.             
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DESEMPENHO DA ESCOLA NO IDEB E RENDIMENTO DE SEUS ALUNOS NA PROVA BRASIL: UM 
ESTUDO DE CASO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE 

IVATUBA, PR. 
 

GIOVANNI NANNI  
JOSÉ CAMILO SANTOS FILHO  

 
Um dos maiores desafios da educação brasileira é o de construir uma escola eficaz que produza 
uma educação de qualidade que proporcione ao aluno não somente melhores experiências para a 
aquisição de habilidades cognitivas como também contribui para a sua inserção crítica na 
sociedade. Desta maneira, é preciso que se faça antes um diagnóstico preciso e qualificado da 
educação para que se obtenham dados que indiquem quais os aspectos que precisam e devem ser 
melhorados e desta forma dar condições às escolas para que elas possam cumprir plenamente 
suas funções pedagógicas, fortalecendo o seu compromisso com a comunidade a que pertence. 
Diante disto, o Brasil vem desenvolvendo inúmeros processos e mecanismos de avaliação dos 
sistemas de ensino, objetivando o fortalecimento da instituição escolar. Essa pesquisa se justifica, 
pois as avaliações externas apenas apontam os problemas e não os resultados, cabendo aos 
gestores educacionais lerem estas informações com olhares críticos e criteriosos, para que possam 
não só conhecer as informações constantes nessas avaliações, mas que saibam adequá-las a sua 
realidade. Essa pesquisa objetiva determinar junto aos stakeholders, quais os fatores que possam 
ter influenciado o crescimento e o retrocesso do desempenho da instituição em estudo, na Prova 
Brasil e consequentemente no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A execução 
desta pesquisa será através da abordagem qualitativa, por meio de estudo de caso. Os 
instrumentos utilizados para a coleta dos dados serão entrevistas semiestruturadas. Também se 
recorrerá à observação e análise documental, como o Projeto Político Pedagógico do colégio, os 
relatórios de situação e progressão dos alunos, e outros documentos que forem considerados 
importantes para o desenvolvimento da pesquisa. Ericsson (1986) coloca que é preciso coletar os 
dados tão intuitivamente ou tão indutivamente quanto possível, pois a existência de expectativas 
conceituais a priori podem trazer limitações a abertura do pesquisador às singularidades 
experienciais. Os dados obtidos serão trabalhados tendo como referência a análise de 
conteúdo.            
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ESCOLA REFLEXIVA E PROFESSOR REFLEXIVO NO SÉC. XXI 
 

PATRICIA SEKI CAVALHEIRO FIGUEIREDO DE ALMEIDA  
EDMARCIA BATISTA DE SOUZA VOLTARE  

AUGUSTA BOA SORTE OLIVEIRA KLEBIS  
 

A pesquisa em questão propõe uma análise, sobre, a formação inicial do professor numa 
perspectiva critico reflexiva e a sua contribuição para a construção de uma escola inclusiva e de 
qualidade. Não se pode negar as críticas com relação à formação docente, a qual tem se mostrado 
ineficiente diante das atuais demandas educativas e sociais. Assim, assume relevância a reflexão 
sobre os saberes da docência e a importância de uma formação que atenda às necessidades da 
contemporaneidade. A pesquisa tem por objetivo central contribuir para o debate sobre a 
importância da formação do professor crítico reflexivo no contexto atual. Mais especificamente 
busca: a) analisar as contribuições de autores diversos sobre a formação docente na perspectiva 
do movimento do profissional reflexivo; b) analisar o conceito de profissional reflexivo na 
perspectiva dos documentos oficiais; c) discutir as críticas e perspectivas com relação a formação 
docente a partir da década de 1980. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem 
qualitativa que buscará incursionar na produção literária de autores nacionais e internacionais que 
discorrem sobre o tema, bem como analisar as diretrizes e orientações para formação de 
professores da educação básica. Nesse estudo também foram selecionados artigos de revistas 
especializadas, teses e dissertações diversas que versam sobre a importância da reflexão na 
formação do professor.             
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ESCOLA REGULAR E ALUNO SURDO: INCLUSÃO OU EXCLUSÃO? 
 

LUZIA APARECIDA DE SOUZA LEMOS DA SILVA  
MARIA DE LOURDES LEANDRO BARRETO  

PATRÍCIA LIMA DE ARAÚJO  
KELWEN BARBOSA FIALHO  

GELISE SOARES ALFENA  
 

Introdução e Justificativa Os alunos surdos, antes excluídos socialmente, estão, agora, 
participando da "inclusão" nas escolas regulares, isto é, estudando junto com os chamados 
ouvintes. Porém, percebemos que os professores, assim como toda a equipe da escola e sua 
própria estrutura, estão despreparados para trabalhar com esse público de alunos. Logo, o que 
deveria ser denominado "inclusão" passa a ser uma verdadeira "exclusão dos incluídos". Diante 
desse fato, deparamo-nos com a necessidade de refletir acerca de tal situação, uma vez que 
percebemos que, ao mesmo tempo em que se fala em educação para todos, revela-se uma escola 
tradicional e que exclui os menos favorecidos organicamente, o que torna o discurso do MEC 
(Ministério da Educação e Cultura) aparente e não atuante.  Objetivos Os principais objetivos 
deste projeto são: compreender e refletir sobre a importância da verdadeira inclusão dos surdos 
na escola regular como abertura de espaço à cidadania e não como um tipo de "inclusão 
excludente" Descrição Esta pesquisa possui um caráter bibliográfico, isto é, baseia-se na revisão de 
trabalhos já escritos e publicados, bem como livros e documentos oficiais do MEC (Ministério da 
Educação e Cultura) que tratem do tema em questão: "inclusão" no contexto educacional, a fim de 
traçar um paralelo entre a realidade que nos é apresentada e os discursos oficiais idealizados pelo 
governo. Conclusões Ainda que a pesquisa não tenha sido plenamente finalizada, é possível 
perceber que na teoria existe inclusão, porém, na prática, a escola regular continua sendo 
excludente em relação aos alunos surdos, com uma equipe de professores e funcionários 
despreparados para lidar com esse público, bem como estruturalmente.        Programa Especial de 
Iniciação Científica     

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1221 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

FOTOGRAFIA COMO OBJETO DE ENSINO DA LEITURA NO LIVRO DIDÁTICO 
 

MARIA DE LOURDES ZIZI TREVIZAN PEREZ  
EDUARDO SANTOS LOPES OLIVEIRA  

 
O presente projeto intitulado: A fotografia como objeto de ensino da leitura no livro didático tem 
como objetivo geral a identificação dos procedimentos metodológicos utilizados pelos livros 
didáticos (9ºano) na educação fundamental II, para o ensino de leitura de fotografia. Para tanto, 
será usada a metodologia qualitativa, de cunho bibliográfico, para efetuação da análise 
documental do livro didático selecionado para a realização da pesquisa. O referencial bibliográfico 
(centrado na Semiótica Peirceana, Bakhtiniana e Barthesiana ) dará o suporte para a análise 
documental. Como resultado, o presente estudo constatará a confirmação da hipótese inicial de 
que os procedimentos didáticos, norteadores do ensino de leitura de fotografia no material 
didático do ensino fundamental II, não são adequados às linhas teóricas semióticas referentes ao 
ensino/aprendizagem da leitura da linguagem visual (fotografia).  Esta pesquisa, intitulada A 
Fotografia como objeto de ensino da leitura no livro didático objetiva, de maneira geral, conferir a 
hipótese de que ocorrem hiatos interpretativos na leitura dos discursos visuais (no caso os 
fotográficos) nos livros didáticos do ensino fundamental II e sugerir uma abordagem metodológica 
adequada ao ensino produtivo e crítico da linguagem fotográfica, na sala de aula.  Foi selecionado 
um livro didático )9º ano) da Educação Fundamental II (aprovado pelo MEC), para realização de 
uma Análise Documental/Pesquisa Qualitativa, de cunho bibliográfico, apoiada em textos teóricos, 
selecionados para o estudo.            
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GÊNEROS TEXTUAIS E SARESP: RELATO SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES 
LEITORES/ALFABETIZADORES EM PRESIDENTE PRUDENTE. 

 
RENATA JUNQUEIRA DE SOUZA  

GABRIELE GOES DA SILVA  
 

Sabemos que cabe à escola desenvolver sujeitos capazes de ler nas mais variadas situações e os 
mais variados textos, por outro lado os resultados de avaliações da aprendizagem dos alunos, 
como os do SARESP, revelam que a leitura ainda não está bem desenvolvida em grande parte dos 
estudantes que terminam o 5° ano do ensino fundamental. Sendo assim, o Projeto Docência e 
SARESP, pertencente ao Programa Núcleo de Ensino da UNESP, e vinculado ao Centro de Estudos 
em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil (CELLIJ), objetiva oferecer uma formação continuada aos 
professores posto que eles irão proporcionar aos estudantes condições de desenvolver 
habilidades de leitura de textos não literários e de textos literários. Utilizamos o SARESP como 
referência curricular, por ele apresentar uma seleção de conteúdo, habilidades e competências 
articulados aos gêneros textuais servindo como apoio à definição de caminhos para desenvolver o 
letramento na escola. Assim se espera que as ações de formação continuada oferecidas aos 
educadores proporcionem momentos de prática reflexiva, que repercutam em melhorias da 
aprendizagem dos estudantes dos anos iniciais da escolaridade básica, ampliando a capacidade 
leitora de seus alunos.  A metodologia de trabalho da atividade de extensão é a qualitativa, cujo 
objetivo é descobrir o quanto e como as intervenções feitas em reuniões pedagógicas ampliam as 
capacidades de leitura e compreensão de textos por parte dos professores. Os encontros são 
realizados em uma escola municipal de Presidente Prudente (SP.), Com 17 professores dos anos 
iniciais (1º ao 5º ano) do ensino fundamental. São 2 horas nas reuniões pedagógicas da escola, 
quinzenalmente. As formações são ministradas por professores formadores vinculados a UNESP, 
todos pertencentes ao CELLIJ, sendo eles mestres e doutores. Pretende-se divulgar os resultados 
das ações formativas desenvolvidas na escola até o presente momento destacando reflexões 
sobre a formação inicial destes professores e o processo de formação continuada a respeito de: 
estratégias de leitura, narrativa, história em quadrinhos - gêneros e procedimentos ministrados 
até o momento. Os gêneros textuais foram elencados pelos próprios docentes A partir das 
necessidades formativas que eles autoelegeram e o principal referencial teórico são as Matrizes de 
Referência do SARESP (2009) e também nas estratégias de compreensão em leitura.       Núcleo de 
pesquisa/UNESP      

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1223 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

MEMÓRIAS DOCENTES NA CONSTRUÇÃO DAS INSTITUIÇÕES ESCOLARES EM PRESIDENTE 
PRUDENTE 

 
WAGNER APARECIDO CAETANO  
ARILDA INES MIRANDA RIBEIRO  

 
A reflexão que nos move, neste projeto de pesquisa, diz respeito à história da educação em 
Presidente Prudente. Temos o objetivo de rememorar experiências dos docentes, no intuito de 
reconstruir\registrar a fase já de maturidade das instituições escolares a partir da década de 1950. 
O trabalho de reconstrução e memória histórica visa elaborar instrumentalizações teórico-práticas 
para a formação de professores que entendem a importância de fortalecer as relações das pessoas 
com suas heranças culturais, estabelecendo, assim, um melhor relacionamento destas com seu 
meio. Para Benjamin, esse trabalho é importante "pois um acontecimento vivido é finito, ou pelo 
menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que um acontecimento lembrado é sem limites 
porque é apenas uma chave para tudo que veio antes e depois" (BENJAMIN, 1993, p. 37). Dessa 
maneira, criar espaços para compartilhar acontecimentos vividos na história das instituições de 
ensino pode contribuir para transformá-los em acontecimentos lembrados reconhecendo-os como 
chaves para uma compreensão mais ampla dos rumos da educação. De acordo com Fernandes 
(2005) ao entender que uma das possibilidades, e talvez a mais concreta, de realizar este tipo de 
trabalho é relacioná-lo diretamente às instituições escolares, pois estas, além de atuarem como 
responsáveis pela elaboração e construção da cultura social, também encontram-se, desde de sua 
origem, completamente envolvidas neste mesmo processo.  ? Rememorar e reconstruir processos 
e práticas escolares docentes vivenciados nas instituições escolares de Presidente Prudente a 
partir da década de 1950. ? Reconstruir a memória das instituições escolares através de ex-
professores, identificada como processo de construção e reconstrução de lembranças nas 
condições do tempo presente. ? Identificar as influências e ideologias sociais que pertenciam aos 
professores e professoras no inicio do século XX na região de Presidente Prudente; ? Apontar 
novos caminhos para o desenvolvimento do sentimento de pertencimento e identidade local dos 
docentes na atualidade, através da memória educacional prudentina.  O presente projeto adota a 
abordagem qualitativa, que se aplica por flexibilidade e adaptabilidade, pois considera cada 
problema objeto de uma pesquisa específica para a qual são necessários instrumentos e 
procedimentos diferenciados. O resultado da pesquisa qualitativa propicia uma compreensão mais 
profunda sobre o tema estudado.Haverá levantamento de dados teóricos sobre os conceitos que 
sustentam este trabalho. Utilizaremos da entrevista semi-estruturada (Manzini, 1990)pois está 
focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro (TRIVIÑOS, 1987) com 
perguntas principais, complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 
momentâneas à entrevista. Segundo Manzini (1990), esse tipo de entrevista pode fazer emergir 
informações de forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a nenhum tipo de 
padronização.            
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MULTIPLICANDO SABERES: LUDICIDADE E QUALIDADE DE VIDA NA INFÂNCIA 
 

LUIZ ROGÉRIO ROMERO  
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA  

JOSÉ MILTON DE LIMA  
 

O PROJETO DE EXTENSÃO: Multiplicando saberes: ludicidade e qualidade de vida na infância, é 
desenvolvido com crianças, educadoras e pais em uma escola pública na cidade de Presidente 
Prudente, São Paulo, e tem parceria com o subprojeto intitulado "A formação de professores de 
Educação Física para a Educação Básica a partir da interlocução entre infância, juventude e cultura 
corporal de movimento" (PIBID), vinculado ao Curso de Educação Física da FCT/UNESP/PP. O 
objetivo é de sensibilizar a comunidade educacional (alunos, pais e educadoras), sobre a 
importância da ludicidade para a melhoria da qualidade de vida na infância. Neste sentido, é que 
este projeto de extensão se justifica, propiciando possibilidades de manifestações corporais 
lúdicas implementadas na escola, principalmente, nas aulas de Educação Física, na mediação da 
escola e da família para proporcionar valorização do tempo e espaço do brincar. Neste sentido, 
este projeto parte do pressuposto de que é preciso criar condições que possibilitem uma 
educação amparada em suportes teóricos que elejam a saúde como prioridade e que valorizem a 
atividade física como linguagem, na qual o corpo se manifesta e o sujeito seja percebido 
integralmente, superando a dicotomia corpo/mente. Entende-se que a escola e a família podem 
contribuir para o processo de formação ampliada das crianças, favorecendo alcance de 
conhecimentos e informações para uma vida mais dinâmica, equilibrada e saudável. Estudos 
mostram que na sociedade contemporânea, por influências de diversos fatores como, uso 
prolongado de mídias, violência, número excessivo de atividades semanais, falta de espaços 
adequados, as crianças deixam de brincar. Este quadro pode trazer consequências negativas para 
a qualidade de vida na infância, em destaque, o sobrepeso e obesidade. As ações são construídas 
semanalmente no conjunto de professores de Educação Física da escola, alunos de do curso de 
Licenciatura em Educação Física e coordenadores do projeto. Nestas reuniões também são 
avaliadas e discutidas as atividades já desenvolvidas. Estes procedimentos asseguram a 
aproximação dos alunos em formação universitária da realidade escolar, análise e reconstrução de 
conhecimentos dos profissionais envolvidos e oferecimento de abordagens lúdicas para os 
estudantes do Ensino Fundamental. A participação destes alunos tem sido constatada em 
atividades que lhes despertaram maior interesse, assim como as novas apresentadas a cada 
encontro. Tal descrição configura-se no atendimento dos objetivos do projeto de extensão 
universitária, enfatizando a ludicidade como importante contribuição ao desenvolvimento do 
escolar e ampliação de saberes relacionando movimento, cultura corporal, saúde e a qualidade de 
vida.            
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O ENSINO DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA COMPREENSÃO LEITORA 
 

ANA LAURA GARRO DOS SANTOS  
KARINA NASCIMENTO DE OLIVEIRA  

SOLANGE SILVA GALDINO  
RENATA JUNQUEIRA DE SOUZA  

 
Pretende-se neste resumo abordar as estratégias de leitura que guiam o projeto Estratégias de 
leitura e biblioteca escolar: leitura e formação de leitor que ocorre no Centro de Estudos em 
Leitura e Literatura Infantil e Juvenil (CELLIJ) onde são realizados estudos de pesquisa e extensão 
sobre leitura e a literatura infantil e juvenil. Este é coordenado pela Profª Drª Renata Junqueira de 
Souza e atualmente atende uma escola da cidade de Presidente Prudente. Além da coordenadora, 
tem como colaboradoras uma mestranda e duas alunas do curso de Pedagogia que aplicam as 
estratégias em duas salas de 5º ano, totalizando 61 alunos.  O projeto ocorre às terças-feiras, com 
duração de uma hora em cada sala e tem como principal objetivo: incentivar a leitura através de 
atividades mediadas pelo educador, promovendo ao leitor experiências significativas por meio do 
contato com os livros. A metodologia utilizada são oficinas de leitura divididas em quatro 
momentos: primeiramente é feita uma aula introdutória em que o professor explica e modela a 
estratégia a ser trabalhada. Posteriormente, é a prática guiada na qual o professor seleciona um 
texto e solicita às crianças que leiam em grupo e realizem a atividade proposta; em seguida, é a 
leitura independente em que as crianças leem individualmente e aplicam a estratégia ensinada. 
Neste momento o professor atua como mediador auxiliando nas possíveis dúvidas. Finalmente, é a 
avaliação, momento de discussão com os alunos para saber como conseguiram compreender o 
texto através da estratégia utilizada. O resultado indicará se o ensino das estratégias foi eficaz 
para o entendimento do aluno. Além das atividades práticas, temos o grupo de estudos que 
ocorre semanalmente onde são discutidos textos teóricos e preparadas as atividades a serem 
aplicadas. Deste modo, são trabalhadas as seguintes estratégias: as conexões em que são 
abordados três aspectos: conexão texto-leitor, quando o leitor estabelece relações do texto lido 
com fatos vivenciados. Conexão texto-texto na qual estabelece relações do texto lido com outros 
textos. Conexão texto-mundo quando se estabelecem relações com acontecimentos globais. Já a 
Inferência busca interpretar e tirar conclusões do que não está explícito; Visualização, elaborar 
significados ao que lê criando figuras mentais que os ajudam a melhor compreender as 
informações contidas no texto. A estratégia Perguntas ao texto baseia-se em fazer perguntas ao 
texto antes, durante e após a leitura; Sumarização que é determinar o que é essencial, ou seja, o 
que é relevante no texto. E a Síntese que consiste em expor resumidamente as ideias do texto. 
Pressupõe-se que o trabalho com as estratégias, além de ajudar os leitores a construir significado 
para o texto, também pretende despertar nos professores a importância de se ensinar através de 
um letramento-ativo, para que o leitor se torne independente e proficiente, capaz de ler, 
compreender, tirar conclusões e dar significado à leitura.        Núcleo de Ensino     
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O LOGBOOK COMO ESTRATÉGIA DE ENSINAGEM: RELEVÂNCIA ACADÊMICA E SOCIAL 
 

ANA TERESA SILVA MAIA DE ARAÚJO  
RAIMUNDA ABOU GEBRAN  

 
Em essência essa experiência originou-se pelo desconforto docente com a inadequação entre o 
mundo do trabalho e a formação em saúde de concepção fragmentária (teoria desconectada da 
prática), realidade que dificulta a transformação do conhecimento em uma expertise prática que 
facilite o ingresso na profissão de médico, o que revela o dilema entre o rigor e a relevância 
apontado por Schön (2000). Tal constatação gerou questionamentos sobre o papel do docente 
para essa realidade de ensino pouco transformadora, o que acabou por abrir a "porta secreta" 
pela qual segundo Bireaud (1995) e Cunha (2008) se iniciam a reflexão pedagógica e as inovações 
na Universidade: o questionamento sobre o trabalho docente. Iniciou-se a partir daí, uma 
trajetória "rupturante", que levou a autora do projeto à experenciar um novo arquétipo para suas 
aulas (conteúdos em diálogo constante com a prática; atividades propostas para estímulo de 
diferentes operações mentais; reorganização espacial e temporal da sala de aula; alternância de 
trabalho individual e coletivo) que culminou com a construção de um instrumento para nortear o 
desenvolvimento e o registro do aprendizado, inspirado no portfólio, mas que na sua finalização, 
de forma casual, acabou mais identificado com um instrumento menos conhecido - o logbook, 
usado em diferentes práticas pedagógicas universitárias tanto no Brasil quanto no exterior. O 
logbook construído apresenta momentos de portfólio e de estudo dirigido e sua estrutura final é 
composta por sete atividades organizadas pelo docente mediador, com objetivos específicos. De 
início, a ênfase da experiência foi centrada no logbook como recurso tecnológico (meio), porém a 
riqueza das observações primeiras sugere que no seu desenvolvimento pela sua pluralidade 
(diversidades nas atividades de mobilização de pensamento) e intencionalidades (estreitamento 
de relações, apreensão do conhecimento articulado com a prática social), ele possa transcender o 
papel de ferramenta metodológica para se constituir numa estratégia de ensinagem (fim). A 
pesquisa proposta representa um desafio, dada à pobreza de referenciais teóricos sobre a sua 
essência, fato que aliado ao interesse demonstrado por diversos pares sobre esta experiência, 
despertaram o meu interesse em documentá-la. O Objetivo da pesquisa é analisar a relevância 
acadêmica e social do logbook como estratégia de ensinagem e sua contribuição para a 
formação/atuação profissional.  Trata-se de projeto de pesquisa qualitativa, de cunho 
fenomenológico, do tipo pesquisa-ação, cujos sujeitos serão os discentes de um estágio prático do 
Curso de Medicina da UNOESTE e o docente mediador que é o pesquisador participante. A coleta 
de dados será iniciada após a aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa e terá por 
base os dados oriundos de um questionário, dos logbook's produzidos e da observação do docente 
mediador. Os dados serão tratados à luz da análise de conteúdos de Bardin para categorização dos 
resultados.             
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O PROCESSO DE LEITURA/ESCRITA EM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 
 

ARTEMISA PIAI SILVA DE FERNANDEZ  
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  

 
Vivenciamos um período "revolucionário" para a humanidade. Esta "revolução" vai além dos 
computadores e das inovações tecnológicas. Vislumbramos o nascimento de uma nova civilização, 
que trará novos estilos de vida sócio-cultural e econômica. Diante desta civilização a educação 
enfrenta problemas paradigmáticos profundos, cuja discussão perpassa pelas bases sócio-culturais 
emergentes. Verifica-se que nosso contexto social está caracterizado pela velocidade, 
mutabilidade, pluralidade tecnológica de comunicação, e, torna-se impossível ignorar o seu 
impacto sobre a educação. Para refletirmos sobre a questão proposta, buscaremos subsídios nos 
estudos de Jean Piaget e Paulo Freire com ênfase nos princípios de cooperação, autonomia e 
conscientização, apresentados como eixos conceituais dessa pesquisa . Ambos os autores acordam 
que o ser humano é um ser em permanente formação, em cujo processo de aprendizagem e 
formação apresentam íntima relação. Acreditam também, que não há aprendizagem inteligente 
quando o sujeito não exerce papel ativo na construção de conhecimentos. Relacionar-se-ão 
portanto, outros aspectos didático-pedagógicos, focando no construtivismo, utilizando como 
ferramenta o ambiente virtual.  A presente pesquisa tem como objetivo geral investigar e 
identificar a influência do ambiente virtual, como recurso pedagógico, na produção escrita e 
leitura, em particular na produção de textos, e como objetivos específicos: identificar o perfil do 
estudante, em relação ao conhecimento e utilização das tecnologias da informação; analisar 
atividades no ambiente virtual de aprendizagem, que visam enriquecer o estudante no contexto 
de seu dia a dia, com diversas realidades e informações e avaliar efeitos da pesquisa/ação 
percebidos no trabalho coletivo pelos participantes, através da comparação das produções 
temáticas, antes e depois da introdução do ambiente virtual, se houve o desenvolvimento da 
aprendizagem colaborativa/cooperativa entre os estudantes. Utilizar-se-á nesta pesquisa a 
metodologia da pesquisa-ação qualitativa. Para tanto, far-se-à o acompanhamento de um grupo 
de 10 (dez) estudantes de um Curso de Redação, com idade entre 18 e 25 anos. Procurar-se-á 
propiciar a estes estudantes vivência em ambiente virtual de aprendizagem, utilizando a 
ferramenta MOODLE, conjugado com as diversas tecnologias (multimídia) nela introduzidas. 
Primeiramente será analisada a redação inicial produzida pelos estudantes antes da utilização do 
ambiente virtual, e após um semestre, uma segunda avaliação comparativa. Verificaremos como 
esta ação pedagógica influenciou no desenvolvimento de textos/leitura, no aprimoramento das 
redações, destacando alguns tópicos tais como: coerência, pensamento crítico, estruturação do 
texto e desenvolvimento de estilo próprio.            

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1228 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
O USO DA REDE SOCIAL FACEBOOK COMO FERRAMENTA DO JORNALISMO EMPRESARIAL NO 

TERCEIRO SETOR  
 

ELAINE APARECIDA NOVAIS DA SILVA  
DIEGO VINICIUS ROCHA  

LAÍS APARECIDA ERNESTO  
TALITA PEREIRA VILLALBA  

ROBSON AGRIPINO DOS SANTOS  
 

Em 2012, o Brasil apontava como o quarto país no ranking mundial em números de usuários nas 
redes sociais, segundo dados divulgados pela comScore (COMSCORE...,2014) publicado na Folha 
de São Paulo (FOLHA...,2014). Já em 2013, os números ultrapassavam os 76 milhões de usuários, 
ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Apesar de ser um ambiente em expansão, essas 
plataformas sociais ainda necessitam de estudos mais aprofundados e a transformação constante 
dificulta um padrão a ser seguido. Ainda em 2013, o Brasil foi destaque em duas importantes 
publicações internacionais: o jornal Wall Street Journal (CHAO...,2014) chamou o país de "capital 
das mídias sociais do universo", e a revista Forbes FORBES...,2014) definiu o Brasil como "futuro 
das mídias sociais". Nesse contexto, este projeto de pesquisa visa desenvolver a análise da rede 
social como uma ferramenta do Jornalismo Empresarial e o impacto da mesma numa instituição 
do Terceiro Setor. Será utilizado como plataforma o Facebook, por oferecer suporte para 
divulgação empresarial e por ser a mídia mais acessada no Brasil. Como objeto de estudo desta 
pesquisa, foi escolhido o Grupo de Apoio "Amigas do Peito" de Presidente Prudente. Os futuros 
pesquisadores viram a importância do trabalho que a "Amigas do Peito" realiza e as expectativas 
de ascensão desse público nos próximos anos, além de ser um tema inovador e atual. Inovador, 
pois esse ramo da Comunicação Empresarial ainda é pouco estudado; e atual, porque as mídias 
digitais ainda são muito recentes na internet.  ? Utilizar a rede social selecionada como 
instrumento de prestação de serviço à comunidade e à sociedade; ? Vivenciar o desafio de 
assessorar um cliente de pequeno porte como o Grupo de Apoio "Amigas do Peito", que pouco 
possui de infraestrutura para o jornalismo; ? Aplicar o conhecimento teórico e prático sobre 
jornalismo empresarial aprendidos durante o curso e permitir que o mesmo se torne fonte de 
pesquisa para os demais alunos. ? Observar como uma empresa procede nessa Rede Social, 
verificar seus resultados e, a partir deles, compará-los aqueles obtidos durante esta pesquisa. ? 
Estimular a inserção da associação na rede social, Facebook, divulgando ações e projetos da 
mesma;  Este projeto opta pela pesquisa qualitativa do tipo exploratória que é a que mais se 
encaixa nos objetivos propostos. Ela não se limita a constatações por meio de números ou 
estatísticas. Os pesquisadores lançarão mão do estudo de caso como método de pesquisa, dessa 
forma irão estudar a forma com que é trabalhada a atual página no facebook da instituição e 
assim propor uma reformulação de acordo com as técnicas jornalisticas. Para seu 
desenvolvimento, há necessidade de técnicas que amparem o método escolhido, bem como 
auxiliem na coleta e seleção de dados referente ao projeto. Deste modo, opta-se pela utilização da 
pesquisa de campo, análise documental, a entrevista em profundidade e a pesquisa 
bibliográfica.            
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O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO APLICADAS COMO TECNOLOGIA 
ASSISTIVA NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL QUE 

FREQUENTAM AS SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS 
 

JESSÉ PESSÔA DA SILVA  
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  

 
A sociedade está cada vez mais informatizada e as Tecnologia de comunicação e informação, por 
sua vez, favorecem mudanças não só na sociedade, mas também na educação, impondo novos 
ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender, possibilitando que as atividades escolares 
passem a ser mais interativas e colaborativas.  A presente pesquisa tem como objetivo geral 
investigar qual a contribuição trazida pelo do uso das tecnologias de informação e comunicação 
aplicadas como tecnologia assitiva na construção do conhecimento dos alunos com deficiência 
visual que frequentam as salas de recursos multifuncionais. A pesquisa terá como metodologia 
uma abordagem qualitativa e será realizada com três estudantes com necessidades educativas 
especiais - deficiência visual/baixa visão, duas professoras das salas de recursos multifuncionais 
que ao alunos pesquisados frequentam e os três professores que os atendem no ensino regular no 
contraturno. Na fase inicial serão realizadas pesquisas bibliográficas dos aportes teóricos. Em um 
segundo momento será realizado o procedimento de estudo de campo por meio de instrumentos 
de coleta como observação, análise documental e entrevista semi - estruturada. Dentro da 
proposta do Estudo de Campo faremos uma análise documental, considerando os Planejamentos 
de Ensino das professoras das Salas de recursos multifuncionais e dos professores que os atendem 
no ensino regular no contraturno e o Projeto Pedagógico da escola, documentos estes oferecerão 
informações relevantes sobre o processo de inclusão, o uso das tecnologias na formação dos seus 
educandos, nesse caso, especialmente aqueles que freqüentam a Sala de recursos multifuncionais. 
Posteriormente passaremos para a observação das aulas frequentadas pelos estudantes na Sala 
de recursos multifuncionais, onde será possível apropriar-se da organização da sala, a interação 
professora-estudantes, adequação das adaptações curriculares, frequência e forma de uso das 
tecnologias e interesse pelas mesmas por parte dos envolvidos. Uma vez concluídas a Análise 
Documental e a Observação e de posse de informações que entendemos ser relevantes e 
necessárias ser colhidas antes da etapa que se iniciará, nos dedicaremos a realização das 
entrevistas semi - estruturadas com os estudantes com deficiência visual/baixa visão, das 
professoras da Sala de recursos multifuncionais e dos professores que trabalham com eles no 
ensino regular, assim caracterizaremos melhor os participantes, permitindo - nos o mapeamento 
do perfil dos mesmos, levantando a aceitação destes em relação as Tecnologias de informação e 
comunicação e tecnologias asssitivas disponíveis para realizarem as atividades propostas; 
identificando em que medida os recursos de tecnologias assistivas disponibilizados contribuem 
efetivamente para a construção da aprendizagem, além de entender a formação das professoras 
lotadas nas salas de recursos multifuncionais.            

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1230 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

OBJETOS EDUCACIONAIS COMO INSTRUMENTOS MEDIADORES NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA COM ALUNOS SURDOS 

 
DILMA PEREIRA DOS SANTOS  

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  
 

Os objetos de aprendizagem são ferramentas que podem ser utilizadas no desenvolvimento 
escolar do aluno.  O presente projeto de pesquisa tem como objetivo geral avaliar a influência dos 
objetos de aprendizagem no desenvolvimento da leitura e escrita da Língua Portuguesa com 
alunos surdos. Já os objetivos específicos são: investigar a influência de objetos de aprendizagem 
como recurso pedagógico; verificar a qualidade da produção e interpretação textual com a 
intervenção dos Objetos Educacionais de Aprendizagem e avaliar as estratégias de mediações 
possíveis de intervenção da Língua Portuguesa na modalidade escrita, leitura e compreensão de 
textos utilizando objetos de aprendizagem. Os sujeitos da pesquisa serão seis alunos surdos, entre 
9 a 10 anos de idade; devidamente matriculados no ensino fundamental, que cursam o quarto ano 
em uma escola que atende a crianças surdas em Foz do Iguaçu, Paraná. A pesquisa terá a 
característica de uma investigação qualitativa do tipo estudo de caso. Como procedimentos 
metodológicos serão realizados: Uma observação estruturada diagnóstica, coletas dos 
documentos produção e interpretação de textos desenvolvidos pelos alunos, verificando a 
qualidade da produção e interpretação textual desses alunos. Em seguida, serão aplicadas 
atividades de intervenção com os objetos educacionais HagáQuê, Tux Pent e Scrapbooking que 
visam à produção escrita e leitura. Uma segunda avaliação será realizada para determinar se 
houve mudança quanto a produção da escrita e interpretação textual. Como resultado espera-se 
verificar a importância e validade pedagógica de tais objetos educacionais.            
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REFLEXOS DO PIBID NA FORMAÇÃO INICIAL DE LICENCIANDOS EM EDUCAÇÃO FÍSICA DA UNESP 
DE PRESIDENTE PRUDENTE. 

 
JOYCE CRISTINA CLARO MENOTI  

MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA  
 

Muitos alunos dos cursos de licenciatura se preparam para serem professores e acabam 
exercendo outra profissão devido ao abismo que existe entre a formação inicial e a prática 
docente. Sabe-se que por si só a formação inicial não tem preparado os futuros professores para a 
realidade escolar. Até então a única forma oferecida pelos cursos de licenciatura de o aluno 
inserir-se na realidade escolar é por meio do estágio obrigatório. Todavia ele não instrumentaliza 
o graduando para formação mínima necessária e não lhe favorece o feedback da prática 
educativa, visto que não há uma avaliação das suas ações desenvolvidas no estágio o que não 
possibilita ao aluno o confronto das experiências do âmbito escolar. Na tentativa de reverter essa 
situação foi criado o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) que propõe a 
aproximação do graduando com a realidade escolar. Esta pesquisa se justifica pela necessidade em 
oferecer uma formação inicial diferenciada e qualificada, segundo as exigências educacionais do 
contexto atual, visto que, apenas a graduação não tem possibilitado esse processo aos 
licenciandos. Como resultado, espera-se que esta pesquisa venha a contribuir nos planos teórico e 
prático para a melhoria qualitativa no processo de formação inicial de licenciandos em Educação 
Física.  A partir dessa constatação o presente projeto de pesquisa pretende averiguar a 
importância de ações que incentivem a inserção de graduandos no meio escolar e as repercussões 
no seu processo de formação. Tem por objetivo compreender os reflexos no processo de 
formação inicial de licenciandos em Educação Física das ações propostas pelo Subprojeto PIBID "A 
formação de professores de Educação Física para as séries iniciais do Ensino Fundamental a partir 
da valorização da infância e da cultura corporal de movimento" realizado na Faculdade de Ciências 
e Tecnologias - UNESP campus de Presidente Prudente.  A metodologia utilizada será de cunho 
qualitativo e caracteriza-se como estudo de caso. Os procedimentos metodológicos se 
consubstanciam em observação participante, registros escritos, fotografias, vídeos e 
questionários. Será desenvolvido com os pibidianos em Educação Física da FCT/UNESP/PP num 
período de trinta (30) meses. Irá ser dado enfoque especial aos pibidianos, ao averiguar se 
houveram avanços nas suas representações, sobre o que é ser um professor de Educação Física, 
na motivação de sua escolha para o exercício da docência após o processo de formação, no 
desenvolvimento de competências específicas para esse tipo de atuação e na sua avaliação sobre 
a Educação Física como componente curricular no contexto de escolas públicas.             
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REPRESENTAÇÕES DE LEITURA NO MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO PROGRAMA NACIONAL 
DE INCLUSÃO DE JOVENS-PROJOVEM URBANO. 

 
ITAMAR JOSÉ BRESSAN  

RAIMUNDA ABOU GEBRAN  
 

A Educação de Jovens e Adultos possui um longo histórico de desafios a serem superados. Nesse 
contexto de desafios, foi criado o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem Urbano, 
em 2005, para garantir aos jovens de 18 a 29 anos, que não concluíram o ensino fundamental, a 
oportunidade de elevar sua escolaridade na forma de curso, qualificação profissional inicial e 
participação cidadã. Portanto, a pesquisa sobre representações de leitura contidas no material 
didático-pedagógico dos educadores no âmbito de um Programa que atende a modalidade de 
educação de jovens e adultos mostra-se importantíssima no sentido de ressignificar pensamentos 
e atitudes com foco nesse público tão singular que são os sujeitos da EJA. A leitura, enquanto 
práxis educativa é passível de transformações e assume, neste trabalho, uma perspectiva que se 
encontra ligada aos fatores sociais que permeiam o contexto de sua produção, articulando-se com 
os meios de comunicação (CAVALLO; CHARTIER, 1998).Em razão da necessidade de fomentar 
ações que garantam aos jovens que ficaram à margem do percurso formativo escolar regular e 
devolver-lhes a oportunidade de serem sujeitos plenos de direito e que, assim, possam exercer 
sua cidadania, minimizando a sua situação de vulnerabilidade social, a pesquisa no campo das 
representações, com foco nas representações de leitura do material dos educadores do Programa 
ProJovem Urbano, mostra-se bastante profícua, pois será possível compreender como a 
abordagem da leitura é trazida para o fazer pedagógico desenvolvido pelos educadores, no 
sentido de observar de que forma o processo de leitura está sendo conduzido, com o objetivo de 
desenvolver nos alunos uma leitura crítico-reflexiva da sua realidade.Assim sendo, é mister 
observar e compreender as representações de leitura que permeiam o material de suporte 
didático-pedagógico de um dos atores sociais do contexto escolar, que é o educador, devido ao 
fato do Programa ProJovem Urbano possuir uma concepção teórico-metodológica que visa à 
emancipação do educando como forma de promover o protagonismo juvenil. Analisar e 
compreender as representações de leitura no material didático-pedagógico dos educadores do 
ProJovem Urbano para se ter acesso à ação docente e discutir a relevância e a relação das práticas 
de leitura para o trânsito sociocultural dos sujeitos (educadores e educandos),explicitar quais são 
as representações de leitura apresentadas no material para os educadores e avaliar como essas 
representações de leitura são abordadas no material didático-pedagógico e como isso contribui 
para a formação crítica do educando. Para a realização desta pesquisa será feita uma abordagem 
qualitativa- interpretativa dos materiais colocados à disposição dos educadores para orientar sua 
prática docente.            
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WALL.E-ALFABETIZAÇÃO MIDIÁTICA 
 

EMERSON SANTANA CUNHA  
ÉDIMA DE SOUZA MATTOS  

 
A tecnologia, hoje, constitui a ancoragem do homem para realização de quase todas as atividades 
que desempenha na sociedade. É de suma importância explorar o computador como "ferramenta" 
no ensino-aprendizagem de qualquer área do conhecimento e, em especial como recurso de 
estímulo à leitura. Um dos desafios dos educadores é o ensino da literatura infantil por meio da 
tecnologia. Este trabalho "Wall.e alfabetização midiática" é uma importante ferramenta para 
utilização da tecnologia como elemento estimulador e facilitador do processo de leitura prazerosa 
dos alunos da escola infantil e fundamental, em especial às portadoras de necessidades 
especiais(auditivas e visuais).  Objetivos Fornecer aos docentes do Ensino Infantil e Fundamental 
uma metodologia tecnológica para ensino- aprendizagem da Literatura infanto-juvenil. 
Demonstrar aos docentes um valioso recurso midiático, para a alfabetização no ensino infantil, por 
meio da literatura em forma de vídeo. Incentivar docentes a usar a tecnologia como aliada no 
ensino-aprendizagem da leitura, no ambiente escolar Despertar na criança o gosto pela leitura, 
desde as séries escolares iniciais. Estimular os discentes dos cursos de Bacharelado em Ciência da 
Computação e Bacharelado em Sistemas de Informação à pesquisa sobre o uso e relevância da 
tecnologia na educação e em todos os campos da vida moderna. Incentivar discentes do Curso de 
Informática à leitura de obras clássicas, infantis e infanto-juvenis.  Realizou-se a metodologia de 
aproximação da teoria aliada à prática, nos cursos de informática. Os discentes catalogaram, leram 
e transformaram obras infanto-juvenis em e-books com animação das imagens, inserção de áudio 
e, principalmente, a narração do enredo das obras digitalizadas.        Não houve     
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ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CORES E SABORES: UM PROJETO PARA O BERÇÁRIO. 
 

CAMILA FONTES MARQUES  
 

Introdução: O Programa Núcleo de Ensino da UNESP - Vinculada à Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD) incentiva alunos de Pedagogia o ensino e a pesquisa de caráter disciplinar ou 
interdisciplinar nas unidades de Educação Infantil, Fundamental e Médio do Sistema Público de 
Ensino; promove ações educativas e inclusivas junto aos movimentos sociais; produz material 
didático-pedagógico e desenvolve intervenções de melhoria na realidade das escolas.  O projeto 
Cores e Sabores foi elaborado com objetivo de promover, valorar e contextualizar as culturas e as 
artes, contribuir para a percepção estética e ampliar o repertório cultural de professores e alunos. 
Apresenta atividades que visam: estimular a percepção visual crítica; trabalhar os aspectos do 
desenvolvimento infantil como, autonomia, personalidade, identificação, influenciando a 
imaginação, criatividade, ampliar a oralidade, explorando o universo infantil nas várias 
possibilidades de apresentar obras de arte e promover uma educação estética para bebes, ainda 
proporcionar à criança a possibilidade vivenciar outras linguagens de 
expressão.    Desenvolvimento: Foram programadas atividades de coordenação motora grossa 
para estimular o engatinhar, rolar com o auxilio da cesta de frutas e legumes de plástico, 
explorando os objetos, estimulando as cores, formatos, espessuras desenvolvendo a visão, tato, e 
motricidade, atividades para estimular o tato e o olfato foram confeccionados móbiles de 
cheirinho, degustação das frutas e legumes. Resultados: Para a realização do projeto foram 
utilizados diferentes recursos e atividades que foram desenvolvidas através de pesquisas 
realizadas pelos alunos bolsistas na Universidade, evidencia também que, para se obter êxito, é 
necessário implementar direcionamentos teóricos e metodológicos que subsidiem as atividades 
com arte na Educação Infantil.    Programa Núcleo de Ensino da UNESP - Vinculada à Pró-Reitoria 
de Graduação (PROGRAD) Metodologia: O projeto teve inicio com atividades de socialização onde 
se realizou interações com jogos lúdicos e observações das caraterísticas da rotina do berçário, 
espaço físico da sala e atividades pedagógicas, foram utilizados nesta etapa fantoches de frutas e 
legumes a apresentando o livro desencadeador do projeto, Caras Carinhas e Caretas - Alimentos 
com Sentimentos - Elffers Joost e Freemann Saxton, cantando música e contando história, para 
promover trocas afetivas e promover a aproximação dos bebes, estimulando a observação das 
cores, formas, e expressões com o objetivo de promover a sensibilização através das cores. 
Posteriormente foram desenvolvidas as atividades com o livro, em roda no tapete e apresentado 
os personagens do livro, imitando as caretas, vozes em tons e ritmos diferenciados para chamar 
atenção dos bebes que exploraram e observaram as imagens dos personagens do livro como suas 
cores e expressões, nessa etapa, foi confeccionado um livro brinquedo de tecido.     
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BREVE RELATO DE EXPERIÊNCIA: A REFLEXÃO DA PRÁTICA DOCENTE  
 

ELISANGELA APARECIDA BULLA IKESHOJI  
AMANDA DELIBÓRIO  

ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL  
 

A experiência relatada neste texto retoma o período de 2012 a 2014, época em que vivenciei o 
papel de docente em sala de aula com alunos do curso técnico em Administração, numa 
instituição federal de ensino. Nesse período, o que me inquietava era o contraste da relação 
professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem com o perfil dos meus alunos que buscavam 
apenas uma qualificação profissional técnica voltada para a obtenção de melhores cargos dentro 
das empresas em que atuavam.  Diante do cenário apresentado, este relato tem como principal 
finalidade socializar algumas reflexões que emergiram ao longo de minha atuação como docente 
junto ao curso técnico de Administração.     Em minha prática docente pude observar que os 
alunos que inicialmente começaram o curso, buscando apenas a qualificação profissional técnica, 
mudaram de postura, pois perceberam que a educação vai além. Sempre acreditei que a educação 
deva ser contínua e ao longo da vida. Durante esse período, vários foram os alunos que 
aprofundaram os estudos dos conteúdos. Muitos desses alunos ingressaram em cursos superiores 
e voltaram a fazer contato comigo relatando que, realmente, puderam aprender que a formação 
na escola é essencial e favorece o enfrentamento dos obstáculos da vida. Essa vivência como 
docente contribuiu ainda para que eu compreendesse que a formação profissional deva ir além da 
obtenção de melhores cargos, salários e posições sociais. Mais do que isso, o essencial é buscar a 
realização dos desejos e anseios pessoais e profissionais, agregando valor com a formação 
proporcionada pela escola.      A experiência gerencial numa organização, durante 14 anos, fez-me 
perceber que a formação profissional deve proporcionar o desenvolvimento da pessoa, enquanto 
ser humano, em sua complexidade. Essa minha vivência sempre foi exposta aos meus alunos, 
como forma de estreitar o elo entre a prática e o trabalho com os conteúdos curriculares. Os 
conteúdos curriculares eram trabalhados por mim sempre segundo três pilares: 1) socialização das 
experiências profissionais e pessoais, tanto dos alunos, quanto minha, como professora; 2) leituras 
sobre o assunto em discussão e 3) mobilização de reflexões que pudessem tornar possível ou 
colaborar com a transformação da realidade do cotidiano de cada sujeito envolvido no processo 
de ensino-aprendizagem. A partir desse pressuposto, entendo que o conhecimento permite à 
pessoa compreender a realidade, na qual está inserida e ao ter condições de refletir sobre seu 
objetivo de vida pode intervir sobre ela, transformando-a. Considerando que, a relação entre 
aluno e professor deve ser feita em via de quatro mãos, sempre parti do princípio que a maneira 
como o professor concebe seu conceito de homem, tende a ser a forma como ele irá se relacionar 
com o aluno no processo de ensino-aprendizagem. Foi pautada nesta reflexão que as práticas 
aconteciam em minha sala de aula.     
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BREVE RELATO DE EXPERIÊNCIA: IMPRESSÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DO CURSO REDES SOCIAIS 

NA EDUCAÇÃO NO MOODLE 
 

JOSÉ VORLEI GUIMARÃES MARTINS  
CLAUDIO BRAZ DE FIGUEIREDO  

ARTEMISA PIAI SILVA DE FERNANDEZ  
ELISANGELA APARECIDA BULLA IKESHOJI  

ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL  
 

Este estudo consiste em um breve relato de experiência organizado por um grupo de alunos que 
frequentaram a disciplina: "Educação a Distância: Fundamentos e Práticas", ofertada no Programa 
de Pós-Graduação em Educação - Mestrado - na Universidade do Oeste Paulista - 
UNOESTE/Presidente Prudente/SP, no primeiro semestre de 2014.  O relato tem como propósito 
socializar uma das experiências vivenciadas por um grupo de pós-graduandos junto ao curso de 
Mestrado em Educação da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE - na disciplina de "Educação 
a Distância: Fundamentos e Práticas", trata-se do planejamento e estruturação de um protótipo 
de curso a distância no Moodle, intitulado "Redes Sociais na Educação".     Com a estruturação do 
curso ficou claro que ainda existem indagações a serem superadas, tais como: não seriam as 
ferramentas tecnológicas, pouco utilizadas por falta de conhecimento por parte do professor? 
Romper este paradigma seria também uma maneira de conhecimento por parte do professor, 
sendo que na atual realidade, as redes sociais despertam muita curiosidade e interesse no público 
jovem, prendem verdadeiramente a atenção. Evidencia-se que o professor precisa estar 
preparado para compreender e aproveitar desta oportunidade para preparar suas aulas utilizando 
recursos tecnológicos, sendo este um diferencial no processo de ensino e aprendizagem. No 
desenvolvimento das etapas de criação e estruturação do curso, consideramos aspectos tais como 
a utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis nas redes sociais. Portanto, pode-se 
considerar que as redes sociais, se utilizadas adequadamente, podem se transformar em um canal 
de conhecimento atrativo ao perfil das novas gerações.     Essa experiência foi motivada pela 
participação na disciplina, que teve início com debates sobre jovens contemporâneos 
pertencentes às gerações denominadas nativos digitais, que nos levou a crer ser necessário uma 
maior harmonia entre professores, tecnologias e as novas mídias, diante do desafio proposto na 
disciplina, discutirmos e optamos por organizar um curso a distância, que propiciasse maior e 
melhor utilização das redes sociais pelos discentes, e, consequentemente, que melhorasse o 
desenvolvimento das atividades que compreendem o processo de ensino-aprendizagem. 
Primeiramente foi realizado o planejamento do curso, definição de um público alvo a ser 
beneficiado e a estruturação das etapas a serem contempladas no curso, para posteriormente 
adequar e organiza-los no ambiente virtual, nessa etapa foi de fundamental importância, o 
contado que tivemos com o núcleo de Educação a Distância (EaD) da Universidade, nos 
proporcionou conhecimentos quanto a estrutura física e materiais necessários para a oferta de um 
curso a distância, nos instigando ainda mais para a organização do curso. Uma realidade muito 
desafiadora, pois a plataforma oferece uma gama de possibilidades de ferramentas tecnológicas a 
serem utilizadas.    
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BREVE RELATO DE EXPERIÊNCIA: REFLEXÕES SOBRE A GESTÃO ESCOLAR  
 

ELISANGELA APARECIDA BULLA IKESHOJI  
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL  

 
A experiência profissional na aérea de formação, bacharel em administração, sempre foi motivada 
pela prática de rever as teorias da área. Desde os estudos da administração científica até às novas 
abordagens da administração, como gestão do conhecimento, ética e responsabilidade, percebo 
que as teorias surgem em momentos históricos com propósitos de dar respostas aos problemas 
emergentes naquele momento. Assim, também, comecei a perceber que o percurso do 
desenvolver, avançar, transformar, mudar ocorre na área da educação, quando em 2012, iniciei 
minha carreira de professora. A educação percorre sua história com concepções que defendem 
uma escola preocupada com uma formação técnica, humana, política e social.  Diante do cenário 
apresentado, este relato tem como principal finalidade socializar algumas reflexões que 
emergiram a partir da minha atuação como docente, preocupada com a concepção de gestão da 
escola, função essa que transita entre as atividades administrativas e as educacionais.     As 
inquietações aqui relatadas emergiram a partir de meu caminhar como docente em instituições 
educacionais. Esse percurso me instigou a pensar sobre a importância do refletir sobre as ações 
práticas, pautando-me em concepções teóricas. Assim, como na administração, as teorias 
administrativas servem para dar suporte no enfrentamento das situações do cotidiano das 
organizações, acredito que deva ocorrer na educação, especialmente, com o gestor nas escolas. 
Mas, neste relato, o que ocorre é justamente o oposto do que o sábio Paulo Freire menciona: "É 
fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado 
momento, a tua fala seja a tua prática".      O ambiente escolar me proporcionou compreender que 
na escola a gestão, tanto das atividades administrativas como das educacionais, devem ser 
desenvolvidas para atender o objetivo fundamental da educação. Mas pude perceber que isso 
infelizmente não é o que ocorre, principalmente, na concepção do gestor, pois em minha 
trajetória docente foi possível perceber que o seu objetivo muitas vezes está direcionado 
fundamentalmente para questões administrativas. O gestor, que também é professor, em seu 
pronunciamento se pauta na premissa que as ações do fazer pedagógico devem atender ao 
propósito educacional, divulga uma gestão democrática, mas em suas ações do cotidiano 
desenvolve e se preocupa com as atividades administrativas. Quando questionei um gestor sobre 
qual a importância do projeto político pedagógico e o projeto pedagógico dos cursos, para guiar 
suas ações de gestão escolar, a resposta foi: "isso é atividade pedagógica, eu enquanto gestor 
preciso resolver questões de ordem administrativa é o que eu entendo que a escola necessita".    
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DISPOSITÍVOS MÓVEIS NA SALA DE AULA DO ENSINO SUPERIOR: BREVE RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

JOSÉ VORLEI GUIMARÃES MARTINS  
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL  

 
O presente texto configura-se como um recorte de experiências vivenciadas há mais de duas 
décadas como professor no Ensino Superior, especialmente, na área de Marketing. Nos últimos 
anos tenho me sentido muito incomodado com o perceptível descompasso em relação ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem com o perfil dos jovens com os quais 
lidamos nas escolas, especialmente, nas Instituições de Ensino Superior (IES). Passei então a 
desenvolver algumas experiências em minhas salas de aulas com o intuito de compreender como 
as tecnologias de informação e comunicação, em especial, os dispositivos móveis (celulares e 
tabletes) poderiam ser utilizados, buscando inicialmente mudanças em minha prática como 
docente e no papel dos discentes. A partir de minhas vivências e das informações coletadas em 
estudos exploratórios, coloquei em prática algumas atividades, usando recursos móveis como 
ferramentas pedagógicas.    Desse modo, este relato será ampliado, a partir de uma análise mais 
sistemática a ser realizada no período de fevereiro de 2014 a dezembro de 2015 no Programa de 
Pós-Graduação da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, no programa de Mestrado em 
Educação - Área de concentração: Linha de pesquisa 2: Formação e Prática Pedagógica do 
Profissional Docente.     Tais atividades foram previamente acordadas e planejadas com os 
discentes. Os primeiros resultados mostraram ser possível maior envolvimento dos alunos, a partir 
do instante em que se sentem mais do que apenas participantes de um processo, mas, 
corresponsáveis pela sua concepção, desenvolvimento e avaliação. Sendo assim, o sucesso ao final 
de cada etapa proposta é reconhecido e compartilhado por todos os sujeitos. Diante dessas 
experiências constatei que é possível usar recursos móveis em sala de aula, de modo que docentes 
e discentes possam rever seus papéis, tornando o processo de ensino-aprendizagem mais 
contextualizado, significativo e coerente com as exigências do mundo contemporâneo. A partir de 
minhas observações e leituras realizadas, foi possível detectar que sem motivação os alunos não 
aprendem, ainda que haja recompensas ou punições, é preciso estimulá-los ou motivá-los para 
que se sintam atraídos por um determinado assunto ou atividade. Com essas ações em sala de 
aula, emergiram algumas inquietações, dentre elas: quais as potencialidades e os desafios 
emergentes para a articulação das tecnologias móveis em sala de aula no contexto da Educação 
Superior? Como o desenvolvimento de projetos em sala de aula pode ser articulado às tecnologias 
móveis, visando à sua integração às práticas pedagógicas no ensino superior? Quais as principais 
dificuldades de discentes e docentes quanto ao desenvolvimento de projetos por meio das 
tecnologias móveis? Inquietações essas que despertaram em mim o desejo em investigar de forma 
mais sistemática as possibilidades e os impactos que a inserção das tecnologias, em especial as 
móveis, propiciam às práticas pedagógicas no ensino superior.    
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO AÇÃO EDUCATIVA: RELATO DE CASO EM TEODORO SAMPAIO, SP 
 

LEONICE SEOLIN DIAS  
MAURÍCIO DIAS MARQUES  

LUCAS SEOLIN DIAS  
 

Entende-se por educação ambiental os processos pelos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente e à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. É uma das 
ferramentas de orientação para a tomada de consciência dos indivíduos frente aos problemas 
ambientais. Pode ser considerada uma ação entre pessoas e não deve ser pensada apenas como 
instrumento ideológico a serviço de metas econômicas ou financeiras, mas como aspectos sociais, 
culturais. Tem como pressuposto pedagógico a articulação entre o conhecimento e a intenção dos 
envolvidos nos processos de preservação da natureza.  A ação educativa teve como objetivo gerar 
nos alunos da pré-escola e da primeira série da Escola Assentamento Ribeirão Bonito - EMEI, uma 
consciência ambiental.     Considerando-se tratar de uma Escola da zona rural, bem distante do 
perímetro urbano, com muitas dificuldades financeiras, a atividade provocou interesse, satisfação 
e promoção de cuidados com as plantas por parte dos alunos. É uma forma de desenvolver a 
educação ambiental, trazendo aos alunos a reflexão de que a planta é essencial à qualidade de 
vida; uma maneira de dar início a uma atividade participativa que colabora para a aquisição de 
conhecimentos sobre o ambiente. Esta ação foi de suma importância, uma vez que as crianças são 
bem curiosas e abertas ao conhecimento, e quando o adquirem com facilidade, repassam para 
aqueles que estão ao seu redor.      A ação consistiu no plantio de árvores, desenvolvida em 
comemoração ao Dia da Árvore (setembro de 2013), na EMEI localizada na Gleba Ribeirão Bonito 
em Teodoro Sampaio, SP, vinculada à Diretoria de Ensino de Mirante do Paranapanema, SP. Para 
realização da atividade, transportou-se mudas de árvores doadas pelo Horto Florestal de 
Presidente Prudente, SP. Essa Escola possui espaço físico amplo e condições propícias para que 
árvores sejam implantadas. Dessa forma, as mudas foram plantadas e entre a área escolar e a 
quadra de esportes, com a presença dos alunos da faixa etária entre 07 a 10 anos (pré-escola e 
primeira série). O plantio contou com a colaboração dos alunos e da direção da escola, que deu 
seu apoio presencial e ideológico.     
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GRÉCIA ANTIGA: UM PROJETO PARA DESENVOLVER O CONHECIMENTO DAS ARTES.  
 

AMANDA FERREIRA CASTRO  
SANDRA CRUZ DA SILVA WEBBER  

 
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência/PIBID, oferece aos alunos bolsistas, a 
oportunidade de conhecer e conviver com a realidade das escolas públicas da Rede Municipal de 
Ensino de Presidente Prudente, proporcionando experiências e vivências dentro da sala de aula, 
por meio da realização dos projetos desenvolvidos e orientados na Universidade/FCT/UNESP e 
implementados nas escolas parceiras. O projeto - Grécia Antiga - tem como objetivo apresentar 
para os alunos a Arte, como algo novo e diferente.   O projeto prioriza as diferentes expressões 
artísticas na perspectiva da "Abordagem Triangular" proposta por Ana Mae Barbosa. Durante a 
realização do projeto foram trabalhadas diferentes formas de expressão como: teatro, 
arquitetura, dança, musica e representação bidimensional pintura, desenho e gravura    A 
conclusão parcial do projeto aponta para o interesse demonstrado pelos alunos e empenho dos 
bolsistas em promover discussões sobre o tema e pelas inúmeras pesquisas realizadas, 
promovendo o ganho cultural de todos os envolvidos.    PIBID/CAPES Para a realização do projeto, 
primeiramente, foram programadas conversas e troca de experiências com os alunos, com o 
objetivo de se conhecer a sala e também para elaborar um levantamento sobre qual a 
compreensão que os meninos e meninas tinham sobre Arte e sobre a Arte Grega antiga e quais 
leituras os alunos faziam sobre o tema. Para desencadear as propostas planejadas, foi a exibido o 
filme Hércules dos Estúdios Disney. O projeto teve início apresentando a Arquitetura da Grécia 
antiga, destacando a Acrópole, suas formas, seus significados, importância e influência na 
arquitetura contemporânea, ainda foram motivo de apreciação as construções dos estádios e 
teatros. Depois foram trabalhadas e apresentadas as pinturas das cerâmicas, destacando suas 
características bicolores e sem luz e sombra - volume. As pinturas das cerâmicas gregas da 
antiguidade foram também o desencadeador para apresentar para as crianças outras linguagens 
da Arte Grega como a dança, a música e promover atividades de leitura sobre os heróis e a 
mitologia que são representados nos vasos. Foram trabalhados textos que descreviam os doze 
trabalhos de Hercules, essas leituras foram muito apreciadas pelos alunos, também foram o 
estímulo para recomendar o livro Os doze trabalhos de Hercules de Monteiro Lobato e apresentar 
os capítulos do Sítio do Pica-pau Amarelo produzido pela TV Globo. Todas as atividades foram 
registradas pelos alunos a partir de desenhos utilizando vários formatos de papel e técnicas. Para 
dar continuidade ao projeto foram trabalhadas as vestimentas e costumes representados nos 
desenhos das cerâmicas e nos frisos dos templos. Para a realização das atividades foram utilizados 
recursos de multimídia, e para as atividades de expressão pintura em guache, giz pastel, giz de 
cera, desenhos com lápis de cor e preto. Todas as etapas do Projeto foram trabalhadas nos 
encontros semanais na Universidade.     
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PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO DE BIOLOGIA: COAGULAÇÃO SANGUÍNEA 
ATRAVÉS DE UM STOP MOTION  

 
AMANDA TOMAZELE ROVANI  

ALANA DE SOUZA TROMBETTA  
 

Este trabalho relata uma experiência de produção de material didático, desenvolvido por duas 
acadêmicas do quarto ano de licenciatura do curso de Ciências Biológicas, durante a participação 
no projeto de extensão universitária "Renovando a Prática no Ensino de Biologia: alternativas 
pedagógicas para o ensino de Citologia e Zoologia". Para tornar o ensino de Biologia mais atraente 
e relevante para os alunos acredita-se que os conteúdos devem ser abordados por meio de 
recursos didáticos que permitam a efetiva assimilação, apropriação e a construção dos conceitos 
científicos. Tais ferramentas são essenciais para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que 
são capazes de estimular e incentivar o aluno a estudar e a aprender, colaborando para a 
transformação de suas ideias em fatos e/ou realidades.  Nesse contexto, buscou-se criar um 
material didático chamado stop motion sobre o tema coagulação sanguínea, bem como incitar os 
professores da área do ensino de Biologia a inserirem diferentes ferramentas didáticas na sala de 
aula.     O resultado foi a produção de um vídeo a partir de uma sequência de 48 imagens editadas 
no computador através dos programas Microsoft Office Picture Manager, Paint e Movie Maker. A 
oportunidade de criar o material didático despertou nas acadêmicas a capacidade de inovar e 
fabricar ferramentas que podem ser utilizadas no âmbito escolar. Além disso, foi proporcionado o 
desenvolvimento de atividade multidisciplinar, na qual o uso de recursos informáticos atuou como 
um importante agente para a criação de alternativas didáticas. Por fim, a participação no projeto 
foi de muita relevância durante a formação inicial das acadêmicas, visto que os conhecimentos 
adquiridos e a experiência vivenciada poderão servir como subsidio pedagógico para a futura 
carreira docente.    Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná (SETI; 
Universidade sem Fronteiras. Stop motion é uma técnica que utiliza a sequência de fotografias 
diferentes de um mesmo objeto inanimado que geralmente são capturadas de um mesmo ponto, 
com o objeto sofrendo uma leve mudança de lugar, para dar ideia de movimento. Os materiais 
necessários foram: massa de modelar colorida, cartolina, papel sulfite cor-de-rosa, linha branca, 
caneta, câmera fotográfica e computador. Os principais componentes da circulação sanguínea e os 
componentes atuantes no processo de coagulação foram confeccionados com a massa de 
modelar. A função do papel sulfite cor-de-rosa e da cartolina foi simular, respectivamente, a 
camada de células da túnica interna dos vasos sanguíneos, desenhada à mão com caneta, e o 
lúmen dos mesmos. Para representar um tampão de fibrina no local lesionado do vaso foi feito um 
emaranhado de linha branca. Na sequência, o material foi fotografado e a cada captura novos 
"personagens" entravam em cena, enquanto as massas já participantes apenas eram movidas 
lentamente.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: CONSTRUÇÃO DE UM PROTÓTIPO DE CURSO EM EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NO MOODLE 
 

VERÔNICA NOGUEIRA VANNI  
ADEMILSON VEDOVATO CAVALCANTI  

AMANDA DELIBÓRIO  
NELSON JOSÉ LAWIN  

ELISANGELA APARECIDA BULLA IKESHOJI  
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL  

 
A temática "Educação a Distância" passou, a partir do primeiro semestre de 2014, a integrar o rol 
de disciplinas ofertadas no curso de Mestrado em Educação no Programa de Pós-Graduação da 
Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE. Nesse cenário, o presente relato aborda a vivência de 
um grupo de alunos nesse contexto, trazendo à tona suas inquietações e avanços em relação a 
uma das atividades propostas nessa disciplina. O breve relato tem como objetivo apresentar a 
experiência vivenciada por um grupo de alunos pós-graduandos junto ao curso de Mestrado em 
Educação da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE - na disciplina de "Educação a Distância: 
Fundamentos e Práticas", quanto à concepção, planejamento e implementação de um protótipo 
de curso a distância no Moodle, intitulado "Educação Ambiental e a Formação de professores: 
conceitos e práticas".     Todo o processo vivido na disciplina "Educação a Distância: Fundamentos 
e Práticas" foi uma árdua e intensa tarefa, pois exigiu um planejamento detalhado com a previsão 
de ações coerentes e cuidadosas para que obtivéssemos sucesso no curso que estávamos 
propondo, inicialmente, como um experimento/protótipo, mas com a intenção de futuramente 
numa próxima etapa, ser concretizado e ofertado ao público estimado. Destacamos ainda, a 
importância dessa experiência para compreendermos e mobilizarmos o trabalho colaborativo e 
articulado com a equipe, fator esse que nos possibilitou atingir a meta principal: planejar e 
implementar um curso com qualidade, por meio da plataforma Moodle.     O início dessa vivência 
foi motivado pela disciplina, logo nos primeiros dias de aula. Desafio esse que nos instigou a 
refletir e levantar informações sobre as necessidades prévias para se planejar e estruturar um 
curso a distância, especialmente, usando o ambiente virtual Moodle como plataforma para o 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Para o início do planejamento, tivemos 
que definir uma temática e o público-alvo, a ser contemplado. Após, concentramos esforços para 
delimitar o recorte referente à temática escolhida, de forma a adequar os conteúdos e organizá-
los no ambiente virtual. Nessa etapa, foi imprescindível e de grande valia o contato com o núcleo 
de Educação a Distância (EaD) da Universidade, que nos proporcionou o diálogo com profissionais 
da área e o conhecimento de uma estrutura física e tecnológica mínima para se produzir materiais 
didáticos e outros recursos para se ofertar um curso a distância, oportunizando ainda maiores 
conhecimentos no que diz respeito ao uso integrado das tecnologias nessa modalidade. Com isso, 
ficou claro que para que haja qualidade na oferta de um curso online, torna-se de extrema 
importância, esse ser concebido por uma equipe multidisciplinar que atue em sintonia com todas 
as instâncias. A etapa mais desafiadora foi à implementação dos arquivos na plataforma, pois nela 
nos deparamos com os nossos limites diante da gama de possibilidades que a ferramenta 
tecnológica dispõe.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: PERCEPÇÕES A PARTIR DA CONSTRUÇÃO DE UM CURSO DE 
INTRODUÇÃO A LIBRAS NO AMBIENTE VIRTUAL MOODLE 

 
MARIANE DELLA COLETTA SAVIOLI GARZOTTI DE ARAUJO  

DILMA PEREIRA DOS SANTOS  
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL  

 
A formação em Língua Brasileira de Sinais (Libras) proporciona e amplia a comunicação entre 
"ouvintes" e "surdos" e, por consequência, a inclusão destes na sociedade, bem como o acesso ao 
conhecimento e aprendizado escolar. A modalidade a distância, devido suas especificidades 
favorece essa formação a um número maior de professores e demais profissionais. Por essa razão, 
o presente relato aborda de forma geral algumas percepções que emergiram com a construção de 
um curso de "Introdução a Libras", na plataforma Moodle, a partir da disciplina "Educação a 
Distância (EaD): Fundamentos e Práticas", que realizamos no primeiro semestre do ano de 2014, 
no Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado - na Universidade do Oeste Paulista - 
UNOESTE. O referido relato apresenta como objetivo principal, compartilhar a experiência 
vivenciada por duas alunas na disciplina "Educação a Distância: Fundamentos e Práticas", 
especialmente, no que refere à construção de um protótipo de curso de "Introdução a Libras", no 
ambiente virtual Moodle.     A experiência vivenciada na construção e planejamento do protótipo 
de curso a distância "Introdução a Libras", no Moodle, foi a todo momento, observada a relação 
teoria e prática, fator esse que contribuiu significativamente para nosso aprendizado em EaD. 
Destacamos que as ações realizadas nesse percurso estavam em sintonia com as ideias defendidas 
por autores renomados da área que afirmam que a EaD deva ser estruturada, de modo 
colaborativo, incluindo reflexões constantes entre professores e aprendizes em seus contextos de 
formação, favorecendo assim a formação de novos pesquisadores com conhecimentos que os 
auxiliem a atuar e defender ações na modalidade a distância com qualidade.     A experiência fora 
iniciada, pela dupla, a partir do desafio proposto, planejando um curso introdutório de Língua 
Brasileira de Sinais - Libras, na modalidade online. As inquietações logo emergiram, pois, apesar de 
possuírem experiências no planejamento de curso de Libras e na tutoria online de cursos de 
Libras, participar da sua elaboração e construção no Moodle, foi tarefa árdua. A partir da 
orientação da professora responsável pela disciplina, desenvolveram inúmeras pesquisas e 
estudos de diferentes ferramentas midiáticas, imprescindíveis para a construção de um curso na 
modalidade a distância. Necessário foi definimos um público-alvo, em seguida, elaborarmos os 
módulos de ensino necessários para um curso de trinta horas, assim como, as atividades, que 
seriam ofertadas. A UNOESTE propiciou o contato com a equipe de Educação a Distância, núcleo 
esse que nos auxiliou com informações sobre a organização de materiais didáticos e integração de 
recursos tecnológicos para a elaboração e montagem do ambiente virtual. Diante do exposto, 
verificou-se que o compartilhamento de ideias entre o grupo de alunos envolvido na disciplina e 
outros profissionais que atuam na área foi de extrema relevância para nossos avanços na 
construção do curso.    
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Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

A ARTE COMO MANIFESTAÇÃO DA VIDA 
 

CATARINA DE SENE LIMA E SILVA CALDAS  
CARMEN LÚCIA DIAS  

 
       Este artigo apresenta uma sistematização teórica que tem por objetivo apresentar reflexões e 
contribuições sobre a arte, na manifestação da vida na criança e o desenho como expressão 
natural criativa. Por isso, propõe-se uma discussão acerca de questões pertinentes ao espaço 
ocupado pela arte no campo da Educação Infantil. A inclusão do desenho e os benefícios desta 
prática para o desenvolvimento infantil são discutidos a partir da contribuição de autores 
expoentes na área, sendo também abordados e recomendados no Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil, indicando ser efetiva à presença das linguagens artísticas na formação 
integral da criança. Refletindo sobre a importância das artes visuais para o desenvolvimento 
infantil, pretende-se analisar a importância das Artes Visuais como mediadora de experiências 
transformadoras, promovendo a construção integral do ser, aguçando a criatividade e imaginação, 
expandindo o seu conhecimento e a sua plena relação com o mundo. Palavras-chave: Arte. 
Desenho. Educação Infantil. Referencial Curricular Nacional. Artes Visuais. 
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

A COMPOSIÇÃO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS E SUA RELAÇÃO COM A ESCOLA  
 

JOSÉ ANTÔNIO LEANDRO FILHO  
 

       Neste trabalhos nos deparamos com uma possível crise na identidade das famílias brasileiras e 
utilizamos dessa crise para trabalhar a relação escola-família-aluno numa perspectiva 
psicopedagógica. Analisamos obras pontuais de autores que trabalham com o tema família e sua 
relação com o meio escolar. A família apresenta-se como uma constituição social em constante 
transformação e graças a essas transformações teve sua identidade e constituição abalada, 
deixando brechas nas suas responsabilidades com suas proles; tais brechas caem na questão 
educacional e com isso incidem na escola e nas responsabilidades da escola para com seus 
educandos.  
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

A FANTASIA DO REAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: DESCOBRINDO SENTIDOS E 
SIGNIFICADOS PARA UMA EDUCAÇÃO DIFERENCIADA. 

 
DENISE WATANABE  

ROSIMEIRE MARQUES GONÇALVES  
TONY APARECIDO MOREIRA  

JOSÉ MILTON DE LIMA  
 

       Este artigo expõe resultados de uma pesquisa de Iniciação Científica realizada em algumas 
salas de Educação Infantil de uma escola periférica de um município do interior paulista. Com o 
objetivo de estimular a imaginação infantil e ampliar o repertório lúdico das crianças e das 
professoras utilizou-se brincadeiras; histórias; personagens imaginários; fotos; observações; 
anotações no diário de campo; diálogos, questionários e entrevista com as crianças e as 
professoras. De natureza qualitativa e fundamentada na Sociologia da Infância, adotou-se a 
metodologia da pesquisa-intervenção, com vista a levantar reflexões teóricas e práticas que 
colaborassem com transformações na realidade. Como resultados destacam-se uma efetiva 
participação das crianças nas brincadeiras e atividades; avanços nas relações com a pesquisadora 
e com os pares infantis; a maior valorização do espaço educativo e das culturas infantis pelos 
envolvidos na pesquisa e a solicitação de crianças e de adultos para que a pesquisa se ampliasse a 
outras seriações.  PIBIC/CNPq 
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR LICENCIADO EM PEDAGOGIA: TRAJETÓRIA HISTÓRICA 
 

AUGUSTA BOA SORTE OLIVEIRA KLEBIS  
MAYARA APARECIDA PEREIRA MENEZES  

RAIMUNDA ABOU GEBRAN  
 

       O presente artigo se refere a parte inicial de uma pesquisa intitulada "A formação do Professor 
Licenciado em Pedagogia: proposições, concepções e ações para a profissionalização docente", 
com apoio do PIBIC/CNPq/UNOESTE, que tem por objetivo analisar e compreender as proposições, 
concepções e ações que norteiam a formação do professor licenciado em Pedagogia com vistas a 
sua profissionalização docente. A pesquisa se justifica pela necessidade de reflexão sobre a 
formação dos docentes e sua posterior atuação, no sentido de apontar os avanços e as limitações 
desse processo, com vistas a sua redimensão. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, cuja opção 
metodológica de abordagem qualitativa, nesse primeiro momento, se apoia na revisão da literária 
e na análise documental que enfoca a trajetória histórica do curso de Licenciatura em Pedagogia, 
bem como alguns aspectos legais fundamentais para que se compreenda a sua configuração como 
o locus de formação para a docência e demais profissionais da educação. Palavras Chave: Curso de 
Licenciatura em Pedagogia. Educação no Brasil. Formação Docente.   PIBIC/CNPq/Unoeste 
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UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

A GESTÃO ESCOLAR EM FOCO: REFLEXÕES PRELIMINARES 
 

ELISANGELA APARECIDA BULLA IKESHOJI  
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL  

ADRIANO RODRIGUES RUIZ  
 

       Na escola a gestão deve ser voltada para atender o aspecto fundamental, a educação. Sendo 
elemento essencial, o ser humano, sujeito de sua própria formação. A partir dessa perspectiva, o 
presente artigo apresenta como principal finalidade analisar o papel do gestor e a gestão na 
instituição educacional, bem como discutir a cultura como elemento desse processo. Para tanto, 
foi desencadeado uma pesquisa bibliográfica, adotando como referência trabalhos realizados por 
autores renomados na área. Como principal resultado este estudo exploratório ofereceu subsídios 
para o planejamento de uma análise mais aprofundada, na qual os pesquisadores desenvolverão 
uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, junto ao Programa de Pós-
Graduação em Educação - Mestrado - da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), com o 
propósito de desvelar, por meio da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), como o gestor e 
professores compreendem a gestão e se posicionam sobre o assunto. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1254 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
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A HISTÓRIA AMBIENTAL NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 

GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA  
ANTONIO FLUMINHAN JÚNIOR  

 
       Este trabalho discorre sobre a relevância da História Ambiental no processo de Educação 
Ambiental como contribuinte a uma nova forma de análise da sociedade. A História Ambiental, 
como parte de um novo modelo da construção histórica, abrange em sua análise dos fatos 
históricos, o Meio Ambiente, considerando o ser humano como integrante da natureza e 
verificando como ocorre este relacionamento. A partir desta análise abrangente, a História 
Ambiental torna possível o entendimento da sociedade tomando por base o ambiente natural. Ela 
reconstitui, sob esta ótica, os fatos históricos de uma sociedade que sofre o reflexo de sua 
influência insustentável no Meio Ambiente. Ações mitigadoras da atual situação global vêm sendo 
tomadas, e dentre elas, a Educação Ambiental tem sido consolidada. Nesta difícil disputa entre 
avanço tecnológico e preservação da natureza, a História Ambiental pode muito contribuir ao 
processo de Educação Ambiental, ao fornecer as bases históricas desta questão.  PRPPG-UNOESTE. 
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A INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NO JOGO DE PAPÉIS NO CONTEXTO EDUCACIONAL DA CRIANÇA 
PRÉ-ESCOLAR 

 
SILVIO SENA  

CÉLIA MARIA GUIMARÃES  
 

       A presente comunicação deriva da pesquisa de Doutorado intitulada "A dialética entre a 
intervenção pedagógica no jogo de papéis e o desenvolvimento da criança pré-escolar", por meio 
da qual, se objetiva explicar a dialética implícita entre a adequada intervenção pedagógica no jogo 
de papéis e sua implicação para o processo de humanização da criança pré-escolar. O referencial 
teórico consubstancia-se de autores atrelados à Psicologia Histórico-Cultural. Elege como sujeitos, 
vinte crianças de uma turma de pré II de uma escola da rede municipal de ensino de Presidente 
Prudente. A metodologia, de natureza quali-quantitativa, se caracteriza como pesquisa-
intervenção. Os instrumentos para a coleta de dados se apresentam em registros cursivos, 
fotografias e filmagens. Como resultado, ambiciona-se a obtenção de avanços teóricos e 
metodológicos no que tange à questão do como intervir no jogo de papéis de forma a considerar e 
valorizar a intima relação entre esse fenômeno e o desenvolvimento da criança pré-escolar. 
Palavras-chave: Jogo de papéis; Criança pré-escolar; Psicologia Histórico-Cultural; Intervenção 
pedagógica; Processo de humanização. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1256 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES AFETIVAS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM: UMA 
PERSPECTIVA INCLUSIVA 

 
ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA  

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA EVANGELISTA LANUTI  
ANA VIRGINIA ISIANO LIMA  

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS  
JANIELE DE SOUZA SANTOS  

DENNER DIAS BARROS  
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN  

 
       A afetividade, conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam em forma de emoções e 
sentimentos podem ser fundamentais nos processos de ensino e de aprendizagem. A emoção e o 
intelecto são dimensões inseparáveis do ser humano e essa indissociabilidade deve ser 
considerada no planejamento e desenvolvimento de atividades pedagógicas. Sendo assim, no 
decorrer deste artigo será exposta a importância das relações afetivas nos atendimentos 
pedagógicos realizados junto a Estudantes Público-Alvo da Educação Especial que frequentam o 
Centro de Promoção para Inclusão Digital, Escolar e Social (CPIDES) da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia (FCT/UNESP). Por meio de uma revisão bibliográfica e com base nos resultados dos 
atendimentos realizados entre os períodos letivos de 2013 e 2014 foi possível concluir que a 
importância dada às relações afetivas durante os atendimentos contribuiu para a aprendizagem 
dos estudantes, considerando a forma como passaram a se relacionar e compreender os 
conteúdos abordados. 
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

CAROLLINE RODRIGUES GUEDES  
LEONARDO DE ANGELO ORLANDI  

MICHELE DIAS LUCCAS  
JOSÉ MILTON DE LIMA  

MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA  
 

       Esta investigação tem como objeto de estudo e pesquisa a ludicidade no contexto da Educação 
Infantil. A pesquisa foi desenvolvida em duas salas de Educação Infantil: Pré I e II de uma 
instituição municipal, na cidade de Presidente Prudente, e contou com a participação de cinquenta 
e cinco crianças e duas educadoras. A investigação surgiu a partir da constatação de que alguns 
educadores desconhecem ou simplesmente ignoram a importância das Culturas da infância, 
principalmente do eixo ludicidade. O referencial teórico desta pesquisa é a Sociologia da Infância. 
A metodologia utilizada é de natureza qualitativa e caracteriza-se como pesquisa do tipo 
etnográfico. Os resultados coletados revelam que as educadoras compreendem a importância do 
brincar em sala de aula. Entretanto, é predominante, a desvalorização da ludicidade e imaginação 
dos alunos, por parte de algumas educadoras e um zelo excessivo pelo domínio da leitura e da 
escrita, nesta modalidade educacional.  CNPq/PIBIC 
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A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO MODO DE CONSUMO DAS CRIANÇAS  
 

GABRIELA AMORIN FERRUZZI  
 

       O presente artigo tem como objetivo principal mostrar o enfoque que a mídia estabelece 
sobre as crianças e a maneira como ela interfere no consumismo das mesmas, apresentando seus 
perigos e seu modo de persuasão. O interesse no tema surgiu, considerando a forte presença dos 
meios de comunicação social em nosso sistema capitalista, a partir da necessidade de alertar pais 
e professores sobre a quantidade de tempo que as crianças passam expostas às propagandas e 
anúncios e como isso pode gerar o consumismo e consequências futuras, partindo do contexto 
que as crianças ainda não possuem capacidade de criticidade, porém são consumidores ativos que 
influenciam nas decisões de compras dos pais. Tem como intuito promover uma maior 
conscientização do uso dos meios de comunicação pelas crianças. Dessa maneira, o trabalho visa 
permitir uma maior reflexão sobre como a mídia tem poder sobre as crianças e como ela provoca 
seus telespectadores mirins. 
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A MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 
 

MURILO DELANHESI DE OLIVEIRA  
MÁRIO YUDI TAKADA  

 
       Este trabalho tem como objetivo analisar em um Estado Capitalista e Neoliberal o papel atual 
das instituições de ensino superior privadas, que vem se proliferando significativamente desde a 
segunda metade dos anos 90 devido ao incentivo da política de privatização de Fernando 
Henrique Cardoso e que foi seguida pelos governos posteriores, criada com o objetivo de 
estabilizar a economia, onde o Estado fica com o papel de regulador e fiscalizador, transferindo o 
seu papel de provedor, o que levou a um enaltecimento do setor privado e o surgimento de 
grandes monopólios, ocorrendo o fenômeno da mercantilização do ensino superior, que se tornou 
um empreendimento altamente rentável para os empresários. Neste contexto, em que o 
estudante passou a ser uma mera utilidade a ser colocada no mercado de trabalho, onde a 
produção cientifica ficou de lado, busca - se observar os novos princípios e valores que são 
ensinados aos universitários, que cada vez mais se distanciam dos Princípios e das finalidades 
estampadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os reflexos desse modelo 
educacional à formação ética e moral dos estudantes. 
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA EM ARTE - A LEITURA DA IMAGEM NO INICIO DO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO 

 
ROSÂNGELA MARIA GONÇALVES VAL  

HELENA FARIA DE BARROS  
 

       Este artigo tem por objetivo analisar a leitura da imagem trabalhada pelos professores de arte 
em sua prática pedagógica no Ensino Fundamental, ao oferecer suporte à alfabetização.. Consiste 
num estudo de caso com abordagem qualitativa que apreende a subjetividade, os significados 
expressivos, os sentimentos, a percepção e conceituação dos professores de arte e titulares da 
sala de aula, em três escolas do ensino Fundamental. Os procedimentos para a coleta de dados 
foram observação, entrevista e análise documental e organizados segundo Bardin (2009) em: pré-
análise, exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A 
observação utilizada cumpriu um roteiro, do mesmo modo que a entrevista. Atividades 
significativas desenvolvidas pelos alunos foram também recolhidas para estudo, análise e registro. 
Tem-se como expectativa que a arte, por meio da leitura da imagem, utilizada no inicio da 
alfabetização, representa importante apoio à aprendizagem. Palavras-chave: Ensino da Arte, 
leitura de imagem, práticas pedagógicas, alfabetização, estudo de caso. 
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A SOCIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO E A DIFÍCIL TAREFA DE MOSTRAR A SUA IMPORTÂNCIA PARA OS 
ALUNOS 

 
MARIA LUZIA SILVA MARIANO  

 
       O presente trabalho apresenta reflexões sobre a posição que a Sociologia ocupa no currículo 
escolar do ensino médio e a importância que os alunos atribuem à essa disciplina durante as aulas. 
As reflexões foram feitas com base nas observações sistemáticas feitas nas aulas de Sociologia de 
duas escolas públicas em uma cidade no sul do estado de Minas Gerais durante a participação 
como bolsista do Pibid do curso de Ciências Sociais. O objetivo é refletir sobre as dificuldades 
encontradas pelos professores dessa área em fazer com que seus alunos se interessem pela 
disciplina. Ao que parece, para os alunos uma disciplina que não tem tradição na sua grade 
curricular, como a Sociologia, não merece a sua atenção e emprenho durante as aulas. Por essa 
razão é que aulas que fogem do esquema convencional e projetos como o Pibid se mostram 
importantes no processo de aprendizado desses alunos. Palavras Chave: Sociologia. Ensino. 
Disciplina. Aulas. Alunos. 
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A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE GEOGEBRA COMO RECURSO METODOLÓGICO PARA O ENSINO DE 
FUNÇÃO POLINOMIAL DO PRIMEIRO GRAU NO 9º ANO 

 
FERNANDO TEMPORINI FREDERICO  

ALINE ALVES DE OLIVEIRA  
DÉBORA CRISTINA CURTO DA COSTA BOCATO  

GERALDA DE FATIMA NERI SANTANA  
WESLLEY CABRAL DE OLIVEIRA  

 
       Este estudo pretendeu investigar, qualitativamente, como o software Geogebra pode 
contribuir para processos que envolvem o ensino e a aprendizagem, na disciplina de Matemática, 
do conteúdo de Função Polinomial do Primeiro Grau com alunos do 9º ano do ensino 
fundamentalem uma escola pública no município de Maringá, Brasil. Para isso, desenvolveram-se 
atividades de ensino em dois momentos: primeiramente em sala de aula de maneira convencional, 
sem o uso de recursos tecnológicos e, em seguida, no laboratório de informática utilizando o 
software Geogebra. Ao final da pesquisa aplicou-se questionário semiestruturado, onde 
constatou-se que o uso do Geogebra dinamizou, potencializou e tornou mais significativa a 
aprendizagem dos alunos. Desta forma, espera-se que esses resultados suscitem discussões e 
reflexões frente a inserção das TIC no ambiente educacional em busca de uma educação com mais 
qualidade. 
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ADAPTAÇÕES, RELEITURAS E REESCRITURAS DE CLÁSSICOS LITERÁRIOS BRASILEIROS 
 

ALBA REGINA AZEVEDO ARANA  
FERNANDA DOS SANTOS LORENTI  

GUSTAVO GASQUE ALBANO  
TAMARA DA SILVA FERREIRA  

 
       Nesse artigo buscamos discutir a importância dos clássicos literários brasileiros e suas 
releituras, buscando mostrar que todo tipo de leitura é válida desde que a mesma seja feita de 
maneira consciente e efetiva. Por meio de autores, encontramos opiniões que são de grande 
relevância a cerca do assunto, onde em sua maioria, os autores convergem com nossa opinião de 
que ler adaptações não é algo ruim, mas sim uma boa introdução para que futuramente o aluno 
possa ter uma base para ler o clássico em sua real forma e originalidade. Contudo, verificou-se que 
a leitura dos textos adaptados não substitui a leitura da obra em sua verdadeira forma, porém, 
adaptações são apenas um auxílio para um melhor entendimento da obra.  Universidade do oeste 
paulista 
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AMBIENTES POTENCIALIZADORES PARA INCLUSÃO: PESQUISA SOBRE INCLUSÃO, DIGITAL, 
ESCOLAR E SOCIAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 
JANIELE DE SOUZA SANTOS  

DENNER DIAS BARROS  
ANA VIRGINIA ISIANO LIMA  

ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA  
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS  

ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN  
 

       Desde o ano de 2002 o grupo de pesquisa Ambientes Potencializadores para Inclusão (API) 
vem realizando pesquisas e práticas sobre os Estudantes Público Alvo da Educação Especial 
(EPAEE). O objetivo principal das atividades dos pesquisadores do grupo é o desenvolvimento de 
estratégias para a Inclusão Digital, Escolar e Social desses estudantes. Por meio dos projetos de 
pesquisa e extensão com ênfase no uso de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC) em um ambiente Construcionista, Contextualizado e Significativo (CCS) mediante o trabalho 
com projetos são realizados atendimentos pedagógicos junto aos EPAEE. Além disso, é realizada a 
formação inicial e continuada de professores de Presidente Prudente, da região e de todo o Brasil, 
por meio da Educação a Distância (EaD). Os avanços e perspectivas sobre os atendimentos 
realizados pelos membros do grupo é foco deste artigo, evidenciando os resultados alcançados em 
termos de Inclusão Digital, Escolar e Social.  CAPES 
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ANÁLISE DAS QUESTÕES DA CAIXA DE DÚVIDAS SOBRE SEXO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 
 

THAÍS EMÍLIA DE CAMPOS  
RAULA ARAGÃO MARTINS  

 
       Os PCN recomendam a temática Orientação Sexual seja trabalhada nas escolas com uma 
abordagem transversal. A conduta sexual envolve além de aspectos biológicos questões 
psicológicas, geralmente relativas ao comportamento e a conduta sócio moral. Este artigo busca 
levantar e analisar as questões trazidas pelos alunos de uma escola pública estadual de Ensino 
Fundamental e Médio deixadas na Caixa de Dúvidas sobre sexo no segundo bimestre de 2013. 
Estas questões foram analisadas quali-quantitativamente, categorizando-as em aspectos 
biológicos ou psicológicos da sexualidade. Resultados constataram que a maioria das questões 
refere-se a aspectos psicológicos, sendo que um quarto das questões refere-se a aspectos morais 
de consciência e autonomia sobre a sexualidade. 
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ANÁLISE PEDAGÓGICA DE FILMES: GÊNERO DE ANIMAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS  
 

JOSÉ NUNES DOS SANTOS  
 

       A escolha de filmes para abordar conteúdos escolares implica a desconstrução, a identificação 
e a discriminação dos elementos que compõem o seu conjunto e a articulação com o tema 
trabalhado. Realizamos uma pesquisa com o propósito de responder à seguinte questão: há 
trechos do enredo fílmico que podem ser destacados para melhor estimular o interesse do 
alunado na construção de conceitos científicos? Neste artigo, analisamos dois filmes do gênero de 
animação, "Vida de Inseto" e "Bee Movie", com o objetivo de identificar trechos do enredo que 
facilitem a apropriação de conceitos científicos de Ecologia. O trabalho teve natureza qualitativa, 
ancorada da análise de imagens e enredo que compõem os filmes. Nos filmes, a música e o enredo 
possibilitam a construção do conhecimento científico. Entretanto, a ficção científica lida com um 
mundo imaginário, que pode contrariar a realidade, e os filmes apresentam algumas falhas 
conceituais científicos do ponto de vista biológico.  
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APOCALÍPTICOS E INTEGRADOS NA EAD DA ALDEIA GLOBAL 
 

LULI HATA  
MARIA ELIZA NIGRO JORGE  

 
       O presente artigo propõe a reflexão a respeito do atual contexto de Educação a Distância 
(EaD), a partir de uma pesquisa de natureza bibliográfica, levando em consideração aspectos 
políticos, tecnológicos e econômicos, bem como o perfil dos agentes envolvidos: alunos e tutores. 
Na medida em que se descortina a realidade de uma computação ubíqua, e que se verifica uma 
aceleração da inovação tecnológica, é preciso pensar em como essa realidade interfere nas 
relações de ensino e aprendizagem e o que está em jogo. À luz dos pressupostos de Umberto Eco 
e Vilém Flusser, foi possível perceber um panorama de oposição em discursos a respeito da 
desconfiança ou total adesão ao uso das tecnologias computacionais e questionamentos em 
relação a metodologias de ensino obsoletas no atual contexto tecnológico. Sem encerrar uma 
conclusão, aponta-se para os vieses a se considerar para a inclusão digital, educativa e social que 
torne a cidadania efetiva. 
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ARTE E FILOSOFIA: UM VÍNCULO COM A CRIATIVIDADE 
 

FERNANDA SOARES GODOI YANO DO CANTO  
ANDRÉ SANTIAGO BALDAN  

JOSÉ ANTÔNIO LEANDRO FILHO  
JULIANA DE MATOS MELLO  

CARMEN LÚCIA DIAS  
 

       Este artigo tem por objetivo apresentar reflexões de como a arte e a filosofia se 
complementam e intensificam o gosto e o interesse pelas diversas ramificações e conceitos que a 
palavra criatividade apresenta, e que quando contempladas no desenvolvimento do ser humano 
contribuem para a formação criativa deste indivíduo. Para atingir tal objetivo, foi utilizada como 
metodologia a pesquisa bibliográfica onde autores e pesquisadores desta área propõem uma 
discussão acerca de questões pertinentes ao espaço ocupado pelas linguagens artísticas e 
filosóficas nos tempos atuais. E com a contribuição desses autores, pode-se observar que o 
processo de criatividade faz parte do ser humano, e a arte e a filosofia se complementam para 
manter esse processo ativo e estimulativo. Palavras-chave: Arte. Criatividade. Educação. Filosofia. 
Ser humano. 
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AS CULTURAS JUVENIS: UM DIÁLOGO POR MEIO DA CULTURA CORPORAL DE MOVIMENTO 
 

LUCAS SILVESTRE DOS SANTOS  
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA  

JOSÉ MILTON DE LIMA  
RODRIGO RODRIGUES MENEGON  

 
       As juventudes e suas manifestações tem ganhado cada vez mais espaço nos meios 
acadêmicos, isso motivou o interesse pela pesquisa. Embasados pela Sociologia da Juventude 
buscamos conhecer e compreender as manifestações das Culturas Juvenis, presentes numa sala 
de ensino médio de uma escola pública no município de Presidente Prudente. Como elas se 
relacionam e se através da disciplina de Educação Física - pautada nos princípios da Cultura 
Corporal de Movimento - é possível criar um canal de diálogo entre as mesmas e 
consequentemente com a escola. Utilizamos a metodologia do tipo etnográfica, nessa, o 
pesquisador se insere no meio estudado, visando conhecer o cotidiano dos atores sociais. Assim, 
observamos a dinamicidade presente no contexto escolar, tal como sua heterogeneidade. 
Também foi perceptível que, através da disciplina de Educação Física, foi possível criar um canal 
dialógico, sendo as aulas um espaço de trocas culturais e construções coletivas, um ambiente 
eminentemente juvenil.  CNPq – PIBIC 
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AS CULTURAS LÚDICAS E TELEVISIVAS NO CONTEXTO ESCOLAR: CAMINHOS E POSSIBILIDADES 
ATRAVÉS DA MEDIAÇÃO 

 
SUSANA ANGELIN FURLAN  

JOSÉ MILTON DE LIMA  
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA  

JÉSSIKA NAIARA DA SILVA  
ADRIÉLLI DA SILVA SOUZA  

 
       A presente pesquisa assumiu como objetivos apresentar as manifestações televisivas 
encontradas durante as atividades lúdicas das crianças e ainda apreender a compreensão que as 
educadoras têm sobre a ludicidade infantil e como medeiam ou/não aspectos advindo dessas 
mídias, em uma instituição de Educação Infantil no município de Álvares Machado-SP. A pesquisa 
teve como suporte teórico a Sociologia da Infância e a Comunicação Social. A metodologia 
utilizada foi de natureza qualitativa, caracterizando-se como Pesquisa do tipo Etnográfica. Como 
resultados, percebeu-se que a mídia televisiva se encontra cada vez mais inserida nas falas das 
crianças, nos artefatos culturais que trazem a escola, e ainda revelam-se nos momentos das 
brincadeiras, como quando utilizam da televisão como suporte e matéria-prima para sua 
imaginação. Entende-se que a mídia televisiva não é mediada como poderia e por fim que a 
ludicidade não é valorizada na instituição, é anteposta a conteúdos advindos de saberes 
linguísticos e matemáticos.   CNPq-Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1271 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

AS NOVAS CONFIGURAÇÕES FAMILIARES: O RELACIONAMENTO ENTRE OS EDUCADORES INFANTIS 
E AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS. 

 
SUÉLEN CRISTIANE MARCOS  

 
       Resumo: Este artigo é fruto de uma pesquisa de mestrado que teve como objetivo avaliar as 
concepções de família presentes nos planos diretores, para saber se o valor que a elas é atribuído 
interfere na relação família e instituições de Educação Infantil, além de compreender as mudanças 
históricas da família e problematizar o papel da instituição de Educação Infantil no que diz respeito 
ao ensino de família. Optou-se pela pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso e pela técnica de 
análise documental dos planos diretores de instituições de Educação Infantil. Os resultados 
elucidaram que as concepções dos educadores sobre as famílias, se encontram fortemente 
baseadas no modelo nuclear dificultando a aceitação das novas configurações familiares e o 
estabelecimento de um relacionamento entre essas instituições. Quanto às formas de organização 
da família, contatamos que embora haja o predomínio da família nuclear, o número de famílias 
divergentes, do modelo nuclear, tem crescido. Palavras Chaves: Família. Educadores infantis. 
Educação Infantil. Crianças. Concepções. Abstract: This article is the result of a research that aims 
to evaluate the concepts of family present in the master plans, to see if the value that is assigned 
to them interfere in family relationship and Child Education institutions, in addition to 
understanding the historical changes of family and discuss the role of the Early Childhood 
Education institution with regard to the teaching of family. We opted for the qualitative research, 
case study type and the technique of documentary analysis of master plans for Early Education 
institutions. The results elucidated that the conceptions of educators about families, are heavily 
based on nuclear model hindering the acceptance of new family configurations and the 
establishment of a relationship between these institutions. As for the forms of family organization, 
contacted that although the act predominance of the nuclear family, the number of different 
families, the nuclear model, has grown Keywords: Family. Early childhood educators. Early 
Childhood Education. Children. Conceptions.   CAPES 
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A RELAÇÃO FAMÍLIA E INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL: IMPLICAÇÕES SOBRE O ENSINO DE 
FAMÍLIA PARA AS CRIANÇAS PEQUENAS. 

 
SUÉLEN CRISTIANE MARCOS  

 
       Resumo Este artigo é fruto de uma pesquisa de Mestrado que teve como objetivo geral avaliar 
as concepções de família presentes nos planos diretores de Instituições de Educação Infantil, para 
saber o que pensam os educadores sobre as famílias das crianças e se o valor que a elas atribuem 
interfere na relação família e instituições de Educação Infantil. Buscou-se também problematizar o 
papel da instituição de Educação Infantil enquanto um órgão socializador, formador de identidade, 
de opinião e transmissor de juízos de valor, no que diz respeito especificamente ao ensino de 
família. Optou-se por uma pesquisa qualitativa, e pelo uso da técnica de análise documental dos 
planos diretores de cinco instituições de Educação Infantil. Por meio dos resultados obtidos, 
especificamente sobre o ensino de família, constatou-se atividades que permitem a criança 
expressar a sua família vivida, contraditoriamente, atividades tradicionais, baseadas apenas na 
família nuclear, como a construção da árvore genealógica permanecem. Palavras-chaves: Família. 
Professores. Educação Infantil. Ensino. Crianças. Abstract: This article is the result of a Master 
research that had as main objective to evaluate the concepts of family present in the master plans 
of Early Education Institutions, to know what educators think about the children's families and the 
value that they attribute interferes the family relationship and Child Education institutions. An 
attempt was also questioning the role of the institution of Early Childhood Education as a 
socializing agency, identity-forming, opinion and value judgments transmitter, specifically with 
regard to the teaching of family. We chose a qualitative research, and the use of document 
analysis techniques of master plans for five institutions Childhood Education. Through the results 
obtained, specifically on teaching family, we found activities that allow the child to express his 
family lived, contradictorily, traditional activities, based only on the nuclear family as the 
construction of the family tree remain. Keywords: Family. Teachers. Early Childhood Education. 
Education. Children.   CAPES 
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO TRABALHO INFANTIL PARA FAMÍLIAS COM HISTÓRICO DE 
TRABALHO A 

 
ALINE MADIA MANTOVANI  

 
       O presente estudo faz uma análise das representações sociais do trabalho infantil construídas 
e compartilhadas por quatro famílias com histórico de trabalho desde a infância e adolescência. O 
enfoque dado à discussão busca articular os aspectos positivos e negativos do trabalho infantil e a 
subjetividade de sujeitos trabalhadores, dada a multiplicidade de sentidos atribuídos ao 
fenômeno. Os dados foram obtidos através de entrevistas semiestruturadas junto a quatro 
famílias oriundas de duas escolas públicas estaduais de Presidente Prudente/SP e apontam para a 
necessidade de ações e políticas públicas voltadas mais para o sujeito trabalhador e menos para 
discursos reducionistas do trabalho infantil. Torna-se necessário, assim, entender o trabalho 
infantil a partir do contexto histórico e da legislação vigente, articulando-o às representações 
sociais presentes no contexto de trabalhadores precoces.  CAPES 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1274 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO POSSIBILIDADE DE MELHORIAS DA 
EDUCAÇÃO 

 
VERA ADRIANA HUANG AZEVEDO HYPOLITO  

KATIA MARIA ROBERTO DE OLIVEIRA KODAMA  
 

       O presente trabalho apresenta considerações sobre a inserção das Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TICs) no processo de ensino aprendizagem. Supõe-se que as TICs promovem 
melhorias no ensino, transportando para o ambiente escolar a realidade estética visual. O ensino 
deve prover uma integração entre a realidade escolar e a realidade vivenciada pelos alunos 
constantemente bombardeados pelas novas produções visuais. Analisando o material didático 
destinado ao Ensino Médio em relação à proposta deste texto, foi verificado que é necessário uma 
evolução. A análise apresentada é motivada pelo desejo de contribuir para ampliar as ofertas de 
formação através da imagem, da arte - visualidades, da presença da TICs nas escolas para integrar 
as culturas, enriquecer o vocabulário, apresentar outras possibilidades estéticas para suscitar 
escolhas, ampliar as noções de alfabetização visual e instrumentalizar os alunos para efetivarem 
juízos conscientes e críticos na contemporaneidade. 
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ATENDIMENTO EDUCACIONAL: EXPERIÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIAL DE UM ESTUDANTE COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

 
ANA VIRGINIA ISIANO LIMA  

ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA  
DENNER DIAS BARROS  

JANIELE DE SOUZA SANTOS  
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS  

ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN  
 

       O "Centro de Promoção para Inclusão Digital, Escolar e Social" (CPIDES) atua na inclusão 
digital, educacional e social de Estudantes Público Alvo da Educação Especial (EPAEE). Vinculado à 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Faculdade de Ciências e Tecnologia 
FCT/UNESP de Presidente Prudente/SP, os membros do Grupo de Pesquisa "Ambientes 
Potencializadores para Inclusão" (API) (pesquisadores e estudantes) desenvolvem estudos sobre 
Educação Especial e Inclusiva, acessibilidade e estratégias pedagógicas e metodológicas com o 
intuito de incluir estudantes com perfil destinado à Educação Especial. Para tanto, são realizados 
atendimentos educacionais com uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação e 
recursos pedagógicos acessíveis. No presente trabalho apresentaremos o atendimento 
educacional realizado junto a um estudante com Deficiência Intelectual (DI). Assim, serão 
apresentados os resultados parciais dos atendimentos realizados com o estudante, 
contextualizando teoricamente com as concepções de autores sobre métodos de alfabetização, 
que tem caracterizado a sua inclusão social.   CAPES 
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO, PLANOS E PROJETOS ANUAIS 
 

MARIA LUIZA DE SOUSA PINHA  
JOSÉ CAMILO SANTOS FILHO  

 
       O objetivo desta pesquisa foi analisar a contribuição dos resultados e conclusões da avaliação 
interna e externa para o planejamento das atividades anuais da escola nos anos 2009, 2010 e 
2011. Para alcançar esse objetivo a pesquisa adotou uma abordagem qualitativa e utilizou como 
procedimento o estudo de caso de uma escola pública de educação básica do sistema estadual de 
ensino do Estado de São Paulo. Para a coleta das informações foram utilizadas a observação do 
ambiente escolar, a pesquisa documental e a entrevista semiestruturada. Constatou-se que a 
escola usa os dados da avaliação interna e externa no processo de elaboração do planejamento 
escolar e do plano anual, mas o faz baseada apenas na reflexão e decisão da equipe gestora e dos 
professores e não na participação de todos os segmentos da comunidade escolar. 
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CAPOEIRA E ENSINO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA: ANÁLISE DO MATERIAL DO ALUNO - CICLO II 
 

IRIS DE FRANÇA BRITO  
WAGNER APARECIDO CAETANO  
ARILDA INES MIRANDA RIBEIRO  

 
       O presente estudo teve por objetivo elaborar uma análise sobre a realidade do ensino de 
cultura africana nas instituições escolares dentro da grade curricular do Ensino Fundamental, 
construindo um entendimento sobre a importância da Lei nº 10.639/2003 (temática afro-
brasileira) para o ensino brasileiro. Discutiu-se a possibilidade de sua aplicação via aulas de 
Educação Física, materializada no ensino da capoeira. A metodologia adotada apoiou-se na 
abordagem qualitativa elaborando uma pesquisa bibliográfica e análise do material didático do 
Ensino Fundamental - Ciclo II do Governo do Estado de São Paulo. Concluímos assim, que a 
capoeira está inserida na grade curricular do Ensino Fundamental - Ciclo II, na 8°série/9°ano, 
porém sua prática ainda não compreende todos os aspectos necessários para a efetivação da lei. 
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CONTRIBUIÇÕES DOS JOGOS COOPERATIVOS NA FORMAÇÃO DE VALORES COM CRIANÇAS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL. 

 
JOYCE CRISTINA CLARO MENOTI  

JOSÉ MILTON DE LIMA  
 

       A pesquisa teve como objetivo estimular por meio dos Jogos Cooperativos a formação dos 
valores humanos cooperação, perseverança e solidariedade. Foi desenvolvida com uma sala de 
terceiro ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Presidente Prudente. A 
metodologia caracterizou-se como pesquisa-intervenção, com medidas quali-quantativas. Como 
instrumentos de análise foram aplicados dois questionários aos alunos que investigaram a sua 
representação a respeito dos valores trabalhados, o primeiro anterior às intervenções e o segundo 
ao término delas. Os resultados demonstraram que comparando as respostas dos dois 
questionários, as atividades de Jogos Cooperativos desenvolvidas com os alunos foram 
significativas, visto que, houve uma melhora qualitativa das atitudes comportamentais deles. 
Concluímos que estes jogos podem e devem ser utilizados como recurso pedagógico para 
contribuir no resgate e internalização de valores, visto que, são capazes de proporcionar diversas 
situações e conflitos, nos quais, podem ser trabalhos vários assuntos e valores humanos. 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO TUTOR EM EAD: DESAFIOS E SUPERAÇÕES 
 

JOSÉ LIBÓRIO VILIONE  
 

       O objetivo deste trabalho é realizar uma discussão sobre as competências e habilidades 
necessárias para um professor/tutor em EaD, seus desafios e superações. Portanto, através de 
uma pesquisa bibliográfica realizamos levantamentos de alguns pontos imprescindíveis para um 
bom professor/tutor como: competência e habilidade, funções, papéis, saberes e qualidades. Para 
tanto, realizamos leituras de livros, artigos, revistas virtuais, dissertações e sites especializados, 
assim, visando apreender as contribuições de estudiosos do assunto. A pesquisa que realizamos 
infelizmente não nos indicou uma definição de quais são as competências e habilidades de um 
professor/tutor, porém, nos deu uma indicação dos caminhos a serem seguidos. Os autores 
pesquisados nem sempre são convergentes no ideal de competências e habilidades, além de que, 
esses mesmos autores apontam para outros componentes que fazem parte do perfil de um 
professor/tutor. 
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CONSTRUÇÃO DO SUJEITO E COMPREENSÃO DO MUNDO EM EJA A PARTIR DE EXPERIÊNCIA E 
HISTÓRIA EM HANS-GEORGE GADAMER  

 
CLÁUDIO ROBERTO BROCANELLI  

 
       Este texto é resultado parcial do estudo teórico-bibliográfico em busca do entendimento sobre 
o tema da experiência, durante meu doutoramento nos anos de 2006 a 2010. Nele abordo o 
pensamento de Gadamer acerca da hermenêutica como possibilidade de compreensão maior 
sobre a realidade em que vivemos e a apropriação desta mesma realidade como seus sujeitos. A 
hermenêutica é um campo de estudos que se ocupa com a compreensão de palavras ou 
mensagens de textos mais antigos; porém, Gadamer traz o seu sentido para além da compreensão 
da palavra, inserindo-a como condição para o entendimento da realidade em que cada pessoa 
vive. Assim, ofereço aqui a oportunidade de pensar a construção do sujeito e a compreensão do 
mundo a partir de cada experiência, que é sempre individual. Para pensar a EJA, esta ideia dá luz 
no sentido de uma busca de desvelamento da verdade estabelecida, que está aí, mas não é 
absoluta. Neste momento desejo que a discussão nos faça pensar em nossa condição de vida 
atual. É comum as pessoas se submeterem e se resignarem diante de condições de vida indigna 
afirmando que 'é assim mesmo' e não há como mudar. No entanto, nossa intenção, em especial 
com os estudantes de EJA, é desvelar esta situação obscura que esconde vidas sofridas que, 
apesar disso, podem ser modificadas e participantes de condições igualitárias, organizando formas 
de vidas menos injustas. É possível pensar e almejar outras formas de vida que não seja somente a 
da resignação, acomodação e dominação. 
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CONTRIBUIÇÕES DO USO DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA POR MEIO DO 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) 

 
ELIANE REGINA MORENO FALCONI  

MATHEUS AUGUSTO MENDES AMPARO  
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS  

ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN  
 

       O PIBID é desenvolvido no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível 
Superior (Capes) em parceria com as Instituições de Ensino Superior e tem por objetivo a 
valorização da formação de professores para a educação básica. Sendo assim, 15 bolsistas 
passaram a realizar nas escolas públicas municipais um atendimento aos estudantes com 
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos do espectro autista Até o 
momento o subprojeto tem possibilitado a criação de estratégias de ensino usando Objetos 
Educacionais e TDIC que são usadas para que os bolsistas colaborem para o desenvolvimento da 
aprendizagem dos EPAEE presentes nas salas, bem como tem se observado o grande intercâmbio 
entre os envolvidos. Diante dessas premissas, neste artigo serão apresentadas os pressupostos 
teóricos utilizados e as estratégias construídas, tal como as contribuições do programa para a 
produção de conhecimento em Educação Especial e Inclusiva. 
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CORPO, GÊNERO E BELEZA: O QUE A EDUCAÇÃO INFANTIL TEM A VER COM ISSO? 
 

NARDA HELENA JOROSKY  
MARIA DE FATIMA SALUM MOREIRA  

MARTA CAMPOS DE QUADROS  
 

       CORPO, GÊNERO E BELEZA: O QUE A EDUCAÇÃO INFANTIL TEM A VER COM ISSO? Narda 
Javorsky Marta Campos de Quadros Maria de Fátima Salum Moreira O presente artigo visa 
contribuir com análises que vem sendo desenvolvidas relacionando as imagens que circulam na 
sociedade contemporânea e as diferentes concepções de beleza, gênero e corpo. Mais 
especificamente, focamos aqui estas discussões como uma pauta que interessa à Educação Infantil 
e seus profissionais, pois tais imagens interpelam as crianças pequenas que frequentam estes 
diferentes espaços educativos e estão implicadas no tipo de sujeito que desejamos formar. As 
reflexões que apresentamos aqui, ao pensar a produção das diversas concepções de beleza, corpo 
e gênero pelas crianças da Educação Infantil, são resultado da interação entre pesquisas que vem 
sendo desenvolvidas no âmbito da Educação em articulação com os estudos da cultura (visual) e 
que têm como foco os espaços educativos - escolares e não escolares.  
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DIFICULDADES ORTOGRÁFICAS PRESENTES NAS PRODUÇÕES TEXTUAIS DE ALUNOS DO 5º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I 

 
PATRÍCIA REGINA DE SOUZA  

ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO  
 

       Neste trabalho objetivamos demonstrar as dificuldades ortográficas apresentadas por alunos 
do 5º ano do ensino fundamental I, a fim de suscitar uma reflexão sobre o ensino de ortografia. O 
estudo está fundamentado na literatura referente à alfabetização, ensino de ortografia, variação 
linguística e produção textual. A investigação é de natureza quali/quantitativa por meio da qual 
descrevemos, categorizamos e indicamos a frequência dos erros ortográficos presentes nas 
produções textuais dos alunos. Os resultados apontam que os discentes apresentam muitas 
dificuldades com relação às regularidades e irregularidades ortográficas. Dessa forma, destacamos 
a importância de um ensino sistemático e reflexivo da ortografia para que possam refletir sobre 
suas dificuldades e tenham mais chance de êxito na apropriação do sistema ortográfico.  Fapesp 
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CULTURA AFRO-BRASILEIRA NOS CADERNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II. 
 

LETÍCIA QUEIROZ CITTA  
WAGNER APARECIDO CAETANO  
ARILDA INES MIRANDA RIBEIRO  

CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO FILHO  
 

       Este trabalho propõe uma discussão e reflexão acerca da Lei 10.639/03, que traz a 
obrigatoriedade do ensino de cultura afro-brasileira nos níveis de Ensino Fundamental II e Médio. 
Para tanto, contextualizamos os fatores históricos relacionados à população negra no Brasil, desde 
a inferiorização da cultura durante o período de escravidão no Brasil colonial, às consequências 
sociais materializadas na contemporaneidade em múltiplas vertentes. Em seguida, discutimos a 
capacidade da educação física escolar, enquanto disciplina do movimento e de construção de 
valores, na contribuição efetiva da referida Lei, por meio do resgate aos valores culturais deste 
povo que se constitui a maioria étnica do nosso país e que participou e participa efetivamente da 
construção da identidade nacional. Para finalizar, apresentaremos uma análise e discussão sobre 
os conteúdos da cultura afro-brasileira encontrados no Caderno do Aluno do Ensino Fundamental 
II, disponibilizado pelo governo do Estado de São Paulo. A metodologia adotada segue os 
pressupostos da pesquisa qualitativa, visto que suas deduções são procedentes da análise dos 
materiais didáticos presentes em unidades escolares do Estado de São Paulo. Palavras-chaves: Lei 
10.639 - Cultura Afro-brasileira - Educação Física Escolar. 
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DIMENSÕES DE GENERO NO PROGRAMA MULHERES MIL 
 

TALITA RAFAELE DAGOSTINI MANTOVANI  
ERIKA PORCELI ALANIZ  

 
       Resignado à política neoliberal, o Brasil vem adotando vertentes do neoliberalismo, tornando 
as políticas governamentais atreladas ao capital financeiro internacional. Nessa lógica são criados 
programas destinados a um público específico, o que atende a um dos pressupostos da 
reestruturação dos programas sociais na atualidade: a focalização. O objetivo deste trabalho é 
verificar algumas políticas públicas voltadas às mulheres brasileiras nos últimos dez anos, 
destacando a influencia dos organismos internacionais na elaboração destas políticas. A 
metodologia utilizada para isto será a revisão bibliográfica de documentos, leis e artigos 
relacionados. Um programa em destaque no atual governo é o Programa Mulheres Mil visando 
promover a qualificação profissional e promover ou ampliar a geração de renda das mulheres. 
Esse tipo de política, direcionada, para um público selecionado está pautada no ideário neoliberal 
de que o Estado deve estar presente "apenas residualmente" atendendo emergencialmente aos 
setores mais pobres da sociedade (DRAIBE, 1993, p. 97). 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO DO SUJEITO ECOLÓGICO 
 

MÁRIO YUDI TAKADA  
GENIVALDO DE SOUZA SANTOS  

 
       Este trabalho faz parte do projeto O lócus da Ética na Educação Ambiental desenvolvido junto 
ao Grupo de Pesquisa Instituição Educacional: Gestão e Organização do Programa de Pós-
Graduação stricto senso em Educação da Unoeste. Nos últimos anos, podemos observar as 
inúmeras catástrofes ambientais e alterações climáticas que vem ocorrendo, estes fatos não são 
por acaso, mas de acordo com parte da comunidade científica, respostas da natureza diante das 
agressões provocadas pelo homem. Um dos grandes desafios sociais está relacionado à formação 
educacional intrinsecamente ligada à formação ética e moral, na medida em que a Ética, desde 
suas origens gregas até os dias atuais, é o campo do saber humano voltado para a ação humana. 
Assim sendo, será traçado uma visão panorâmica do quadro atual apontando como um dos 
caminhos necessários à resolução deste problema a Educação Ambiental, no potencial de 
transformação social em que pese à formação do Sujeito Ecológico. A pesquisa possui uma 
abordagem qualitativa de cunho fenomenológico e base hermenêutica, cujo procedimento 
utilizados foram o levantamento bibliográfico e documental. 
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EDUCAÇÃO EM SEXUALIDADE, VIOLÊNCIA E PARTO HUMANIZADO: O QUE SABEM OS JOVENS 
SOBRE DIREITOS REPRODUTIVOS? 

 
MARIA DE FATIMA SALUM MOREIRA  

TALUANA LAIZ MARTINS TORRES  
VALTEIR CARVALHO FREITAS  

 
       Este artigo discute a educação em sexualidade para jovens que, frequentemente, é abordada 
em um viés biologicista, focado na reprodução humana e na gravidez nesta fase da vida, a qual é 
considerada como um "problema". Assim, a literatura pouco contribui para conceber o jovem 
como um agente capaz de refletir e decidir a respeito de sua sexualidade, nem de fazer escolhas 
responsáveis quanto a maternidade ou paternidade. Diante de tal quadro, são abordados temas 
como: a) marcos dos direitos reprodutivos e sua importância para inserção do tema em projetos 
educativos, b) o surgimento do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e sua relação com o 
tema, c) o controle e violência exercidos sobre a mulher pela ciência obstétrica e a ginecologia, d) 
o significado e a importância das lutas pelo parto humanizado. Com isso, pretende-se apontar 
temáticas e questões necessárias ao tratamento da educação em sexualidade de jovens e que não 
tem sido contempladas em propostas educativas. Espera-se que, com isso, os jovens possam 
ganhar uma visão mais ampla e positiva de sua sexualidade, buscando vivê-la de forma autônoma 
e responsável. Propõe-se uma educação que lhes permita reconhecerem quais são os seus direitos 
reprodutivos, especialmente aqueles relacionados ao momento do parto e ao período anterior e 
posterior ao mesmo.   CCPq - Unoeste 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: UM ESTADO DA ARTE 
 

ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA  
ANA VIRGINIA ISIANO LIMA  

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS  
JANIELE DE SOUZA SANTOS  

DENNER DIAS BARROS  
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN  

 
       O presente artigo versa sobre as atividades de pesquisa de um projeto vinculado ao 
Observatório da Educação (OBEDUC) proposto para o biênio 2013-2015. Desenvolvido no âmbito 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT) - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 
Filho" (Unesp), campus de Presidente Prudente/SP, o objetivo desse artigo é apresentar dados 
coletados em uma revisão documental e bibliográfica do tipo "Estado da Arte" sobre o tema 
Atendimento Educacional Especializado (AEE). O referencial teórico tem base no histórico das 
políticas públicas de Educação Especial e de Educação Inclusiva. A coleta de dados foi realizada nas 
bases legais do AEE no âmbito federal que instituem a Política Pública de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva e em dissertações da instituição produzidas entre 2010 e 2013. 
O resultado demonstra a importância do AEE para os Estudantes Público Alvo da Educação 
Especial (EPAEE), e contribui como etapa do projeto OBEDUC.  Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA UM MEIO PARA SE EDUCAR 
 

GLEISON RODRIGUES RIBEIRO  
CARMEN LÚCIA DIAS  

ANDERSON DOS SANTOS CARVALHO  
 

       O objetivo do trabalho é apresentar a contribuição da Educação Física escolar como subsídio 
para educar os sujeitos e ir ao encontro da emancipação e desenvolvimento humano, pois ela tem 
várias vertentes que se-pode utilizá-la para desenvolver uma educação mais justa, crítica, social, 
humana e coletiva. A metodologia utilizada será de caráter bibliográfico. Acreditamos que a 
Educação Física bem orientada pode articular e desenvolver uma melhor sociedade. A intenção é 
utilizar está disciplina como instrumento para desenvolver uma sociedade mais justa, humana e 
emancipada. Entende-se que a Educação Física pode-se desenvolver um olhar mais crítico do 
aluno depende de como o professor irá trabalhar a sua aula. Palavras-chave: Educação Física. 
Emancipada. Professor.   Educação 
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ENSINO DE PRODUÇÃO TEXTUAL: ANÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADAS EM LIVRO DIDÁTICO 
DESTINADO AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I  

 
BIANCA VIDEIRA RODRIGUES  

ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO  
 

       Esta pesquisa é documental de base qualitativa com enfoque descritivo analítico por meio da 
qual pretendemos refletir sobre o ensino da produção textual mediante análise das propostas de 
produção de textos apresentadas no material didático: Coleção "Porta Aberta: Língua portuguesa" 
(1º ao 5º ano), destinado ao ensino fundamental I. Para este artigo, faremos um recorte na 
totalidade dos dados, apresentando somente aqueles relativos ao livro didático destinado ao 
quinto ano. Tal reflexão torna-se relevante por enfocar a descrição das propostas de produção de 
texto, bem como os gêneros textuais apresentados em uma coleção didática selecionada por 
professores de uma escola municipal de Presidente Prudente. Os primeiros resultados apontam 
que os livros da coleção estudada trazem uma diversidade de gêneros e tipos textuais, de acordo 
com o que asseveram os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997). 
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ESCOLA E EDUCAÇÃO EM VALORES: REFLETINDO PARA ALÉM DOS MUROS ESCOLARES 
 

CLAUDIELE CARLA MARQUES DA SILVA  
 

       Nesse trabalho apresentamos resultados da pesquisa "Educação Moral, escola e comunidade: 
uma relação (des)articulada?" em que discutimos as relações entre projetos de Educação em 
Valores desenvolvidos em escolas e a comunidade de seu entorno. Investigamos essas relações na 
literatura específica e em 169 experiências coletadas por meio de questionários em escolas 
públicas do Ensino Fundamental II e Médio do estado de São Paulo. As relações são assinaladas na 
literatura como complexas, não lineares e marcadas por tensões e contradições. Nas análises das 
experiências de educação Moral desenvolvidas pelas escolas 54% afirmaram estabelecer relações 
com seu entorno, sendo que duas tendências de respostas mais se destacaram: primeiro, as 
relações são estabelecidas devido aos problemas, carências ou valores vivenciados pelos alunos e 
suas famílias na comunidade; segundo, por conta das especificidades e necessidades do bairro e 
seus membros, bem como, pela necessidade de participação dos pais e professores nos projetos. 
  FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
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ESTÁGIO E PRÁTICAS DE ENSINO NOS CURSOS DE PEDAGOGIA NO ESTADO DE SÃO PAULO  
 

VANDA MOREIRA MACHADO LIMA  
 

       Pedagogia do Estado de São Paulo, com o intuito de identificar nas matrizes curriculares a 
existência de espaços efetivos de orientação e supervisão de estágio e das práticas de ensino. O 
estudo se insere, na abordagem quantitativa e trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva. 
Analisa 144 matrizes curriculares dos cursos de Pedagogia oferecidos por instituições públicas e 
privadas do Estado de São Paulo (2012). Constata-se que metade das instituições investigadas não 
possui nas matrizes curriculares do curso nenhuma disciplina para orientação e supervisão dos 
estágios. Há uma diversidade de nomenclaturas de disciplinas relacionadas ao tema, e que não há 
clareza entre as disciplinas que orientam e supervisionam o estágio na instituição de formação e o 
próprio estágio curricular obrigatório desenvolvido na escola, futuro espaço de atuação 
profissional.  CNPq    
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FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE GESTORA NA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL 
 

VANDA MOREIRA MACHADO LIMA  
LARISSA TEIXEIRA  

 
       O texto visa apresentar as necessidades formativas da equipe gestora de uma escola pública 
municipal que subsidiou a elaboração coletiva de uma ação de formação continuada para a 
melhoria da qualidade do ensino público. A pesquisa se insere na abordagem qualitativa e 
considerando nossos objetivos os instrumentos para coleta de dados foram: estudo bibliográfico, 
observação de atividades na identificação das necessidades formativas e participação das ações de 
formação. Constatamos que a parceria entre a escola pública e a universidade na reflexão das 
necessidades formativas e na elaboração de uma ação de formação continuada propicia o 
desenvolvimento profissional de todos os envolvidos sejam os sujeitos da escola ou mesmo da 
universidade. Verificamos que processos de formação continuada que se fundamentam nas 
necessidades formativas dos sujeitos envolvidos tendem a ter melhores resultados.   Pró-Reitoria 
de Extensão Universitária- PROEX/UNESP 
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES QUANTO ÀS TEMÁTICAS MUNDO DO TRABALHO E 
PERSPECTIVA DE VIDA 

 
ALÉX GOMES DA SILVA  

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  
 

       O objetivo deste artigo é analisar as contribuições do Programa Educacional de Atenção ao 
Jovem (Peas Juventude) na formação continuada de professores, propiciando a aproximação dos 
docentes a temas relacionados ao Mundo do Trabalho e Perspectiva de Vida, discutindo 
empreendedorismo, protagonismo, relações interpessoais, habilidades e aptidões, sonhos e 
desejos, crescimento pessoal e profissional. A pesquisa valeu-se de uma abordagem qualitativa, 
com o estudo de caso, contando com a participação de oito docentes e o coordenador do projeto. 
Os dados obtidos, por meio de observação, questionários e entrevista semiestruturada, 
apontaram a satisfação dos membros em integrar o projeto Peas Juventude, tendo uma formação 
continuada em serviço, com interferências diretas e positivas no ambiente escolar. 
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FORMAÇÃO DOCENTE EM DEBATE NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

AMANDA PIRES CHAVES  
 

       O artigo analisa os resultados parciais de uma pesquisa referente à formação docente na pós-
graduação stricto sensu, na qual um dos objetivos foi conhecer ações e propostas relativas à 
formação docente em um curso de pós-graduação stricto sensu em Educação Física numa 
universidade pública. Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter exploratório-descritivo, que 
consultou, por meio de entrevista semi-estruturada, coordenadores de um programa de pós-
graduação stricto sensu em Educação Física. Entre outros, autores como Soares e Cunha (2010); 
Bolzan e Isaia (2010); Goergen (2006) e, Pimenta e Anastasiou (2002) fundamentam as análises. 
Como resultado preliminar, considera que o programa de pós-graduação stricto sensu investigado, 
tem buscado uma formação docente de qualidade, tentando aliar em suas propostas e ações o 
equilíbrio entre a formação para o ensino e a formação para a pesquisa, articulando a relação 
entre ensino e pesquisa nos processos de formação de seus alunos.   CAPES 
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FORMAÇÃO DE PROFESSOR: O PAPEL DO PROFESSOR-MEDIADOR 
 

DANILO TROMBETTA NEVES  
 

       Pensar na qualidade da educação em pleno século XXI implica pensar também na formação 
dos professores considerando o novo cenário cultural desenhado pelos meios de comunicação, 
capazes de concorrer, se não com a formação, mas com a ampla transmissão de informação. 
Dentro desta perspectiva de proliferação dos meios capazes de propagar conhecimento, com 
destaque para a rede mundial de computadores, novas oportunidades de aprendizado são 
vivenciadas. A presença deste panorama conclama o professor a desempenhar, dentro da busca 
por formação, um papel de mediador do fluxo de informações e de novas posturas. Na pauta de 
formação destes profissionais insere-se um novo modelo de trabalho. A sociedade mudou, o 
processo de conhecimento está mudando. Os professores necessitam mudar. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES PRESSUPOSTOS QUE INDICAM NECESSIDADE DE TRANSFORMAÇÃO. 
 

WAGNER APARECIDO CAETANO  
ARILDA INES MIRANDA RIBEIRO  

 
       A real situação das escolas no Brasil e no mundo demonstra a necessidade de estudos que 
contemplem os desafios a serem enfrentados para superar o declínio do ensino. Uma das formas 
de superar a ineficiência do ensino é investir em políticas de formação e profissionalização do 
ofício docente. Tal caminho a ser percorrido tornar-se-á possível somente através de ações que 
possam integrar à formação docente especificidades científicas, necessárias ao exercício da 
profissão: o ensino das teorias e principalmente das práticas do saber docente. O objetivo deste 
artigo é elucidar a comunidade docente quanto à problemática de conjugar essas duas vertentes 
(teoria e prática), atualmente distantes na formação dos professores. Este artigo apoia-se no 
método de estudo exploratório de dados vinculados na internet (Pisa), por meio da pesquisa 
bibliográfica e suas respectivas idiossincrasias. Por fim, direciona-se ao entendimento de possíveis 
intervenções na tensão vigente: universalização do ensino e profissionalização docente. 
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FUTUROS PROFESSORES: EXERGAMES COMO RECURSO EDUCACIONAL  
 

LOIANE MARIA ZENGO  
MANOEL OSMATR SEABRA JUNIOR  

JAQUELINE COSTA CASTILHO MOREIRA  
 

       O objetivo deste estudo foi investigar os Exergames como recursos educacionais no intuito de 
instrumentalizar futuros professores de Educação Física em suas práticas pedagógicas. Utilizou a 
metodologia denominada "pesquisação", realizada com um grupo de cinco graduandos que 
vivenciaram o pacote Kinect Adventures do X-box 360 com Kinect. Por tratar-se de formação 
docente, durante e após as vivências, o grupo pesquisado elencou a possibilidade de se 
desenvolver por meio dos jogos um repertório de capacidades, habilidades e algumas 
competências; discutiu sobre elementos dos jogos que colaboram com aspectos pedagógicos e 
constatou alguns procedimentos didáticos para uma melhor realização do Exergame. Concluiu-se 
que o uso dos Exergames nas aulas de Educação Física é possível e pode ser considerado como um 
recurso inovador e altamente motivante no processo de ensino e de aprendizagem escolar.  
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GESTÃO ESCOLAR: REFLEXÕES E IMPORTÂNCIA 
 

ADRIANA A CROTI  
ELISANGELA APARECIDA BULLA IKESHOJI  

ADRIANO RODRIGUES RUIZ  
 

       A gestão escolar é tema recorrente do debate político educacional e seu conceito apresenta 
diversas lacunas. Entre outras, uma refere-se ao fato que, nas escolas, as relações entre docentes 
e alunos, assim como de todos os envolvidos dentro desse contexto devem convergir para atingir 
um propósito pedagógico, a educação. A partir de 1990 o enfoque para a educação ganha um 
novo direcionamento. As novas exigências que a economia globalizada começa a desvelar induz a 
interferência do setor produtivo ao setor educacional. E assim, em virtude destas mudanças 
socioeconômicas, é que a educação passou a integrar a agenda política como meio de aumento da 
produtividade e cidadania globalizada. A partir da leitura de pesquisadores sobre a temática, este 
artigo aborda aspectos sobre o papel da gestão escolar, sua evolução no contexto histórico e 
busca a partir de uma análise crítica apresentar um direcionamento teórico/prático. 
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IMAGINAÇÃO E PROTAGONISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS ENTRE 
ADULTOS E CRIANÇAS 

 
TONY APARECIDO MOREIRA  

JOSÉ MILTON DE LIMA  
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA  

DENISE WATANABE  
 

       Esta investigação foi desenvolvida junto ao Programa de Pós Graduação em Educação da 
FCT/UNESP. O estudo foi realizado em duas instituições de Educação Infantil de dois municípios do 
estado de São Paulo e surgiu a partir de uma pesquisa-ação que comprovou a falta de valorização 
e compreensão do imaginário infantil pelas profissionais dessas instituições. O referencial teórico 
foi composto pela Sociologia da Infância e os estudos de Paul L. Harris. A investigação teve como 
objetivo principal a promoção de uma maior compreensão da linguagem imaginativa das crianças 
por parte dos sujeitos envolvidos e utilizou a investigação-ação como metodologia. Entre os 
resultados podemos destacar a produção de saberes sobre o imaginário infantil e a ampliação da 
experiência imaginativa das crianças participantes. Esperamos por meio deste estudo, motivar 
outras investigações e contribuir para que a educação para imaginação seja uma realidade 
permanente nas escolas e um compromisso de toda a sociedade.  CAPES 
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IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS NO INGRESSO DA CRIANÇA DE SEIS ANOS: AS ATIVIDADES FORMAIS 
NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 
LEONARDO DE ANGELO ORLANDI  

JÉSSIKA NAIARA DA SILVA  
JOSÉ MILTON DE LIMA  

MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA  
 

       Esta pesquisa partiu do pressuposto de que as atividades de estudo são uma importante fonte 
de humanização no contexto escolar e estabeleceu como objetivo central: acompanhar e 
interpretar as manifestações das crianças de seis anos acerca das atividades de estudo em uma 
turma de primeiro ano do Ensino Fundamental. A investigação de natureza qualitativa adotou 
como metodologia a abordagem descritivo-interpretativa e como procedimento metodológico a 
observação participante. Os resultados demonstram que o ingresso da criança de seis anos de 
idade de maneira abrupta gera alguns desconfortos e dificuldades de fruição nas atividades de 
estudo, uma vez que as condições sociais desse local tornam-se diferente daquele vivenciado 
outrora por elas na educação infantil. Por fim, a pesquisa aponta como necessidade a organização 
o processo educativo de forma integrada, respeitando igualmente os aspectos da atividade lúdica 
e das atividades de estudo, atendendo as especificidades e os modos de agir das crianças.  
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METACOGNIÇÃO E APRENDIZAGEM AUTORREGULADA NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

ADRIANA A CROTI  
CARMEN LÚCIA DIAS  

ADRIANO RODRIGUES RUIZ  
 

       A Revolução digital promoveu mudanças nas exigências de competências cognitivas para o 
trabalho em todo o mundo, inclusive no Brasil. Diante da "bolha do emprego" que surgiu no inicio 
século XXI o olhar politico voltou-se para o ensino médio profissionalizante com vistas à 
capacitação profissional, principalmente do publico jovem. A instituição dos programas Jovem 
Aprendiz e PRONATEC auxiliaram na mudança de cenário da educação profissionalizante no Brasil. 
A partir da leitura de pesquisadores sobre a temática, este artigo aborda aspectos sobre 
metacognição e aprendizagem autorregulada. A importância do aprender a aprender para o 
desenvolvimento de atitudes ativas autorreguladas de aprendizagem, que implicam em aspectos 
procedimentais da consciência, vai além do desenvolvimento de meras competências, ele 
desenvolve um sujeito independente e responsável para alcançar uma carreira profissional de 
contínuo aprendizado. 
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MOCAMBO NZINGA E O TRABALHO DE PROTEÇÃO DA JUVENTUDE NA PERIFERIA DE PRESIDENTE 
PRUDENTE 

 
IVONETE APARECIDA ALVES  

 
       Este artigo refaz o percurso histórico, desde 2009, do trabalho de proteção da juventude 
prudentina e sua interlocução com a construção de políticas públicas de acolhimento, à partir da 
gestação e nascimento do Mocambo Nziga Afrobrasil - Arte - Educação - Cultura que trabalha com 
educação libertária, focalizando a cultura afro-brasileira e africana, mantendo uma sessão de 
cinema semanal, uma biblioteca comunitária, o cultivo e divulgação de plantas aromáticas e 
medicinais, a pesquisa com tintas naturais e elementos da natureza, a capacitação continuada de 
profissionais da educação e educadores/educadoras sociais buscando sugerir a inclusão nas 
políticas públicas municipais o diálogo diferenciado com as crianças e jovens na construção de 
propostas a médio e longo prazos; com oficinas planejadas e ações de intervenção que 
possibilitem a resistência ao uso, tráfico de drogas e também na prevenção da violência contra 
crianças, adolescentes e jovens. Palavras-chaves: educação, relações étnico-raciais, juventude e 
arte engajada. 
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NARRATIVAS DE PROFESSORAS DE CRECHE: CONCEPÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS  
 

IZABEL CARVALHO DA SILVA VIEIRA  
 

       Este trabalho procura apresentar as concepções teóricas e práticas que fundamentam a 
proposta pedagógica do cotidiano de uma instituição de educação infantil. A coleta de dados foi 
por meio da narrativa (relatos), observação do cotidiano das instituições acompanhada de 
registros sobre as práticas educativas e aplicação de um questionário para conhecer o perfil das 
professoras. Através dos relatos destacamos o que as profissionais de creche compreendem sobre 
a infância, o desenvolvimento Infantil e a educação de crianças. Dentre os resultados, notamos 
que as professoras consideram ser imprescindível que a proposta pedagógica na creche seja 
flexível e atenda as necessidades das crianças. Assim, ao buscar a formação Profissional e a ação 
do profissional de educação infantil pretendemos promover a melhoria na realidade das 
instituições infantis e possibilitar a construção de um currículo para a criança de 0 a 3 anos de 
idade. Palavras-Chave: Narrativa; Currículo; Proposta Pedagógica; Educação Infantil; Creche. 
  CNPq    
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O ATENDIMENTO DE UM ESTUDANTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO NO 
CENTRO DE PROMOÇÃO PARA INCLUSÃO DIGITAL, ESCOLAR E SOCIAL 

 
DENNER DIAS BARROS  

JANIELE DE SOUZA SANTOS  
ANA VIRGINIA ISIANO LIMA  

ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA  
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS  

ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN  
 

       O Centro de Promoção para Inclusão Digital, Escolar e Social (CPIDES), desde 2010 oferece 
apoio aos Estudantes Público-Alvo da Educação Especial (EPAEE) e através do desenvolvimento de 
atividades pedagógicas mediadas por estagiários dos cursos de licenciatura da Faculdade de 
Ciências e Tecnologias - FCT/Unesp, buscam-se meios para promover a inclusão digital, escolar e 
social desses EPAEE. O trabalho de intervenção pedagógica realizado junto a um estudantes com 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) tem fundamentação no trabalho com projetos, onde 
desenvolve-se inicialmente o estabelecimento de uma rotina do mesmo a fim de proporcionar o 
afloramento de suas habilidades e ampliação de suas potencialidades. Neste trabalho serão 
descritas as situações de aprendizagem desenvolvidas no trabalho com um estudante com TEA e 
os resultados das intervenções.  CAPES 
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O DIÁLOGO E A PROBLEMATIZAÇÃO: APORTES PEDAGÓGICOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA 
 

CLAUDIA PEREIRA DE PÁDUA SABIA  
CLÁUDIO ROBERTO BROCANELLI  

CAMILA GODOY PAREDES  
 

       Inúmeras pesquisas são realizadas por estudiosos motivados a identificarem problemas que há 
muito afetam o sistema nacional de ensino. Dentro deste contexto, temas relacionados a 
metodologia, infraestrutura escolar, políticas públicas e igualdade de oportunidade são levantados 
constantemente; porém, é imprescindível investigar causas mais profundas que influenciam 
diretamente no ensino e na aprendizagem. Por meio da pesquisa-ação, identificamos lacunas 
deixadas pela formação inicial de professores e gestores educacionais e também a necessidade de 
contribuir com a formação desses profissionais, possibilitando uma prática mais significativa e 
qualificada. O objetivo central deste estudo é demonstrar a importância da formação continuada e 
apresentar a proposta "O Diálogo e a Problematização" com a rede pública estadual que está em 
andamento. A pesquisa está sendo desenvolvida em uma abordagem qualitativa. A metodologia 
utilizada é a pesquisa bibliográfica e coleta de dados. Como resultados, apontaremos 
possibilidades de transformação da prática pedagógica propiciada pela formação contínua dos 
educadores.  PROEX    
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O DIÁRIO DE AULA COMO REGISTRO REFLEXIVO: UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE OS DILEMAS 
ENFRENTADOS DURANTE O ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE BIOLOGIA 

 
GLAUCIA BRITTO BARREIROS  

DULCINÉIA ESTER PAGANI GIANOTTO  
 

       As experiências vividas no estágio supervisionado norteiam a construção do perfil do futuro 
profissional docente. Apenas a leitura de teorias que complementam a pratica do estágio, não é 
suficiente para desenvolver os saberes docentes e transformar os conhecimentos desses 
acadêmicos, ações como registrar em diário de aula (DA) suas experiências e pensar sobre estas é 
uma estratégia para incentivar a prática reflexiva. A pesquisa é qualitativa, e tem por objetivo 
investigar os acadêmicos de Ciências Biológicas - UEM, no período do estágio supervisionado II. Os 
dados coletados foram o DA preenchidos com descrições e análises reflexivas dos acadêmicos, 
além de observações diretas dos acadêmicos. Sobre estes dados foi elaborada a análise de 
conteúdo com a categorização e discussão presentes nesse artigo (BARDIN, 1977). Os licenciandos 
relataram dificuldades e impressões dos seus dilemas durante o planejamento, execução e no pós 
aula. Identificamos nos registros uma relevante similaridade nas linhas de reflexões.  
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O ENSINO DE ARTE E AS HIBRIDIZAÇÕES CULTURAIS: NOVAS PERSPECTIVAS PARA A EDUCAÇÃO 
ESTÉTICA DO SÉCULO XXI. 

 
MARIA BRÍGIDA VALENTIM PORTELA  

GENIVALDO DE SOUZA SANTOS  
 

       Este trabalho tem sua origem na pesquisa de mestrado em educação, que trata do ensino de 
arte e as hibridizações culturais. Seu objetivo é investigar a presença da hibridização cultural nas 
propostas educativas pós-modernas para o ensino de arte, a partir das discussões curriculares 
surgidas a partir da década de 1980, e mais especificamente problematizar o conceito de 
hibridismo cultural e possíveis efeitos na prática docente, no ensino de arte. Tratando-se de um 
estudo exploratório, descritivo e analítico escolhemos a pesquisa qualitativa como abordagem e o 
instrumental metodológico da pesquisa bibliográfica. Esperamos com este estudo contribuir para 
a pesquisa acadêmica sobre o ensino de arte e para a compreensão da hibridização cultural neste 
ensino, como uma construção histórica e social, dinâmica na qual a escola está inserida. Não há 
como refletir sobre cultura, principalmente, em se tratando de projetos educacionais, sem encarar 
as desigualdades e as multiplicidades do nosso tempo.   CAPES/PROSUP 
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O ENSINO DE FILOSOFIA: UM CONJUNTO SISTEMÁTICO DE IDEIAS 
 

ANDRÉ SANTIAGO BALDAN  
GENIVALDO DE SOUZA SANTOS  

 
       Este artigo tem como objetivo apresentar uma concepção possível quanto à questão o que é o 
ensino de filosofia? Apresentamos a resposta hegeliana para esta querela, partindo de obras e 
comentários sobre Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Veremos que o ensino de filosofia aparece 
como o ensino de diversos tópicos históricos da filosofia. Esta concepção nos auxilia a visualizar 
objetivos para a disciplina de filosofia nas salas de aula de ensino médio brasileiras. A preocupação 
com o tema do ensino de filosofia é relevante visto que tivemos, na história da educação 
brasileira, a retirada da disciplina de filosofia das escolas na década de 70 e, com a Lei de 
Diretrizes e Bases 9394/96, tivemos o retorno desta disciplina para o ensino médio. Este trabalho 
visa então trazer à luz a concepção hegeliana para este assunto que é tão vivo na educação 
brasileira: o que é isso, o ensino de filosofia? 
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O ENSINO DE VALORES COMO UMA POSSIBILIDADE NA REDUÇÃO DA INDISCIPLINA 
 

VALÉRIA ANÉSIA BRUMATTI JACON  
CARMEN LÚCIA DIAS  

 
       O tema indisciplina em sala de aula tem sido palco constante para discussões e pesquisas na 
área da educação, se destacando como um dos motivos que tem levado a problemas de ensino e 
de aprendizagem, visto que este tipo de comportamento prejudica o trabalho do professor, além 
de causar diversos problemas nas relações interpessoais dentro do contexto escolar. O presente 
artigo apresenta uma sistematização teórica sobre a indisciplina escolar e suas principais causas; a 
moralidade e a construção de valores a partir da contribuição de pesquisadores referência na 
área. Conclui-se que o Ensino de Valores pode possibilitar a redução da indisciplina e, aos alunos, a 
construírem e a exercitarem a autonomia, respeitando o próximo e assim formando cidadãos 
éticos e preparados para viver em sociedade. 
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O ESTAGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DOCENTE: CONTRIBUTOS DAS PRODUÇÕES 
CIENTÍFICAS PARA O DEBATE 

 
MARIANA FELICIO SILVA DE OLIVEIRA  

CÉLIA MARIA GUIMARÃES  
 

       Resumo Este artigo apresenta resultados parciais de dissertação de mestrado do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da FCT/UNESP. Objetiva identificar as teses, dissertações e artigos,na 
área da Educação, acerca do estágio, relacionado especificamente ao curso de Pedagogia, e 
apresentar os contributos da temática para a reflexão. Utilizou-secomo procedimento 
metodológico o mapeamento bibliográfico a partir de teses e dissertações dos Programas de Pós-
Graduação em Educação e Educação Escolar da UNICAMP, UNESP e USP, além daspesquisas 
concluídas contidas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e artigos publicados nos últimos 
dez anos no Portal de Periódicos da CAPES. Os resultados indicamelementos do estágio vinculados 
às seguintes questões: práticas, práxis, relação teoria-prática, saber docente, implantação, 
profissionalidade, formador, papel e função, socialização, narrativas e registros pessoais, didática, 
modalidade à distância, parcerias institucionais e pesquisa. Palavras-chave: Estágio. Pedagogia. 
Formação docente. Contributos. Produções científicas.   CAPES 
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O ESTÍMULO NA PARTICIPAÇÃO DO ALUNO DE EAD ATRAVÉS DA ARTE DO FEEDBACK 
 

ROSIMEIRE APARECIDA DE SOUSA  
MARIA ELIZA NIGRO JORGE  

 
O aluno necessita em seu aprendizado de um trabalho efetivo do professor/tutor para que possa 
não se sentir sozinho diante do curso de EAD. Neste momento surge o feedback, ao mesmo tempo 
que este é a forma avaliativa da aprendizagem. O feedback origina não somente como forma de 
resposta ao aluno, mas também como forma de conhecimento por parte do professor quanto à 
sua metodologia de ensino e se está coerente com os objetivos do curso, para que possa fazer as 
devidas correções dentro do tempo, espaço e cultura. O feedback é uma ponte e arte na 
motivação e estímulo para que o aluno continue seus estudos e colabore com seu próprio 
processo de conhecimento.  
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O ESTUDO DO MOVIMENTO HUMANO A PARTIR DA PSICOMOTRICIDADE: CARACTERIZAÇÃO DO 
CENÁRIO ATUAL DE PRODUÇÕES ACADÊMICAS ACERCA DA TEMÁTICA 

 
RAFAEL CESAR FERRARI DOS SANTOS  

 
       O objetivo deste trabalho é compreender a realidade em que se configuram as discussões 
sobre a psicomotricidade. Para isso, foram analisadas dissertações e teses das Universidades 
Públicas do Estado de São Paulo. Os resultados encontrados foram trabalhos que na sua maioria 
tem por finalidade identificar patologias psicomotoras, ou seja, de diagnosticar atrasos no 
desenvolvimento motor, realizando análises de natureza maturacionista dos sujeitos. As analises, 
na maioria dos casos, recorrem de parâmetros quantitativos e estatísticos para investigar o nível 
de desenvolvimento psicomotor humano. Outro resultado unanime que as pesquisas apontam o 
sujeito como o responsável pelo seu insucesso nos resultados das avaliações psicomotoras. A 
partir dos resultados obtidos, fica evidente a necessidade de começarmos a fomentar outra 
discussão sobre os estudos referentes ao movimento humano, pautado numa compreensão que 
estude a gênese do movimento humano a partir das apropriações que o sujeito estabelece nas 
relações sociais, ou seja, de uma perspectiva Histórico-Cultural.  Fundação de Amparo a Pesquisa 
do Estado de São Paulo (FAPESP) 
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O INGRESSO DA CRIANÇA DE SEIS ANOS NA ESCOLA: UMA ANÁLISE DA AMPLIAÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL NAS CONSTITUIÇÕES E LEIS DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 
LEONARDO DE ANGELO ORLANDI  

JÉSSIKA NAIARA DA SILVA  
JOSÉ MILTON DE LIMA  

MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA  
 

       Esta pesquisa tem como temática a ampliação do ensino fundamental nas consitutições e leis 
de diretrizes e bases da educação brasileira e apresenta como objeto de estudo os principais 
documentos oficiais relacionados a educação brasileira. Estabelece como objetivo central: situar o 
panorama geral de como se estruturaram essas transformações na trajetória educacional 
brasileira realizando uma revisita ao histórico relativo à questão da obrigatoriedade escolar no 
Brasil, analisando fatos e dispositivos sociais e jurídicos que se articulam a pretensa realidade de 
expansão do ensino obrigatório para nove anos. A investigação de natureza qualitativa adotou 
como metodologia a análise documental. Para tal fim, a investigação analisou as Constituições 
Brasileiras (1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988) e as Leis de Diretrizes e Bases (4.024/61; 
5.540/68; 5.692/71 e 9394/96). Os resultados demonstraram que a ampliação da escolaridade no 
Brasil através das legislações, foi envolto de polêmicas, contradições e conflitos que envolviam 
forças e correlação de desejos. 
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O LÚDICO E AS RELAÇÕES AFETIVAS: TRABALHANDO A AGRESSIVIDADE NA ESCOLA 
 

DANIELA RIBEIRO BRAGA  
 

       A pesquisa ora apresentada foi desenvolvida em uma escola de Educação Infantil da Rede 
Municipal de Presidente Prudente-SP e trabalhou com um aluno, tido por sua professora, como 
agressivo, visando favorecer seu desenvolvimento emocional, de forma que suas interações 
sociais pudessem ser mais satisfatórias. A pesquisa teve como referencial a concepção que a 
psicanálise winnicottiana nos traz a respeito do tema agressividade. Nesta pesquisa qualitativa, de 
tipo estudo de caso, utilizou-se, como instrumentos de coleta de dados, observações, entrevistas 
com pais e professora e atividades lúdicas com a criança. A estagiária levou o aluno participante à 
brinquedoteca escolar por cerca de cinquenta minutos semanais durante o ano letivo de 2013. 
Passados cerca de dois meses a professora e a estagiária começaram a perceber mudanças na 
conduta da criança, evidenciando atitudes mais construtivas. 
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O PAPEL DO GESTOR ESCOLAR NO PROCESSO DE INCLUSÃO 
 

ADEMILSON VEDOVATO CAVALCANTI  
 

       Este trabalho aborda a importância do Gestor da Escola na Inclusão Escolar efetiva. O contexto 
enfatiza a inclusão educacional e a importância da escola e sua gestão no processo da educação 
para alunos com necessidades especiais na busca de uma melhor adaptação social. Os objetivos 
relacionados a esta pesquisa bibliográfica, incorpora o sistema escolar com sua gestão focada no 
papel inclusivo hoje ocupado pelas escolas, operando através de padrões que constituem uma 
função social à base do conhecimento repassando informações que constroem a socialização 
diante dos instrumentos que viabilizam o processo de cidadania, mudando e flexibilizando os 
padrões internos da escola para garantir a formação educacional de pessoas com necessidades 
especiais. Diante de tantas informações é de suma importância conhecer a organização escolar e o 
processo de aprendizado para os mesmos. O presente estudo primou por pesquisa bibliográfica, 
as quais servirão para explicar algumas hipóteses relacionadas ao papel do gestor na inclusão 
escolar. 
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O PERFIL DO TUTOR ON-LINE: COMPETÊNCIAS, ATRIBUIÇÕES E METAS. 
 

EVERTON TOMIAZZI  
MARIA CRISTINA PONÇANO BRITO  

 
       Finalizando o curso de aperfeiçoamento em Tutoria em EAD, consideramos de muita valia 
abordar sobre a pessoa de maior relevância dessa modalidade: o tutor. Se tratando do perfil de 
tutor on-line, identificamos primeiramente a importância de contextualizá-lo na trajetória 
histórica da EAD no Brasil, que teve início no século XX na cidade do Rio de Janeiro, e apontar no 
que implica vir a ser um tutor, suas competências, atribuições e metas. Como resultado, foi 
considerado que o principal desafio da figura de um tutor online é conduzir o percurso pedagógico 
traçando ao aluno que será mediado por sua tutoria uma visão crítica, reflexiva e autônoma para 
sua aprendizagem. 
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O PERFIL DOS ACADÊMICOS EM FORMAÇÃO INICIAL NO CONTEXTO DO PIBID-BIOLOGIA UEM 
 

GLAUCIA BRITTO BARREIROS  
DULCINÉIA ESTER PAGANI GIANOTTO  

 
       As experiências na formação inicial norteiam a construção do perfil do futuro profissional 
docente. Apenas a leitura de teorias que complementam a pratica do estágio, é pouco para 
apresentar todos os dilemas enfrentados na prática pelos licenciandos. Para desenvolver os 
saberes docentes e transformar a prática em experiências reflexivas, ações como a do PIBID 
(Programa de Bolsa de Iniciação à Docência) foram propostas pelo governo federal. Nesse sentido 
o trabalho é de caráter qualitativo, e tem por objetivo investigar os participantes do PIBID- 
Biologia da UEM, identificando qual o perfil destes participantes. Os dados foram submetidos a 
análise de conteúdo de Bardin (1977). Dos 20 participantes, 18 responderam e entregaram o 
diário com as questões e sobre estes foi elaborada a análise e discussão presentes neste artigo. O 
perfil idealizado pelos participantes se aproxima muito dos propostos pelos principais autores que 
abordam a formação de professores e a perspectiva reflexiva. 
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O PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA REFORMA AGRÁRIA (PRONERA): UMA POLÍTICA 
PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO  

 
RODRIGO SIMÃO CAMACHO  

 
       O objetivo deste artigo é o de, por meio de uma revisão bibliográfica e da análise do Manual 
de Operações do PRONERA, refletir acerca da política pública de Educação do Campo denominada 
"Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária" (PRONERA). O PRONERA é constituído por 
meio de uma parceria entre universidades, movimentos sociais e o INCRA, ou seja, é um modelo 
de gestão tripartite. O PRONERA é a construção prática e teórica da Educação do Campo. A 
formação de educadores-camponeses comprometidos com as causas coletivas de nossa 
sociedade, que sejam militantes dos movimentos sociais, e a busca por uma outra forma de 
desenvolvimento territorial no campo, com igualdade e sustentabilidade, estão entre os objetivos 
desta política pública.   FAPESP 
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OBSERVAÇÕES EM SALA DE AULA, ALGUMAS PERCEPÇÕES 
 

MARGARETH MELLÃO GARCIA RIBEIRO  
DARLEY GARCIA RIBEIRO  

MARIA LUIZA DE SOUSA PINHA  
 

       Este trabalho apresenta algumas considerações realizadas por uma professora coordenadora 
do Ensino Médio, acerca de suas observações em sala de aula, no ano de 2013, em uma escola 
pública no interior do estado de São Paulo. Mediante acompanhamento em todas as disciplinas, 
foi possível apontar algumas considerações importantes que serviram de diagnóstico para a 
formação em serviço dos professores da referida escola. Os pontos positivos, negativos e as 
sugestões serão apresentados e discutidos ao longo deste texto. Cabe ressaltar que as atividades 
de observação realizadas baseiam-se no conceito de observação participante interpretativa 
proposto por Frederick Erickson (1985). Considera-se um aspecto importante nesta discussão o 
papel do professor coordenador na utilização da observação da sala de aula como uma ferramenta 
formativa. 
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OFICINAS DE FORMAÇÃO SOBRE PRODUÇÃO DE TEXTOS: UMA EXPERIÊNCIA COM PROFESSORES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO  

 
       Este trabalho originou-se de uma pesquisa maior, financiada pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que objetivou investigar processos de 
aprendizagem profissional de professores e formadores da Educação Básica de uma escola 
municipal e as contribuições de um programa de desenvolvimento profissional construído e 
implementado colaborativamente no local de trabalho. Neste artigo serão observados os dados 
relacionados ao ensino de Língua Portuguesa (produção textual), no que diz respeito às oficinas 
formativas, com o objetivo de propiciar reflexão sobre a formação docente. É uma pesquisa 
qualitativa do tipo colaborativa. Os resultados apontam a importância de se levar em consideração 
as necessidades de formação explicitadas pelo professor em seu contexto de trabalho, uma vez 
que há interesse pela formação, todavia nem sempre há disponibilidade para a realização das 
atividades previstas nos processos formativos devido ao excesso de demandas da escola.  CNPq 
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OITO ANOS: IDADE CERTA PARA SE ALFABETIZAR? 
 

PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA  
ÉVELIN APARECIDA DA SILVA  

AUGUSTA BOA SORTE OLIVEIRA KLEBIS  
 

       Este artigo se propõe a realizar uma análise sobre o programa desenvolvido pelo MEC, o Pacto 
Nacional pela alfabetização na Idade Certa-PNAIC, por meio de uma pesquisa bibliográfica que 
abordará documentos oficiais sobre o Pacto, além de autores que discutem o tema alfabetização. 
Este pacto consiste no compromisso formal que os governos federais estaduais e municipais, 
assumiram com objetivo de alfabetizar todas as crianças até os oitos anos, ao 3º ano do ensino 
fundamental. Atualmente umas das prioridades nacionais é de fato a alfabetização, tendo em vista 
o grande índice de crianças em idade escolar que ainda não podem ser consideradas alfabetizadas, 
conforme constatam o desempenhos apresentados nas avaliações externas. Dessa forma, assume 
relevância trazer para o debate a proposta do PNAIC, com o objetivo de apresentar as críticas e 
análises sobre o sua contribuição para que realmente todas as crianças tenham o direito a uma 
alfabetização capaz de promover a emancipação social e intelectual dos alunos. Palavras-Chaves: 
Alfabetização. Ensino Fundamental. Pacto Nacional pela alfabetização na Idade Certa. 
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POSSIBILIDADES DE SOFRIMENTO PSÍQUICO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO DE UMA 
LICENCIATURA  

 
KELLY CRISTINA TESCHE ROZENDO  

CARMEN LÚCIA DIAS  
 

       O trabalho docente tem revelado processos de adoecimento no âmbito laboral. Pensando 
nisso, esta pesquisa teve como objetivo geral analisar o sofrimento psíquico de professores 
universitários das licenciaturas, buscando destacar aspectos que compõem seu ambiente de 
trabalho. Especificamente, verificou-se a concepção que professores do curso de licenciatura em 
Pedagogia têm sobre a docência; identificou-se características do ambiente de trabalho dos 
professores universitários; investigou-se a saúde física e mental destes profissionais. Com 
abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, a metodologia envolveu a coleta de dados, por 
meio de questionário e entrevista semiestruturados com quatorze professores do curso de 
licenciatura em Pedagogia de uma Instituição de Ensino Superior particular do estado de São 
Paulo. A análise organizou-se por eixos e categorias. Os resultados revelaram que aspectos do 
ambiente laboral acadêmico podem repercutir em sofrimento psíquico e produzir efeitos 
negativos na saúde dos professores universitários.   Agência Financiadora: Pibic/CNPq.  
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PRÁTICAS DE ENSINO DE LITERATURA E SUAS RELAÇÕES COM O CONCEITO DE LEITURA 
 

MARIA DE LOURDES ZIZI TREVIZAN PEREZ  
JULIANA DA SILVA PIRES  

 
       A presente pesquisa, de Iniciação Científica, objetivou, por meio de um estudo qualitativo (de 
cunho bibliográfico) e Análise Documental de parte dos dados coletados junto ao Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP(2009-2013), levantar as discussões 
acadêmicas referentes à Prática de Ensino de Leitura no país e estabelecer suas relações com o 
conceito de leitura trabalhado na Educação Básica. Como resultados obtidos, foi constatado que 
as produções acadêmicas continuam a apontar inadequações nos modos metodológicos de ensino 
de leitura, sobretudo da leitura do texto literário, centradas na concepção apenas lúdica e, 
portanto, redutora da leitura do texto literário, (abordado apenas nos seus sentidos literais de 
dicionário) e não estéticos, filosóficos e ideológicos, como recomenda a teoria semiótica 
(bakhtiniana) de abordagem textual. 
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PROFESSOR "DE DIREITO": APOLOGIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO 
PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
MAURICIO SILVEIRA  

HELENA FARIA DE BARROS  
CARMEN LÚCIA DIAS  

 
       O artigo tem como problema relacionar o processo de avaliação com a dignidade humana 
perpassando as posições de estudos acerca da importância da avaliação no ensino e na 
aprendizagem a demonstrar a possibilidade de ofensa a princípio constitucional que norteia o 
sistema jurídico. Por meio da evolução histórica da luta pelos Direitos Humanos com ênfase nos 
Direitos da Personalidade e do perfil enunciado pela doutrina do professor/educador atual, fez-se 
a análise documental. Traumas e desestímulo provocados pela utilização inadequada do processo 
de avaliação, fato corriqueiro que podem afrontar e ferir de morte o processo educativo. Chega-se 
ao conceito de avaliação que deve ultrapassar o simples cálculo aritmético para se converter em 
mais um instrumento no processo de ensino e de aprendizagem, desde que respeitada a dignidade 
da pessoa humana como princípio ético inseparável da função de educador.  
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PROFESSOR NA PEDAGOGIA HOSPITALAR: ATUAÇÃO E DESAFIOS 
 

DAMARIS CAROLINE QUEVEDO DE MELO  
VANDA MOREIRA MACHADO LIMA  

 
       O professor é um elemento fundamental na busca de qualidade do ensino, mas um 
profissional com formação qualificada e que compreenda criticamente seu papel no contexto 
educacional brasileiro, essencialmente na Pedagogia Hospitalar. Este texto visa refletir sobre o 
papel e desafios do professor para desenvolver uma ação docente qualificada na pedagogia 
hospitalar, principalmente na educação formal em classes hospitalares. A pesquisa se insere na 
abordagem qualitativa, utilizando a pesquisa bibliográfica e pesquisa documental em sites do MEC 
e Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Verificamos que nas DCNs da Pedagogia 
(BRASIL, 2006) o curso formaria o pedagogo para atuação em espaços escolares e não escolares, 
entretanto prioriza a formação de professores para o espaço escolar, desconsiderando uma área 
da docência de extrema relevância que é a classe hospitalar. Constatamos alguns desafios da 
docência na Pedagogia hospitalar: direito negado, desvalorização da Pedagogia Hospitalar; relação 
com sofrimento e morte; relação pedagogo e família; ausência da estrutura física e de 
profissionais qualificados.  FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO- 
FAPESP    
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PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA: A LUDICIDADE MULTIPLICANDO SABERES 
 

LUIZ ROGÉRIO ROMERO  
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA  

JOSÉ MILTON DE LIMA  
 

       O cenário de saúde no Brasil tem apresentado várias mudanças nos últimos anos, com 
destaque para as doenças não transmissíveis. Neste sentido, a realização de atividades físicas 
recebe amplo incentivo, seja no âmbito científico ou na sociedade em geral. Assim, a escola tem 
sido apontada como ambiente adequado para o estímulo dessas práticas e demais 
comportamentos de saúde. O presente trabalho objetiva retrata um projeto de pesquisa e 
extensão que contempla a ludicidade como meio para a promoção da saúde na infância. A 
metodologia adotada caracteriza-se como pesquisa-ação, desenvolvida em uma escola pública do 
oeste paulista. Enfatiza-se a discussão de possibilidades metodológicas para vivências das 
atividades lúdicas no interior e fora da escola como estratégia de saúde. Relata-se também a 
necessidade de adoção de suportes teóricos e estruturais que favoreça toda a comunidade 
escolar, incluindo os pais ou responsáveis das crianças, quanto às práticas, aos conhecimentos e 
atitudes positivas à saúde.  
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TIMIDEZ NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO POR MEIO LÚDICO 
 

ANA CAROLINA VIEIRA BARBOSA  
 

       A timidez, muitas vezes, não é observada em sala de aula, pois o aluno tímido não causa 
problemas, não chama à atenção. Porém, cuidados devem ser tomados para que a timidez 
excessiva não prejudique a criança no futuro, pois envolve baixa-estima, dificuldades de se 
relacionar, medo, privações, o que dificulta um desenvolvimento emocional saudável, limitando-a 
nos relacionamentos, inclusive na escola. A pesquisa apresentada é um estudo de caso baseado na 
psicanálise de Winnicott e tem a proposta de demonstrar como, através do lúdico, podemos 
auxiliar nas relações interpessoais de crianças tímidas, possibilitando, por meio do brincar, 
expressarem seus sentimentos e conquistarem segurança. Como instrumentos de coleta de dados 
foram realizados entrevistas com o pai e a professora e atividades lúdicas com a criança 
selecionada na brinquedoteca escolar. Ao final da pesquisa, a professora mencionou que via duas 
crianças uma "antes" do projeto e outra totalmente diferente ao termino do trabalho.   
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VISUALIDADE, ARTE E CULTURA NOS LIVROS DIDÁTICOS. 
 

KATIA MARIA ROBERTO DE OLIVEIRA KODAMA  
 

       Esse trabalho apresenta considerações vinculadas a um projeto de pesquisa que estuda a 
apresentação de conhecimentos sobre as Artes, Cultura e Visualidades nos materiais didáticos 
indicados para os primeiros anos do Ensino Fundamental das escolas públicas. Analisa se nos livros 
didáticos existem inferências quanto à formação em arte relacionada ao conhecimento e 
alfabetismo visual, e se existem propostas para desenvolver o pertencimento cultural. Assim, 
verificou-se sua diagramação e apresentação visual, bem como ilustrações e se observou se 
existem atividades que promovam a diversidade cultural do país. O letramento não exclui o 
conhecimento de mundo, e do local, que pode ser desencadeado pela Arte. Os livros didáticos 
estão presentes na maioria das escolas, porém neles não se observa um planejamento cuidadoso, 
o tratamento visual apresenta-se de forma incipiente e, nesse sentido, estão prestando um 
desserviço quanto à formação da consciência crítica dos alunos e professores.  

 


