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A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE ARQUITETURA: ANÁLISE A PARTIR DA DISCIPLINA DE 
PROJETO ARQUITETÔNICO 

 
ELIANA NUNES RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAIMUNDA ABOU GEBRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A disciplina de projeto arquitetônico tem como diretriz, o papel fundamental para a formação do 
aluno de Arquitetura e Urbanismo. Uma vez que a disciplina se faz presente na grade curricular do 
curso do 1º ao 5º ano, é nela que se realiza a síntese dos conhecimentos adquiridos durante o 
curso. Portanto, justifica-se a necessidade de uma pesquisa pontual, sobre a interdisciplinaridade 
no ensino de projeto.  Analisar as proposições e intencionalidades da disciplina Projeto 
Arquitetônico com enfoque na interdisciplinaridade.  Trata-se de uma pesquisa bibliográfica - 
sobre o ensino de Projeto Arquitetônico e sua perspectiva interdisciplinar. Analise documental - 
análise das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Arquitetura, análise de projeto 
político pedagógico de um curso de graduação em Arquitetura. A pesquisa bibliográfica procurou 
destacar pesquisas que envolvem a disciplina Projeto Arquitetônico em uma perspectiva 
interdisciplinar. Autores como Jacome e Viera (2013) Gelpi; Rosseto; Vasconcelos (2005) 
apresentam pesquisas que analisam a importância da interdisciplinaridade nos cursos de 
Arquitetura e como esse processo é viabilizado pela disciplina Projeto Arquitetônico. Autores 
como Japiassu (1976), Fazenda (2013) e Luck (2001) discutem as concepções sobre 
interdisciplinaridade e sua importância para o processo de ensino aprendizagem. Na análise das 
Diretrizes Curriculares e do Projeto Pedagógico buscou-se identificar os elementos que revelam as 
intencionalidades da interdisciplinaridade, em especial da disciplina. Ressalta-se que os projetos 
dos cursos devem apresentar formas de viabilização da interdisciplinaridade e modos de 
integração entre teoria e prática.  As pesquisas revelaram que os projetos interdisciplinares 
contribuem para o processo de ensino e aprendizagem, favorecendo maior interesse dos alunos e 
maior integração dos conteúdos, além disso a prática interdisciplinar proporciona os professores 
reflexões sobre o ensino e procedimentos metodológicos das disciplinas, com relação aos 
discentes os resultados se refletiram na qualidade dos projetos elaborados pelos alunos, mais 
articuladores, harmônicos e integrados.  Podemos concluir parcialmente, que a 
interdisciplinaridade se faz necessária no ensino de Arquitetura, especialmente na disciplina 
Projeto Arquitetônico; ela proporciona articulação entre as disciplinas e o conteúdo abordado, 
além disso, contribui para a qualidade no desenvolvimento dos trabalhos e projetos.         
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ENSINANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS PARA UM ESTUDANTE COM SÍNDROME DE DOWN 
 

ANDRESSA RUYS DE MELLO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MARCELA CORRÊA TINTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARCELA ALMEIDA ALVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

HIAGO LOPES ARO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

O conhecimento matemático vem sendo construído pela humanidade em resposta as 
necessidades concretas do cotidiano, como o controle e desenvolvimento do trabalho e a 
contagem de utensílios.Antes mesmo de sua vida escolar, as crianças apresentam um 
conhecimento espontâneo sobre os números, adquirido a partir das relações que estabelecem, e 
na escola elas começam a ter um contato formal com o conceito matemático e numérico.Dessa 
maneira o presente resumo se trata de um projeto de pesquisa com intervenção à um estudante 
com Síndrome de Down.  O objetivo dessa pesquisa foi o de desenvolver conceitos matemáticos, 
tais como inclusão hierárquica, correspondência biunívoca, conservação, sequência e estabelecer 
relações entre os números e as práticas do cotidiano, a partir da abordagem CCS  O local para a 
realização da pesquisa, de natureza qualitativa, foi o Centro de Promoção para Inclusão Digital, 
Escolar e Social (CPIDES) localizado na Faculdade de Ciências e Tecnologia-FCT UNESP de 
Presidente Prudente. Assim utilizamos como complementação metodológica a abordagem CCS, 
que contempla o contexto do estudante fazendo construir seu conhecimento, dando significado 
aos conceitos aprendidos. Utilizamos de materiais e recursos que eram significativos para o 
estudante como: material dourado, jogo Banco Imobiliário massa de modelar, tinta e o jogo 
educativo online. O instrumento de coleta foi a partir da observação participante artificial, pois os 
observadores se integraram às atividades junto ao estudante. As atividades foram realizadas em 
atendimentos semanais individualizados, com duração de uma hora, em um período de 2 meses. 
O código de ética é o nº 10206912.2.00005402. A partir dos atendimentos realizados, aprendeu a 
associar elementos um a um, e que um elemento faz parte de um conjunto maior, associando 
assim o valor numérico de maneira quantitativa e qualitativa. Para atingirmos tal objetivo, fizemos 
com que ele atribuísse sentido e significado às ideias matemáticas, com atividades de seu 
interesse, como de pintura e culinária. Os conceitos matemáticos são de fácil compreensão 
quando se é trabalho com o contexto do estudante e dando significado ao 
conhecimento.  Conclui-se que os conceitos matemáticos foram concretizados pelo estudante de 
maneira lúdica e contextualizada. O estudante se interessou pelas atividades e desenvolveu 
significativamente os conceitos que foram estudados, estabelecendo relação entre os números e 
as atividades de seu cotidiano         
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A CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS COLABORATIVAS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA NA 
PERSPECTIVA DA INCLUSÃO 

 
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA EVANGELISTA LANUTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - 

UNICAMP 
 

A educação para todos está amparada por lei e a escola precisa repensar suas práticas de ensino 
para que as diferenças sejam valorizadas e todos os estudantes, sem distinções, possam aprender 
a partir de suas possibilidades. Muitas vezes a formação inicial não prepara o professor para 
desenvolver um trabalho pedagógico que vai ao encontro dos pressupostos da educação inclusiva. 
Essa situação é evidente nos cursos de Pedagogia em relação à formação para o ensino de 
Matemática. Per esta razão é necessário pensar na formação continuada dos professores 
polivalentes que ensinam Matemática. O objetivo desse trabalho é analisar de que forma uma 
proposta de formação continuada com um grupo de professores dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental pode contribuir para o desenvolvimento de estratégias de ensino de Matemática na 
perspectiva da inclusão em escolas públicas.  A coleta de dados se baseia nas filmagens das aulas 
dos participantes, que tematizam suas práticas, diálogos com os mesmos nos encontros de 
formação e relatos reflexivos do pesquisador. Os dados têm sido analisados por meio de 
categorias emergentes construídas a partir da triangulação dos dados obtidos.  Dentre os 
principais resultados obtidos até o momento, pudemos verificar que o formato de organização 
colaborativo da formação continuada proposta tem favorecido à construção de estratégias para 
um ensino de Matemática baseado nos pressupostos na educação inclusiva.  Por meio das 
discussões, os professores pedagogos têm relatado suas dificuldades com os demais, têm 
compartilhado os saberes advindos de sua formação e experiências em sala de aula. Isso 
possibilita ao grupo superar as dificuldades encontradas para ensinar Matemática na perspectiva 
da inclusão e construir situações de aprendizagem que favorecem a participação e aprendizagem 
de todos. Uma formação continuada com formato de organização colaborativo, em que os 
professores podem falar de suas dificuldades para ensinar Matemática é uma possibilidade para 
que as dificuldades dos professores pedagogos para ensinar Matemática na perspectiva da 
inclusão sejam superadas.    Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)     
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A EVOLUÇÃO DA EAD NO SÉCULO XXI PARA O ENSINO SUPERIOR 
 

EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
WILLIAM HENOCH ALVES PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O tema articulador tem em vista uma reflexão sobre a modalidade Educação a Distância 
devidamente tratada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Decretos 
subsequentes, com destaque ao de número 2494 de 1998 que delibera em seu segundo artigo 
sobre "os cursos a distância que conferem certificado ou diploma de conclusão de ensino 
fundamental para jovens e adultos, do ensino médio, da educação profissional e de graduação 
privadas especificamente credenciadas para esse fim". A junção entre o ensino presencial e a 
educação a distância, oferece novas oportunidades de conhecimento. Analisar novas 
oportunidades de conhecimento que o EaD oferece aos alunos. Apontar as novas formas de 
recursos didáticos tecnológicos são utilizados em sala de aula.  Trata de estudo bibliográfico, 
utilizando livros, artigos, monografias, visando explorar as ideias e opiniões de seus autores. A 
pesquisa vem demonstrar as principais dúvidas quanto a aplicabilidade curricular na modalidade 
semipresencial e buscar alternativas em que se encontre o caminho mais viável que possibilite 
melhor aproveitamento e evite que tal metodologia se torne irrelevante nas grades curriculares. 
Segundo Belloni (1999), se por um lado as instituições educacionais não podem deixar de integrar 
as novas tecnologias sob o risco de tornaram-se obsoletas, por outro lado, não se pode pensar que 
tal integração sem profundas mudanças na cultura da escola. A pesquisa tem vem mostrar que 
com avanço da tecnologia torna-se essencial a capacitação do docente. As capacitações devem 
proporcionar habilidades que qualifique o professor mesmo distante geograficamente do aluno, 
exerce o seu trabalho via ambiente virtual com aprendizagem de qualidade. Segundo MOORE e 
KEARSLEY (2007), a educação a distância, é definida como [...] o aprendizado planejado que ocorre 
normalmente em um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do 
curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias. A pesquisa vem expor a 
relevância do uso da tecnologia na educação e os cuidados e atenção especial no tocante as 
adaptações necessárias. Um processo de ensino e aprendizagem centrado no estudante é 
fundamental que o professor trabalhe um processo de adaptação, e não apenas conhece as 
características socioculturais, experiências, demandas e expectativas de seus alunos, mas sim 
integrá-las na concepção de metodologias, estratégias e materiais de ensino, de modo a criar 
condições de autoaprendizagem.         
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A FORMAÇÃO DE LEITORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A LITERATURA APRECIADA PELAS CRIANÇAS 
 

JAQUELINE MOREIRA TOMÉ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LETICIA DE SOUZA MENDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDO TEIXEIRA LUIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A presente investigação científica, de abordagem qualitativa, tem a fundamentação do problema 
de pesquisa: como trabalhar a literatura infantil para que forme leitores competentes? E tem 
como principal meta: Investigar a importância da Literatura Infantil como um elemento 
fundamental no processo de formação de leitores, observando como a ficção, em sua imanência 
(construção de personagens, foco narrativo, ilustração, linguagem etc.), pode alargar os horizontes 
culturais da criança. A relevância desse estudo justifica-se tendo em vista que as histórias infantis 
geralmente cativam as crianças pelo fato de possuírem uma linguagem permeada por elementos 
inusitados e enredos carregados de múltiplas possibilidades de interpretação (plurissignificação). 
Na Educação Infantil a literatura pode ser compreendida como uma possibilidade de construção 
de espaços significativos, em uma visão educativa. Diante dessa realidade, propõe-se novas 
formas para tornar o processo de aprendizagem um momento natural do cotidiano, estimulando o 
prazer por meio desse trabalho. O contato com os livros infantis desde a educação infantil é muito 
importante, pois contribui para a formação de leitores competentes. a) Revisão bibliográfica em 
torno dos conceitos de leitura, literatura, a importância da literatura infantil na escola e nos 
caminhos que envolvem a formação de leitores; b) Abordar as principais características da 
literatura destinada à educação infantil (enredo, linguagem, personagens, representação da 
família, representação da escola, ilustração, diagramação do texto e narrador) e c) Selecionar e 
analisar quatro livros infantis, problematizando os aspectos que interessam à criança, na faixa 
etária de três a cinco anos. O presente estudo foi elaborado com base em pesquisas bibliográficas 
pautadas em livros e artigos com os seguintes temas: aprendizagem, leitura, formação de leitores, 
características de livros infantis e literatura infantil. A pesquisa se desenvolveu através da 
referência de diversos autores.   Por fim nas considerações finais são retomadas as ideias 
principais que deram sustentação a esse trabalho, fundamentadas para ampliar o debate em 
torno da leitura, da literatura e da formação de leitores.     Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
do curso de Pedagogia da Faculdade de Artes, Ciências, Letras e Educação (FACLEPP) da 
Universidade do Oeste Paulista.     
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A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO COLETIVA DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 

THAYENE CRISTINA CLEMENTE RODRIGUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA PAULA OLIVEIRA RESCIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
A importância da participação de todos os atores escolares no planejamento e construção do 
projeto político pedagógico da escola é indiscutível, pois a gestão democrática é o princípio para a 
organização escolar. Contudo, ao notarmos limitações e obstáculos existentes, além da falta de 
conhecimento da escola, em sua maioria, na condução da construção, execução, avaliação e do 
replanejamento deste documento, justificamos a nossa motivação para desenvolver esse tema 
como interesse de pesquisa. Neste sentido, este trabalho surgiu a partir de um estudo teórico 
motivado pela experiência de estágio na área de gestão educacional, realizado em uma escola 
pública municipal de Ensino Fundamental. Tivemos como objetivo refletir sobre os desafios e a 
importância da construção coletiva do projeto político pedagógico, na perspectiva da gestão 
escolar democrática. Optamos pelo desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa, de natureza 
bibliográfica que se norteou em estudos teóricos sobre gestão escolar democrática e projeto 
político pedagógico, tendo como referência autores como Gadotti (1995), Veiga (2002), Libâneo 
(2012) entre outros. Além disso, consideramos a leitura e a análise do PPP da escola estagiada em 
gestão educacional. A pesquisa bibliográfica nos mostrou que a falta de participação coletiva na 
elaboração do projeto político pedagógico da escola pode gerar ações verticalizadas. Da análise do 
PPP da escola estagiada foi possível constatar a presença de elementos relacionados a uma gestão 
com fortes características autoritárias, principalmente pelo fato do referido documento 
apresentar o indicativo de que em suas etapas de execução, avaliação e replanejamento não há 
envolvimento de todos os atores escolares no decorrer do processo de planejamento 
educacional. A falta de participação coletiva pode refletir em um sentimento de não 
pertencimento dos atores escolares com relação à escola, além do risco iminente de se tornarem 
meros expectadores e não sujeitos ativos. Para ser democrático, o PPP deve ser elaborado por 
todos os envolvidos no processo escolar, tornando-se real, por meio do envolvimento de atitude e 
método. Concluímos que o projeto político pedagógico deve ser entendido como processo de 
trabalho e não como mero instrumento burocrático. Para tanto, o PPP deve considerar a atividade 
teórico-reflexiva dos atores sociais envolvidos, que precisam partir de sua prática social para 
transformá-la, por meio de uma ação consciente, intencional e coletiva.     --     
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A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL: ATRIBUIÇÕES, DESAFIOS E POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO NO 
COTIDIANO DA GESTÃO DA ESCOLA. 

 
GIÓRGIA ANDRADE REGIANI FERREIRA MARTINS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

RONALDO GARCIA ALMEIDA - ETEC DOUTOR LUIZ CÉSAR COUTO 
IVONE CRISTINA DE PAIVA LOURENÇÃO - ETEC DR. LUIZ CÉSAR COUTO 

 
Poucas escolas contam como OE(Orientador Educacional)no Brasil, profissional que em muito 
pode ajudar o aluno em suas escolhas e nas mais diversas situações dos relacionamentos 
interpessoais;por conta disso o trabalho que segue apresenta este educador e serve como 
instrumento de conhecimento e reflexão sobre suas práticas. Estudar práticas,contribuições e 
desafios do OE;divulgar o papel deste importante profissional no meio educacional; refletir sobre a 
escola, profissionais e responsabilidade com a formação humana Pesquisa bibliográfica cujo 
referencial teórico básico que dá sustentação ao trabalho está nas obras de Grinspun(2002 e 
2008), Giacáglia(2002),Luck(2005)  O OE é um profissional que auxilia o educando em sua 
formação pessoal e profissional, comprometido com questões de ensino-aprendizagem e com 
atitudes que lembrem à escola da dimensão humana do seu trabalho,entendendo o aluno como 
ser integrado cujos componentes cognitivos, psicomotores e afetivos devem ser desenvolvidos de 
forma equilibrada, colaborando para uma educação de qualidade. Tem o papel de estimular o 
aluno no desenvolvimento de potencialidades, na construção de sua subjetividade,formação de 
um cidadão ético; para isso é preciso compreender seu contexto, sua realidade É preciso que a 
escola assuma a sua função de formar homens críticos, politicamente competentes, conhecedores 
dos problemas que os cercam e das limitações que os sujeitam e que acima de tudo sejam capazes 
de organizar-se para defenderem para si e para os demais homens o direito de cidadania 
(GRINSPUN, 2008).  O OE planeja e coordena a implantação do serviço, organiza estatísticas, colhe 
informações sobre a clientela escolar, atende pais e alunos, participa de reuniões promovidas na 
escola, faz palestras ou busca parcerias na comunidade, apoia a escola em seus projetos, é 
comprometido com uma educação ética, emancipatória, com a formação do cidadão autônomo, 
crítico, reflexivo e responsável A importância do OE nas escolas é inquestionável por conta de suas 
ações voltadas tanto à efetivação da aprendizagem como à condução da construção humana. A 
escola recebe cobranças cada vez mais complexas, da família, Estado, mercado de trabalho, da 
comunidade e sistema educacional afim de auxiliar na formação de cidadão que tragam consigo 
atitudes adequadas, valores humanos e que saibam resolver seus conflitos de forma saudável e 
não violenta através do diálogo e das relações que constrói, jovens protagonistas de suas 
histórias.         
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ANÁLISE TEMPORAL DOS DADOS DA AVALIAÇÃO DO PERFIL DO ALUNO INGRESSANTE DA 
UNOESTE 

 
APARECIDA DARCY ALESSI DELFIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CRISTIANE MACIEL RIZO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO HENRIQUE RIZO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELLE GOMES DOS SANTOS RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) está ancorado em uma concepção 
de avaliação comprometida com a melhoria de qualidade institucional. Como importante 
elemento do processo avaliativo destaca-se a avaliação interna da instituição conduzida pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), que produz o autoconhecimento para a geração de ações 
que direcionem o desenvolvimento da IES. O material produzido pela CPA tem extrema 
importância no processo avaliativo da IES e na construção de diretrizes administrativas e 
acadêmicas, sendo importante subsídio para a consolidação e avaliação do PDI. Com base nisso, o 
presente trabalho tem o objetivo de analisar a série histórica dos dados sobre o perfil dos alunos 
ingressantes da Unoeste referente aos questionários aplicados no primeiro semestre dos anos de 
2014, 2015 e 2016, coletados por meio dos procedimentos de autoavaliação, identificando 
características e tendências. A pesquisa se realizou com base nos dados já disponíveis na CPA e, 
dada sua quantidade, contou-se com o software Excel para tabulação e análise dos dados. Os 
dados foram analisados de modo descritivo, calculando a frequência percentual, e os resultados 
foram representados através de gráficos de linhas, para explicar eventuais comportamentos 
notáveis entre os dados. Os resultados mostraram que o perfil do aluno ingressante está mudando 
em diversos aspectos.Como se pode observar, grande parte do público provém de Pres. Prudente 
e dos arredores da cidade; é do sexo feminino; e possui entre 17 e 19 anos. Além disso, os alunos 
estão cada vez mais dependendo de recursos próprios para se manter no curso e existe a clara 
tendência da opção pela IES ser pela qualidade de ensino. Os alunos têm escolhido a profissão 
principalmente pela afinidade com a área/realização pessoal e o mercado de trabalho. Por fim, os 
ingressantes estão mais preocupados em falar outro idioma, houve um crescimento de 20% nesse 
sentido.  Tais tendências têm consequências importantes, tanto pedagógicas quanto 
administrativas, para que a IES se adapte à nova realidade do seu público. A partir dos resultados, 
estratégias publicitárias podem ser empregadas na captação de novos alunos e políticas 
institucionais de permanência dos estudantes podem ser inovadas.  As informações apresentadas 
até o momento revelam possibilidades de tomada de decisão, possibilitando à IES melhorar a 
formação dos alunos e aperfeiçoar os mecanismos de avaliação institucional.         
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AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM PERIÓDICOS ACADÊMICOS BRASILEIROS. 
 

FÁBIO VINÍCIUS ALVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP ASSIS 
 

Este projeto de Iniciação Científica (IC) nasceu de um dos objetivos específicos do projeto docente 
"A escola e sua cultura nas relações didáticas:sentido e mediações" e objetiva mapear os 
periódicos Revista Brasileira de Educação,Revista Diálogo Educacional e Revista Educação e 
Pesquisa.O intuito da pesquisa é a compreensão das discussões sobre políticas de formação de 
professores.A investigação surge como possibilidade de contribuição no entendimento das 
políticas de formação de professores,no período de 2011 a 2014. O objetivo geral é o 
mapeamento do que vem se discutindo nas produções acadêmicas sobre políticas de formação de 
professores em periódicos brasileiros.Os específicos dispõem-se: Realizar uma investigação em 
artigos publicados em revistas acadêmicas de Educação;Examinar os principais temas tratados 
pelos artigos; Correlacionar as principais fontes bibliográficas,utilizadas pelos autores dos 
artigos;Assinalar por meio do estabelecimento de categorias o que campo educacional brasileiro 
vem debatendo sobre formação de professores. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com análise 
documental dos seguintes materiais: Revista Brasileira de Educação (A1),Revista Diálogo 
Educacional(A2) e Revista Educação e Pesquisa(A1).Esses periódicos são acessados pelo SCIELO e 
foram selecionados pelo sistema Webqualis da CAPES(Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior). Como resultado parcial,tem-se um protocolo criado para cada artigo 
em análise,contendo título do periódico,qualis,ano,volume,título do artigo,autores,filiações e 
etapas que estruturam a redação do resumo:discussão,objetivo,metodologia e resultados. O 
protocolo possibilitou a elaboração de gráficos que indicam as regiões do país e do exterior às 
quais os autores dos artigos pertencem e gráficos que apontam suas filiações.Assinala-se a 
produção de um quadro com a relação dos títulos dos artigos.Portanto,a partir dos da análise dos 
textos,do protocolo e dos gráficos gerados,pretende-se visualizar algumas tendências do campo 
educacional brasileiro para a formação de professores no período. As conclusões iniciais às quais 
se chegou são de que os temas dos artigos sobre Políticas de Formação de Professores se 
relacionam à Formação Docente inicial e à formação continuada da profissão.As discussões 
concentram-se,em sua maioria,nas regiões Sul e Sudeste do Brasil,a parcela estrangeira se 
refere,majoritariamente,à Europa.As referências aqui expostas restringem-se ao período de 2011 
a 2014.    FAPESP     
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AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA INCLUSÃO ESCOLAR DIGITAL 
E SOCIAL PARA UM ALUNO COM SÍNDROME DE ASPERGER 

 
THAIS DOS SANTOS MARIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

AMANDA MORCELI RODRIGUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

Com o avanço dos anos a tecnologias se fez presente no cotidiano das pessoas, desde as crianças 
até os mais velhos, tornando-se uma ferramenta indispensável na sociedade atual, com destaque 
aos computadores. O computador é um recurso aliado no desenvolvimento de aprendizagem, e 
para o processo de ensino formal e informal. No meio educacional, o uso de Tecnologias Digitais 
da Informação e Comunicação (TDIC), como os softwares educativos, apresentam como principal 
característica potencializar os processos de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, as pesquisas 
realizadas no Centro de Promoção para Inclusão Digital, Escolar e Social (CPIDES), localizado na 
Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNESP de Presidente Prudente, visam favorecer o processo 
de inclusão de pessoas com deficiência a partir do uso de tecnologias.  Nesse sentido, este 
trabalho teve como objetivo refletir, analisar e discorrer sobre o uso das TDIC no desenvolvimento 
da aprendizagem do aluno com síndrome de Asperger, uma condição neurológica do espectro 
autista.  Com o cadastro desta pesquisa no comitê de ética (CAAE: 10206912.2.0000.5402), a 
metodologia ocorreu por meio de atendimentos semanais, com duração de uma hora e cujo 
intuito compreendeu no ensino de conceitos escolares, assim como, atividades que visam à 
inserção do estudante na sociedade com práticas do cotidiano. Logo, a tecnologia digital é parte 
dos atendimentos, onde foram desenvolvidas atividades a partir do uso de softwares educativos. 
Para realização do estudo, os atendimentos aconteciam em uma Sala de Recursos Multifuncionais, 
localizado no CPIDES, com um computador com acesso a internet e os softwares instalados. Como 
resultados parciais do estudo, o aluno atendido apresentou a partir da observação e avaliação 
processual no desenvolvimento, de ações que compreendem a coordenação motora, inserção ao 
ambiente social e os raciocínios lógicos, e curriculares que versam sobre a aprendizagem da 
linguagem escrita. Nesse sentido, acreditamos que o uso das TDIC nos atendimentos dos alunos, 
com síndrome de Asperger, tem apresentados efeitos positivos. Em que, as atividades 
desenvolvidas a partir do uso de tecnologias auxiliam e favorecem no processo de ensino e 
aprendizagem, mas também das ações sociais, como autonomia e autoconfiança.         
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COMO UTILIZAR O ESTRESSE OCUPACIONAL COMO FORMA DE EDUCAÇAO.  
 

ADRIANA SANTOS DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CÉLIA DOS SANTOS SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O ambiente de trabalho contém uma série de fatores que gerar insalubridade e sofrimento aos 
profissionais que nele atuam, dentro deste ambiente os profissionais podem gerar alto nível de 
estresse ocupacional. Estres ocupacional é definido como decorrente da relação entre indivíduo e 
ambiente laboral, em que esse é avaliado como oneroso e até excessivo aos recursos da pessoa, 
sendo assim a importância de estudos sobre o tema reside nas potenciais consequências negativas 
que poderão ser sentidas pelos profissionais causados pelo estresse.  Realizar busca de informação 
através de revisão literária e pesquisa de campo, buscando compreender a situação em especifico 
nas condições dos profissionais em relação ao estresse no ambiente de trabalho.  Este trabalho de 
pesquisa trata de uma abordagem qualitativa, utilizando livros, artigos, monografias, visando 
explorar as ideias e opiniões de seus autores. O que está acontecendo com nossos profissionais, 
sendo que o grande número de afastamento do serviço está sendo causado por estresse 
emocional, o que está levando a isso e o estresse causado entre o indivíduo e o ambiente de 
trabalho, buscando identificar essa relação estresse ocupacional como algo decorrente da relação 
entre trabalhador e meio profissional, na qual existe uma demanda do trabalho que ultrapassa as 
habilidades do indivíduo de superá-las e isto o leva a experimentar reações negativas que podem 
ser físicas ou psicológicas.   O estilo de vida frenético decorre; muitas vezes, de necessidades 
financeiras e manutenção de um padrão social, fazendo com que o (a) trabalhador (a) estabeleça 
para si um ritmo rigoroso de atividades envolvendo os vínculos empregatícios e a vida doméstica, 
desta forma, propiciando o estresse. Soma-se a isso, o fato de trabalhar em situações adversas 
impostas pela profissão que impõe grande demanda de atividades variadas - em turnos diferentes 
- pode afetar o desempenho físico, gerar distúrbios mentais, neurológicos, psiquiátricos e 
gastrintestinais como comentam Costa, Morita e Martinez (2000, p.554). Januário (2005) ressalta 
que a lei trabalhista, de forma contundente, impõe ao trabalhador longas jornadas de 
trabalho.  Como se educa em relaçao ao estresse, sendo que o estres sendo bem utilizado nao e 
prejudicoal as pessoas. Como os nossos ancestrais podemos utilizar essa carga excessiva de 
adrenalina como exercicio para a vida, a fim de superar situaçoes ameaçadoras, preparando o 
corpo para lutar fugir de desafios existentes.          

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1740 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Educação    

 
 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA): CAUSAS DA EVASÃO E REGRESSO ESCOLAR 
 

SELMA AKEMI FUKUGAITE DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NADIR MOREIRA ZANARDI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AUGUSTA BOA SORTE OLIVEIRA KLEBIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Esta pesquisa buscou discutir a Educação de Jovens e Adultos na perspectiva dos que foram 
excluídos do sistema de educação, antes de concluírem o Ensino Fundamental. Sabemos que a 
exclusão escolar ainda é um problema grave no Brasil. Portanto, não se pode desconsiderar que o 
número de brasileiros com mais de 25 anos que não têm instrução ou não completaram o ensino 
fundamental cresceu de 51,2 milhões para 54,4 milhões entre 2000 e 2010, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2010).  Dessa forma tem por objetivo geral refletir 
sobre a Educação de Jovens e Adultos na perspectiva dos sujeitos excluídos do sistema escolar. 
Com base nesse objetivo geral, definiu como objetivo específicos: a) apresentar a trajetória 
histórica da Educação de Jovens e Adultos no Brasil; b) analisar as diretrizes curriculares da EJA e 
os subsídios atuais produzidos pelo MEC para orientar essa modalidade de ensino; c) refletir sobre 
as causas que levaram os sujeitos da pesquisa a serem excluídos do sistema escolar; d) analisar os 
motivos que influenciaram parte dessa camada da população a retornarem à escola; e) refletir 
sobre o perfil necessário para que o professor da EJA tenha uma atuação transformadora Trata-se 
de uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, que elegeu como metodologia o estudo de 
caso, uma vez que busca aprofundar-se em um determinado problema, numa dada realidade: as 
causas da "exclusão escolar" e os motivos do retorno a EJA, na perspectiva de alunos, que 
frequentam essa modalidade de ensino. A pesquisa está devidamente cadastrada e aprovada na 
Plataforma Brasil - sob no. 49095415.4.0000.551 e pelo CEP-Unoeste com o protocolo no. 2836 
.  A análise parcial dos resultados aponta várias causas para o abandono,dentre as quais a falta de 
incentivo dos professores, as condições econômicas dos alunos, a falta de atendimento as 
dificuldades de aprendizagem.  O professor da EJA necessita de uma formação adequada e um 
olhar diferenciado para que possa oferecer uma educação de qualidade e que atenda as 
necessidades específicas dos alunos. Conclui-se que as políticas públicas e a escola têm um papel 
fundamental em oferecer uma educação aos jovens e adultos que garanta a todos as condições de 
acesso, permanência e sucesso na retomada da trajetória escolar. Implica, portanto, em pensar 
um currículo que atenda as demandas formativas desses jovens e adultos e professores 
capacitados para trabalharem com essa camada da população.     -     
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ENSINO DE TEMPO INTEGRAL: PESQUISA BIBLOGRÁFICA NO CONGRESSO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO - EDUCERE 

 
GUSTAVO ANTONIO VALENTIM - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

VANDA MOREIRA MACHADO LIMA - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA UNESP 
 

Na busca pela melhoria da educação pública nacional o modelo de Ensino em Tempo Integral está 
ganhando cada vez mais espaço no Brasil, sendo notório o aumento no número de instituições de 
ensino de Educação Básica no país que estão incorporando este modelo de educação. Na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 9.394/96 (BRASIL, 1996), a educação em tempo 
integral é abordada em seus artigos 34 e 87. No Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/14) 
constatamos a presença da ampliação de escolas públicas com Tempo Integral, na meta 6, que 
propõe: "Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos 
(as) da educação básica." (BRASIL, 2014). Esta meta do PNE foi um importante passo para o 
fortalecimento e implantação do sistema de ensino integral no país. Identificar a evolução 
quantitativa dos estudos publicados sobre esta temática nos anais do Congresso Nacional de 
Educação - EDUCERE. Este trabalho visa apresentar uma pesquisa bibliográfica realizada nos anais 
do Congresso Nacional de Educação - EDUCERE. Evento realizado em Curitiba pela PUC/PR que em 
sua 12ª edição no ano de 2015 reuniu mais de 3 mil trabalhos científicos. Utilizando as edições em 
que os anais encontram-se disponíveis no site pode-se notar que: em 2008 foi apresentado apenas 
1 trabalho sobre o tema; em 2009 foram 3; em 2011 foram 7; já em 2013 o numero mais que 
dobrou, indo para 16; e a edição de 2015 contabilizou 21 trabalhos sobre o tema. As temáticas 
mais abordadas foram: 12 trabalhos discutindo o conceito ou as diferenças entre Educação 
Integral e de Educação em Tempo Integral; 7 trabalhos pesquisando a formação de professores; 6 
focando o levantamento bibliográfico; 5 envolvendo experiências municipais, 5 relacionado aos 
projetos culturais; a gestão esteve presente em 4 trabalhos; currículo e organização foi o foco de 3 
autores; seguido dos assuntos, escola e família, estudo de caso e organização do espaço, 
abordados 2 vezes cada.  Neste levantamento verificou-se um aumento significativo no numero de 
pesquisas sobre a temática do Ensino em Tempo Integral apresentadas no EDUCERE, porém, este 
ainda é um tema pouco discutido se compararmos estes números com o total de trabalhos 
apresentados no evento. Acreditamos que os dados quantitativos obtidos através desta pesquisa 
refletem o panorama das discussões sobre Educação em Tempo Integral no meio acadêmico.          
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ESTUDOS DA TEMÁTICA RACIAL E AFRICANA EM LIVROS DIDÁTICOS 
 

ALICE ROSA DE SENA FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA DE FÁTIMA SALUM MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Trata-se de Dissertação de Mestrado em Educação que tem como objeto o estudo das visões de 
África e do(a)s negro(a)s conforme apresentadas nas noções e conteúdos veiculadas nos Livros 
Didáticos de História para o 4º ano do Ensino Fundamental do Programa Nacional do Livro 
Didático-PNLD 2016, a partir da Lei nº10.603/03. Apresentaremos o resultado preliminar da 
análise que realizamos no Livro Didático de História do 4º ano da Coleção Ápis.  Identificar quais 
visões da África e do(a) s negros(a) s africanos estão sendo veiculadas nos Livros Didáticos de 
História para o 4º ano do Ensino Fundamental do Programa Nacional do Livro Didático-PNLD 
2016 A pesquisa identifica-se por uma natureza qualitativa, Gamboa (2003), com base 
bibliográfica e documental, fundamentando-se teoricamente em estudos culturais e sociológicos. 
A organização e sequência dos procedimentos de análise dos diversos registros textuais e 
imagéticos em estudo, pauta-se pela leitura flutuante em busca de elementos temáticos e 
conceituais, tais como propostos por Minayo (2004). Também foi utilizado o recurso da 
triangulação de dados, Duarte (2009). Como já afirmamos, trata-se de um estudo preliminar das 
coleções, de modo que, ao tratar apenas da Coleção Ápis, já foi possível notar que o discurso de 
subalternidade da África e dos negros(a)s ainda se encontra presente, apesar dos esforços em dar 
mais visibilidade à temática. Entendemos que, ao discutir como a história da África e do povo 
africano se apresenta nos livros didáticos, é possível contribuir com discussões pautadas no 
questionamento, na reflexão e na crítica aos discursos curriculares e a forma como se expressam 
em livros didáticos. A pesquisa nos proporcionou elementos para analisar: a) quais as orientações 
que os docentes recebem no Manual do Professor; b) como o uso do Livro Didático pode estar 
associado a outros materiais ou não; c) como os conteúdos do Livro Didático podem possibilitar 
questionamentos mais reflexivos ou não, meras descrições dos acontecimentos, tomados como 
fatos acontecidos conforme foram narrados, ou não; d) como as abordagens dos conteúdos 
podem, além de dar a conhecer os sofrimentos impostos aos negros, também proporcionar a 
compreensão de sua atuação como sujeito e construtor da História. Para isso, porém, é 
fundamental oferecer aos docentes, mais subsídios para o aproveitamento de tal material.          
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FORMAÇÃO DOCENTE E REDES SOCIAIS 
 

CECÍLIA MARIA PRATES DE FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A sociedade do século XXI comumente chamada por sociedade tecnológica, tem como 
característica avanços na área de tecnologia de informação e comunicação, afetando a educação e 
levando a necessidade de um repensar a formação docente e seu papel neste contexto A presente 
pesquisa tem como objetivo refletir a formação do professor na era da tecnologia,com destaque 
as redes sociais como locus de formação Adotou-se como procedimento metodológico a 
realização de uma revisão bibliográfica sistemática nas bases da Biblioteca digital de teses e 
dissertações, com os descritores "formação docente " e "redes sociais".  Como resultados 
encontrou-se sete dissertações e uma tese, publicadas no período compreendido entre o ano de 
2010 e 2015. Apesar de não limitar o período da pesquisa percebe-se que este é um tema novo, 
no qual os autores refletem a possibilidade de uma formação inicial e continuada por meio de 
redes sociais, levando a troca de informações para a construção de um conhecimento pedagógico 
e um conhecimento técnico. O pedagógico surge com a interação entre os pares de suas práticas 
cotidianas, e o técnico com os desafios de conhecer objetos educacionais e o que o ambiente 
virtual proporciona aqueles que buscam o mesmo como local de interação. A formação docente 
na era digital exige que a mesma seja aberta, contínua e interativa         
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GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA: PARTICIPAÇÃO E SUCESSO DE TODOS 
 

RENATA AMORIM BÍSCARO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA PAULA OLIVEIRA RESCIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Partindo das aulas teóricas da disciplina de Estágio Supervisionado em Gestão Educacional e dos 
estágios realizados em escola particular e em escola pública, surgiu o questionamento sobre o tipo 
de gestão que permeia nossas escolas. Apesar da dicotomia entre a escola particular e a pública, 
acreditamos que uma gestão escolar efetiva é necessária em ambas instituições, pois ela poderá 
edificar ou destruir uma escola. Por isso, julgamos importante, durante nossos estágios, observar 
como se dá a gestão na escola pública e particular, e como a gestão escolar interfere na 
organização e desenvolvimento das mesmas. Tivemos como objetivo analisar a prática da gestão 
escolar, a fim de compreender seus percursos, bem como a importância da participação de todos 
os membros pertencentes à equipe escolar. O trabalho baseou-se nas observações realizadas 
durante o Estágio Supervisionado em Gestão Educacional, sendo o eixo metodológico norteador 
de natureza qualitativa, com observações e registros acerca da rotina dos gestores junto à 
comunidade escolar. Além disso, foi realizado um levantamento bibliográfico a partir de estudos 
sobre gestão escolar democrática, políticas e organização escolar, ações coletivas e participação 
da comunidade escolar.  Identificamos que a proposta de democratizar as ações da escola está em 
andamento, visto que membros da equipe escolar - apesar de momentos de desmotivação, está 
aberta a ouvir, debater e refletir coletivamente sobre conceitos educacionais, democratização da 
escola, melhorias das práticas pedagógicas e interação familiar, visando novas práticas. Os 
gestores, também têm se mostrado mais flexíveis e dinâmicos, buscando estabelecer relações 
entre sua equipe escolar e as famílias de seus alunos, de modo a repensar sobre ações, antes 
praticadas somente pela escola, expandindo-as para os grupos sociais pertencentes aos 
estudantes.  Assim, o trabalho que solidifica a gestão democrática nas escolas, é visto com êxito 
por grande parte da equipe educacional das instituições estagiadas, de modo que mudanças, 
como a participação dos professores nas tomadas de decisões, estão ocorrendo - mesmo que 
lentamente, no âmbito das escolas. Assim, a escola deve-se compreender como meio social 
articulador, formadora de cidadãos críticos e estimuladora da democratização, já que também é 
responsável por ela, porém é necessário adequar espaços, momentos e recursos para que ocorra, 
de fato, a participação efetiva de todos os atores escolares nesse processo.         
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IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO PERFIL DOS EGRESSOS DA UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA 
 

APARECIDA DARCY ALESSI DELFIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CRISTIANE MACIEL RIZO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

EDUARDO HENRIQUE RIZO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELLE GOMES DOS SANTOS RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Em abril de 2004, com a aprovação da Lei 10.861, que instituiu o SINAES, consolida-se 
definitivamente a ideia de avaliação, tendo como objetivo aferir a qualidade das IES, de cursos de 
graduação e do desempenho dos estudantes. A Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), com o 
apoio da Comissão Própria de Avaliação (CPA), implantou um sistema de pesquisa com egressos 
com a finalidade de conhecer a qualidade dos seus cursos de graduação e de pós-graduação, bem 
como o nível de compromisso da instituição com a sociedade. Existem poucas evidências no 
campo da avaliação institucional que apontam informações acerca dos egressos no país. Sendo 
assim, verificou-se a necessidade de criação de um sistema eletrônico de acompanhamento de 
egressos por parte da IES, com instrumento de coleta de dados disponibilizado on-line no site da 
universidade. Tendo dito isso, este trabalho tem o objetivo de apresentar os procedimentos e 
funcionalidades do sistema de acompanhamento do Perfil do Egresso utilizado na Unoeste e 
também conhecer a opinião do egresso sobre o curso de graduação ou pós-graduação que 
realizou na Unoeste, bem como a sua situação no mercado de trabalho. A coleta de dados foi feita 
com participação voluntária e estimulada através de contatos por e-mail e redes sociais. O 
questionário aborda dois tipos de informações: dados objetivos com respostas fechadas - pessoais 
(nome, endereço, e-mail, etc), da graduação e da pós-graduação (se for o caso); da atividade 
profissional; avaliação da formação que recebeu no curso; e dados subjetivos com comentários e 
depoimento do egresso. A análise dos dados foi feita de forma descritiva, apresentando as 
características dos egressos através de frequências percentuais e representando os resultados 
através de gráficos de barras. A pesquisa ainda se encontra em andamento, porém, durante o 
período de fevereiro a abril de 2016 a adesão já foi de 194 ex-alunos, um número considerado 
significativo em termos estatísticos.  Os resultados mostraram que, aproximadamente, 54,12% dos 
egressos respondentes ressaltam que a formação recebida na Unoeste atende plenamente as 
necessidades do mercado; 95,88% consideram a infraestrutura da Unoeste muito boa; e 93,31% 
avaliam o corpo docente como excelente e bom.   As informações apresentadas até o momento 
revelam várias possibilidades de tomada de decisão, possibilitando à Unoeste melhorar o currículo 
de formação dos alunos e aperfeiçoar os mecanismos de avaliação institucional.          
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IDENTIFICAÇÃO E DESENVOVIMENTO DE SABERES DOCENTES DESDE A FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES DE MATEMÁTICA UTILIZANDO UM CASO DE ENSINO  

 
RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Questões sobre a prática docente motivaram a realização desta pesquisa.  O objetivo era analisar 
a utilização de um caso de ensino como meio de identificação e de elaboração de saberes 
docentes necessários ao processo de ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos.  Nesse 
sentido, foi realizada uma pesquisa descritivo-interpretativa, aprovada pelo CEP da FCT-UNESP, 
sob número 32347014.3.0000.5402, com elaboração de um caso de ensino composto por 
atividades didáticas sobre conceitos relativos ao Sistema de Numeração Decimal (SND). As 
atividades foram desenvolvidas com 15 licenciandos do 4º ano do curso de Licenciatura em 
Matemática da FCT-UNESP cujas respostas às questões da atividade I, objeto deste texto, 
permitiram identificar se os licenciandos: 1) percebem a compreensão errônea do aluno; 2) 
compreendem a razão dessa concepção errônea; 3) realizam questões para revelar essa 
compreensão e 4) avaliam com critérios apropriados as repostas dos alunos.  Já essa identificação 
possibilitou classificar os licenciandos nos níveis excelente (4 licenciandos), satisfatório (9 
licenciandos) e insatisfatório (2 licenciandos). Os resultados mostraram que nos níveis excelente e 
satisfatório estavam presentes ações intencionais dos licenciandos para transformar conteúdo 
matemático em conteúdo de ensino, sendo essas ações oriundas de mobilizações de operações do 
pensamento, tais como: análise, interpretação, crítica, reflexão, deliberação, levantamento de 
hipóteses, julgamento, decisão. Para o nível insatisfatório, as dificuldades dos licenciandos 
variaram entre aquelas referentes a ações a serem tomadas diante dos erros de alunos do caso de 
ensino e outras relacionadas à mobilização de diferentes operações mentais diante de uma 
situação pedagógica.  A utilização do caso de ensino revelou que o conhecimento dos licenciandos 
sobre a estrutura do SND, em termos de agrupamento e posicionalidade, mostra-se fundamental 
para compreender a natureza e a origem dos erros dos alunos e para realizar questões e ações 
enquanto um professor em sala de aula. Essa utilização igualmente evidenciou que o 
conhecimento necessário para se ensinar pode ser desenvolvido e ampliado na relação com 
competências e habilidades dos alunos do caso de ensino. Nesse sentido, conclui-se que um caso 
de ensino sobre conceitos matemáticos, a ser trabalhado na formação inicial de professores, pode 
ter reconhecido lugar como meio de identificação e desenvolvimento de saberes docentes.         
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O CUIDADO ESTÁ CONTEMPLADO NO CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, EM ESPECIAL NA 
CRECHE? 

 
JÉSSICA EVANGELISTA PARANGABA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CINTHIA MAGDA FERNANDES ARIOSI - FCT/UNESP; GEPPI 
 

Os bebês aprendem com mais facilidade e se desenvolvem melhor quando o cuidado é de 
qualidade, por isso é importante investigar a dimensão pedagógica do cuidar. Acredita-se que seja 
necessário planejar, organizar e avaliar o cotidiano da creche, pensando sempre no bem estar, na 
aprendizagem e no desenvolvimento pleno do bebê.  Foi realizada uma pesquisa do banco de 
dados da Capes com o objetivo de investigar a quantidade de trabalhos publicados, saber quais 
são esses tipos, e analisar brevemente o conteúdo das determinadas pesquisas sobre Currículo, 
Cuidado e Creche.  A pesquisa foi realizada por meio das palavras Currículo, Cuidado e Creche, 
foram encontrados a penas 15 trabalhos. Sendo eles 11 artigos e 4 livros, publicados entre 2001 á 
2013, 8 em idioma Português, 5 em idioma Inglês e 2 em idioma espanhol. Os trabalhos 
encontrados no banco de dados foram agrupados em quatro grupos. O primeiro grupo foi 
destinado aos trabalhos (1) que falavam de Currículo, Cuidado e Creche. O segundo grupo 
atribuído aos trabalhos (2) que tratavam apenas de Currículo. O terceiro grupo designado aos 
trabalhos (6) que diziam sobre Cuidado. O quarto grupo foi indicado aos trabalhos (6) que 
articulavam sobre Creche. Os trabalhos encontrados, de modo geral, falam sobre: o cuidado 
vinculado á saúde; transmissão de cultura; alimentação; Interação entre crianças com 
necessidades especiais em contexto lúdico; entre outros. Após a realização desta pesquisa, pode-
se constatar que não existem trabalhos que tratam sobre o tema pesquisado. É preocupante este 
resultado, visto que o cuidado é essencial para as crianças pequenas e precisa ser ofertado com 
qualidade e embasado em teorias, não pode ser pautado em práticas do senso comum e deve 
estar previsto no currículo. O currículo da Educação Infantil deve ser diferente do currículo do 
ensino fundamental, visto que o modelo escolar organizado em aulas e baseado na transmissão de 
conteúdos não é adequado para as creches, até mesmo nas escolas esse modelo já vem sendo 
superado. Há muito a ser pesquisado sobre a dimensão do cuidado como base do currículo na 
educação infantil, visto que tem pouco material teórico sobre este assunto e ainda a muito a ser 
esclarecido sobre este tema.         
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O GESTOR ESCOLAR E O PLANEJAMENTO DO CONTEÚDO DE MÚSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
FABIO FRANCISCO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A escola tem sido objeto de investigação das problemáticas na área da Educação. O tema busca 
destacar a gestão escolar, o currículo, o projeto político pedagógico suas concepções e a 
importância do ensino de música dentro das escolas. É relevante, considerar as múltiplas relações 
"[...] que os sujeitos fazem com as músicas nos mais diferentes espaços" (SOUZA, 2001) e as 
formas de organização podem permitir articulações musicais diversas nos diferentes espaços da 
escolar.  Analisar qual a visão da gestão escolar em relação a música no ambiente escolar.Destacar 
como a gestão pode contribuir para o ensino de música. Trata de uma pesquisa bibliográfica, 
utilizando livros, artigos monografias, visando explorar as ideias e opiniões de seus autores. Sendo 
a escola um espaço que contribui para a formação de pessoas, o estudo vem mostrar que a gestão 
escolar deve incentivar a equipe escolar a utilizar a música por ser considerada fonte de sabedoria 
indispensável para a formação do homem. Ao comparar o ensino de música à aquisição da 
linguagem, Villa-Lobos chama atenção para o fato de que a criança, muito antes de dominar as 
regras gramaticais, utiliza palavras com fluência e formula frases já com entonação, ou seja, antes 
da criança ser alfabetizada musicalmente é preciso que se fale de música, que ela ouça música, 
experimente fazer música, criar um ritmo, para que a música se torne aprazível. Para Penna 
(2002), existem professores de música que preferem desenvolver as atividades de música em 
conservatórios, ao invés de lecionar em escolas de Educação Básica. Uma das complicações sobre 
a discussão do ensino da música nas escolas não é somente o que ensinar nesta disciplina, mas 
como? Para quem? Qual profissional? Estes motivos vem a décadas dificultando a ocupação do 
ensino musical nas escolas. Segundo HENTSCHKE; e DEL BEN (2003), não adianta somente gostar 
do que se faz se não tiver o conhecimento e uma formação de qualidade, a contribuição será 
mínima. A pesquisa evidencia que o papel da escola deve estar de acordo com os interesses da 
sociedade, o conhecimento é adquirido em diversos espaços: no familiar, no social e no virtual. 
Sendo assim o gestor deve implantar na escola uma gestão participativa e permitir que a 
comunidade seja ativa na melhoria do ensino garantindo a existência de arte nas aulas da 
Educação Básica, com exercícios de desenhos e músicas, que devem estar ligadas a um projeto 
político pedagógico para garantir uma aprendizagem eficaz.         
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O PERFIL DO NOVO EDUCADOR DIANTE DOS CONFLITOS DA CIBERCULTURA NO AMBIENTE 
ESCOLAR  

 
EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MILENE GUELSSI NOCHI - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
LILIAN JOSÉLI EZEQUIEL DO COUTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O tema tem em vista que nos dias atuais as tecnologias aparecem como sendo as ferramentas do 
futuro e para o futuro, no entanto muitos docentes ainda apresentam resistência às mesmas. A 
maioria das escolas já está equipada com as mesmas, no entanto as metodologias dos professores 
continuam iguais, o velho quadro, giz e o livro didático. o trabalho vem apresentar uma reflexão 
sobre o comportamento dos professores e suas formações, os conflitos causados pela gestão 
escolar, quais são as dificuldades em relação ao Letramento digital deste educador, que subsídios 
ele possui para tornar seu discente um aluno letrado digitalmente.  Identificar os possíveis 
problemas entre docente e tecnologia. Analisar subsídios para ações de letramento digital na 
Educação Básica. Trata de uma abordagem qualitativa, utilizando livros, artigos, monografias, 
visando explorar as ideias e opiniões de seus autores. Estamos formando discentes que devem ser 
socializados com as ferramentas tecnológicas, pois vivemos em uma sociedade que esta envolvida 
com a Cibercultura é o que afirma o grande estudioso Levy (1993, p. 15) expressa que o 
"surgimento de um novo universo totalmente diferente das formas culturais que vieram antes" 
um espaço em que a quantidade de dados disponíveis se multiplica e se acelera a cada segundo. O 
trabalho visa refletir sobre o comportamento dos professores através de suas formações, os 
conflitos causados pela gestão escolar, quais são as dificuldades em relação ao Letramento digital 
deste educador, que subsídios ele possui para tornar seu discente um aluno letrado digitalmente 
investindo em trabalho pedagógico voltado ao letramento digital na comunidade escolar. Os 
conflitos causados pela gestão escolar referente ao uso das tecnologias como facilitadoras do 
aprendizado dos discentes. A fim de contemplar o objetivo proposto, esta pesquisa tem como 
base os pressupostos de Lima (2012), quanto a Textualidade, e Lévy (1995), quanto a 
caracterização de Hipertextos e Xavier (2008), definindo tipos de letramento, entre outros autores 
que debatem sobre este tema. Acreditamos com esta pesquisa apresentar a relevância do 
letramento digital para a formação dos novos discentes, tendo em mente que o estamos em meio 
à era digital, e temos a gestão escolar como agente de construção do conhecimento, sendo assim 
deve difundir estes mecanismos digitais como os hipertextos entre outros, buscando assim um 
nível intermediário entre a sala de aula e os avanços tecnológicos da atualidade.         
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O USO DE SOFTWARES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 

ANDRESSA RUYS DE MELLO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARCELA CORRÊA TINTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CAROLAINE DE SANTANA GARCIA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
No mundo atual, a forte presença da tecnologia vem desempenhando um papel muito importante 
na vida do ser humano, tornando-se condição na realização de inúmeras tarefas em nosso 
cotidiano, proporcionando informações e conhecimento. No âmbito educacional, vê-se nas 
tecnologias uma alternativa para superar os métodos tradicionais de ensino e de aprendizagem, 
pois um dos recursos que a tecnologia oferece como um diferencial no contexto educacional são 
os Objetos de Aprendizagem (OA). Os OA são recursos que podem favorecer a construção do 
conhecimento, e quando incorporados ao trabalho pedagógico podem auxiliar no processo de 
ensino e aprendizagem, propiciando um ambiente criativo e interativo de aprendizagem. O 
objetivo da pesquisa foi constatar quais os avanços do estudante com o uso dos softwares 
educacionais, analisando de que forma podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, 
especificamente no processo de aquisição da língua escrita e na exploração de conceitos 
matemáticos. O método utilizado na pesquisa foi por meio de uma abordagem qualitativa, 
mediante uma relação dinâmica estabelecida entre as pesquisadoras e o sujeito da pesquisa. Os 
materiais utilizados na pesquisa foram os Objetos de Aprendizagem "Viagem Espacial" e "Fazenda 
Rived", que trabalham alfabetização e conceitos matemáticos, respectivamente. Para a aplicação 
dos OA utilizamos um roteiro de observação e acompanhamento, participação do estudante 
durante o atendimento e a realização das atividades.  O resultado da pesquisa constamos, que por 
meio das atividades propostas a partir dos OA o estudante se tornou mais independente, 
interativo e mais confiante ao lidar com um recurso tecnológico, além dos resultados na 
alfabetização e na matemática.  os softwares utilizados favorecem o aprendizado, pois é do 
interesse e do contexto, tornando o computador aliado.  Conclui-se que o uso dos softwares 
educacionais "Viagem Espacial" e "Fazenda Rived" podem apoiar e enriquecer a aprendizagem, 
potencializando a construção do conhecimento por meio de situações de aprendizagem 
interativas, e que estimulam a aprendizagem, pois as atividades valorizam os conhecimentos 
prévios do estudante, evidenciando a todo o momento o seu progresso e motivando-o a progredir 
em seus conhecimentos e a desenvolver novas habilidades. A apropriação e o uso das TDIC podem 
fortalecer a construção do conhecimento, possibilitando novas maneiras de aprendizagem de 
forma a potencializar o processo de ensino e aprendizagem.          
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PERCEPÇÕES DO PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO (PMEC) EM RELAÇÃO À 
VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS 

 
MURILO DELANHESI DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA DE FÁTIMA SALUM MOREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
 

Trata-se de dissertação de mestrado em educação que tem como objeto a investigação da 
violência em meio escolar a partir das percepções do Professor Mediador Escolar e Comunitário 
(PMEC), profissional que teve sua função instituída legalmente pela Resolução nº 19/2010, dentro 
de um Programa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEESP) - Sistema de Proteção 
Escolar (SPE) - que é voltado ao enfrentamento da violência nas escolas. Em sua atribuição 
precípua, cabe aos PMEC trazer a cultura do diálogo pra dentro da escola, atuando no sentido da 
prevenção, mediação e resolução de conflitos.  Investigar as percepções dos PMECs em relação à 
violência em meio escolar, ao exercício de suas funções nas escolas e aos resultados obtidos com 
seu trabalho.  A pesquisa é de natureza qualitativa, Triviños (2012), Chizzotti (2003), com base 
bibliográfica e documental, do tipo estudo de caso, fundamentando-se teoricamente em estudos 
socioculturais. Para a coleta de dados, utilizamos as seguintes fontes: 1) observação não 
participante nos encontros de formação dos 36 PMECs de uma Diretoria de Ensino; 2) 
Questionários aplicados a esses profissionais; 3) entrevistas semiestruturadas com 2 PMECs de 
uma unidade de ensino pertencente a essa Diretoria; 4) situações hipotéticas de conflitos na 
escola apresentados aos PMECs.  Os resultados preliminares revelam que os PMECs consideram 
importante o trabalho que realizam, com avanços na redução dos conflitos e violências presentes 
na escola, contudo entraves impossibilitam que alcancem resultados mais profícuos. Com as 
apurações já obtidas, nos encontramos em fase de conclusão da análise, a qual será brevemente 
oferecida em sua completude no exame de defesa da dissertação.  A averiguação e a análise de 
como os PMECs são formados para o exercício da função, como veem a violência nas escolas, e os 
resultados e obstáculos que impedem uma maior fecundidade do seu trabalho, constituem o 
cerne desta investigação. Com isso, esperamos contribuir para ampliar o conhecimento sobre a 
temática, oportunizando novas investigações e discussões.  Nossas primeiras conclusões mostram-
nos que temos um profissional em constante construção de sua função, que atua além das 
relações interpessoais estabelecidas dentro das escolas, mas que devido a algumas fragilidades, 
seu trabalho, que apesar de vir alcançando a diminuição de conflitos e violências nas escolas, tem 
algumas limitações, que afastadas permitiriam melhores resultados.         
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PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FCT/UNESP: HISTÓRICO E PRODUÇÃO ACADÊMICA. 
 

JEFFERSON MARTINS COSTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
VANDA MOREIRA MACHADO LIMA - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA UNESP 

 
A mais de trinta anos vem sendo produzido um conjunto significativo de pesquisa conhecidas 
como "estado da arte "ou "estado do conhecimento" (FERREIRA, 2002). Esta pesquisa, desse 
modo, insere-se nesta perspectiva. Faz- se relevante refletir sobre a produção acadêmica que 
programas de pós-graduação em educação desenvolvem na compreensão do papel, dos desafios e 
das possibilidades que a educação brasileira vivencia atualmente. De modo especial, meu 
interesse centra-se no programa de pós-graduação em educação na FCT/UNESP (PPGE-
FCT/UNESP), na qual sou aluno de graduação iniciando a pesquisa de Trabalho de Conclusão de 
Curso de Pedagogia (TCC), mas com financiamento BAAE I. -Pesquisa de TCC visa investigar a 
produção acadêmi-ca do PPGE-FCT/UNESP relacionada ao professor dos anos iniciais do ensino 
fundamental. -Este artigo visa conhecer um pouco do contexto histórico do PPGE-FCT/UNESP e 
apresentar dados quantitativos da produção acadêmica do PPGE-FCT/UNESP (2003 a 
2015).  Utilizamos nesta primeira fase da pesquisa: - Pesquisa em sites: PPGE-FCT/UNESP 
www.fct.unesp.br, Catálogo Athena da UNESP www.athena.biblioteca.unesp.br e na Plataforma 
Sucupira sucupira.capes.gov.br . - Biblioteca: análise dos exemplares disponíveis no 
acervo.    Histórico do PPGE- FTC/UNESP: - Em 2000 foi criado o Programa de Pós-Graduação em 
Educação na FTC/UNESP em nível de mestrado e doutorado em 2010. Neste período de 13 anos, 
produziu-se uma quantidade significativa de dissertações e teses. - O programa possui atualmente 
(2016) 164 alunos, sendo 77 Mestrado e 87 Doutorado e 30 orientadores. - Apesar da existência 
do programa e inúmeras dissertações e teses defendidas, não há um estudo abrangente sobre a 
produção acadêmica produzida. - O programa possui um total de 283.  - A pesquisa encontra-se 
em fase inicial. - Constatamos que mesmo o PPGE-FCT/UNESP sendo recente, já apresenta uma 
produção acadêmica significativa, visto que são 283, sendo 258 dissertações defendidas e 25 
teses. - Ressaltamos que em relação aos orientadores, faz-se necessário evidenciar que a 
quantidade de orientações concluídas articula-se principalmente ao tempo de ingresso ou 
desligamento do docente no programa, além de outros fatores.     Proex/UNESP     
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PROPOSTA DE ATIVIDADE LÚDICA PARA O ENSINO DE BIOLOGIA E QUÍMICA 
 

DANIELE CRISTINA DA SILVA - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
FERNANDA RECHOTNEK - UTFPR 

MANOEL HENRIQUE ESTÉRCIO FARIAS PLÁCIDO - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO 
PARANÁ 

 
A Bioquímica é uma área interdisciplinar que estuda os processos químicos que ocorrem nos 
organismos vivos. Durante o ensino médio são apresentados aos alunos alguns conceitos 
importantes dessa área, como a conceituação de carboidratos, lipídios e proteínas. A justificativa 
para o uso de jogos didáticos é baseada na possibilidade de tornar as aulas mais dinâmicas e 
interessantes, possibilitando ainda que o processo de ensino e de aprendizagem ocorra de forma 
prazerosa. Jogos didáticos podem auxiliar o professor na construção do conhecimento em 
qualquer área de ensino, sendo validado pelo propósito de promover a aprendizagem, levando em 
conta o fato de serem atividades controladas pelo professor.  Propomos trabalhar conceitos de 
carboidratos utilizando a batalha naval como ferramenta didática.  Para a aplicação da atividade 
lúdica, a sala poderá ser dividida em dois grupos, ficando a critério do professor o modo de 
divisão. Cada grupo tem no máximo 3 minutos para responder a questão proposta, caso acertem 
terão direito a "atirar" contra o adversário, caso errem a vez é passada para o outro grupo. Com 
uma semana de antecedência, os estudantes serão orientados a formular cinco questões de cada 
um dos eixos temáticos principais, totalizando 25 questões. Cada grupo terá seis moléculas de 
carboidratos (navios) que poderão organizar no tabuleiro da forma que acharem mais 
conveniente, sendo elas: monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos. O professor poderá 
adaptar a atividade lúdica conforme sua realidade e do aluno.   A atividade didática baseada no 
jogo batalha naval vem no sentido de despertar interesse e motivação por parte dos alunos, 
buscando tornar o conhecimento científico mais atrativo para estes, utilizando-se do lúdico para 
abordar conceitos do conteúdo carboidratos da disciplina de biologia e química. A utilização deste 
recurso nestas disciplinas pode ser uma ferramenta importante no processo de ensino e 
aprendizagem, por poder auxiliar em conteúdos considerados pelos alunos de difícil 
compreensão. A atividade lúdica pode contribuir especialmente quando se trabalha conceitos do 
mundo microscópico, pois proporciona ao aluno visão macroscópica de algo que não poderia ser 
visto ou compreendido a olho nu, além de estimular o discente nas práticas pedagógicas que de 
acordo com a LDB - Lei nº 9394/96, de 20 de dezembro de 1996, um dos princípios e fins da 
educação nacional é preparar o educando para o exercício da cidadania.         
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A ATUAÇÃO DE COORDENADORES DE CURSO DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA: INTERFACE COM 
AS DISCUSSÕES SOBRE CONHECIMENTO EXPLÍCITO E TÁCITO 

 
PEDRO LUÍS BILHEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEX SANDRO GOMES PESSOA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As cobranças aos gestores universitários com relação aos desafios da modernidade referidos vêm 
tanto da comunidade acadêmica, quanto da sociedade. As cobranças são de natureza econômica, 
política, social, cultural e tecnológica. Considerações como esta mostram a importância da 
valorização das pessoas para a consecução dos objetivos organizacionais nas universidades, 
destacando inclusive como sua cultura (crenças e valores individuais) pode influenciar, direta ou 
indiretamente, na atuação do gestor dentro da universidade. O objetivo desta pesquisa é analisar 
como os coordenadores de curso de uma universidade pública lidam com suas tarefas 
administrativas, articulando suas percepções com as discussões sobre conhecimento tácito e 
explícito apresentadas pela literatura.  Em termos do embasamento teórico, o trabalho 
fundamenta-se em diferentes perspectivas teóricas do conceito de gestão educacional 
(LUCK,2000; CHIAVENATO, 2014; MINTZBERG, 2010; PARO, 2012; PAZETO, 2000; FREITAS, 2007). 
Reconhecemos que tais autores divergem em relação aos pressupostos epistemológicos, mas 
consideramos importante nessa etapa da investigação compreender os diferentes viéses trazidos 
pela literatura sobre o objeto central. A pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva, 
sendo que a abordagem escolhida é a qualitativa. O estudo será realizado em uma unidade 
universitária pública, localizada em uma cidade de médio porte, situada no interior do estado de 
São Paulo. A amostra será constituída por conveniência, sendo que todos os coordenadores de 
cursos de graduação serão convidados a participarem da pesquisa. A coleta de dados se dará por 
intermédio da condução de entrevistas semiestruturadas. O conteúdo das perguntas será 
fundamentado nas discussões sobre conhecimento explícito e tácito. O processo de entrevistas 
está previsto para ocorrer na própria instituição de ensino superior, ou seja, no local de trabalho 
dos entrevistados. O contato será individual e será utilizado um gravador digital para registro das 
falas que emergirem nesse contato. Para a análise do material será utilizada a técnica de análise 
de conteúdo. Espera-se que essa investigação auxilie na construção de um corpo teórico-
metodológico que traga subsídios para a compreensão das dificuldades relatadas pelos 
participantes, bem como na criação de estratégias para minimizar esses dilemas.            
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A RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NA FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO CRÍTICO E 
REFLEXIVO: DA INTENÇÃO A AÇÃO 

 
CAROLINE VENTURIN GUARINÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAIMUNDA ABOU GEBRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Esta investigação vem ao encontro das vivências e inquietações construídas ao longo de minha 
formação como enfermeira, na qualidade de estudante e de minha atuação profissional como 
docente em um curso de graduação em Enfermagem, que fez com que eu refletisse sobre a 
relação teoria e prática na formação do profissional enfermeiro, relação esta que reflete 
diretamente na sua formação e atuação. Faz-se necessária a discussão sobre a formação do 
enfermeiro principalmente pelas transformações pedagógicas atuais, intermediadas pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (LDB)- lei n° 9394/96, que ressalta, dentre os propósitos da 
Educação Superior está a indispensabilidade de estimular a formação de profissionais com espírito 
científico e pensamento reflexivo, objetivos que são reforçados pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DNC) do curso de Graduação em Enfermagem (BRASIL. Ministério da Educação, 2001). 
A Resolução CNE/ CES nº 3, de 7 de novembro de 2001, que instituiu as Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem enfatiza que a formação do profissional 
enfermeiro deva ocorrer de forma que os conhecimentos teóricos e práticos sejam desenvolvidos 
de forma articulada ao longo do curso (BRASIL, 2001) Para Zarpellon (2007) a formação do 
enfermeiro envolve mais que um processo de acumulação de saberes. É necessário trabalhar para 
que o desenvolvimento do profissional esteja em contato com a realidade de sua futura profissão, 
de modo que a teoria e a prática, a intencionalidade e as condições para ação, se tornem possíveis 
de execução. Faz-se necessário o distanciamento da lógica da racionalidade técnica e a proposição 
uma formação crítica e reflexiva, articulada em questões político-sociais mais amplas, com vistas à 
construção e reconstrução de conhecimentos solidamente elaborados e apropriados.  Analisar 
como se configura a relação teoria e prática no curso de graduação de Enfermagem de uma 
Universidade privada do Interior do Estado de São Paulo e suas implicações na formação do 
enfermeiro crítico e reflexivo  A Pesquisa se desenvolverá em uma abordagem qualitativa 
configurando-se como estudo de caso. Utilizaremos como procedimentos para a coleta de dados 
entrevistas semiestruturadas e análise documental. As entrevistas semiestruturadas serão 
realizadas com dois docentes das disciplinas básicas, dois das disciplinas teóricas e dois das aulas 
práticas.Dois alunos do primeiro,segundo,terceiro e quarto ano do curso de Enfermagem.            
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A TEMATIZAÇÃO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO ESTRATÉGIA FORMATIVA NO ENSINO DA 
LEITURA LITERÁRIA NOS ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

 
TATIANE ANDRADE DE MORAES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA DE LOURDES ZIZI TREVIZAN PEREZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Esta pesquisa qualitativa de apoio teórico bibliográfico (histórico-cultural) do tipo estudo de caso 
com intervenção, intitulada A tematização da prática pedagógica como estratégia formativa no 
ensino da leitura literária nos Anos Iniciais da Educação Fundamental foi idealizada, diante do 
pressuposto de que, em escolas públicas paulistas, a leitura da literatura nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, ainda é trabalho pedagógico mecanicista (behaviorista) e construtivista 
piagetiano (centrado no sujeito que aprende), destituídos, ambos, dos enfoques histórico-culturais 
(bakhtiniano e vygotskyano), que ressaltam o contexto situacional dos textos no ato da leitura e 
que valorizam o enfoque estético da Arte Literária como processo filosófico e social de 
substantivação dos sentidos da realidade anunciada ou denunciada pela literatura. A pesquisa 
objetiva identificar e analisar a formação e a prática docente sobre o ensino da leitura de textos 
literários, conduzindo os doze participantes pesquisados à avaliação da sua própria prática.  O 
estudo se dará, portanto, por meio da interpretação da entrevista semiestruturada e da 
tematização da prática docente, que acontecerá pelo uso de filmagem em vídeo de duas aulas de 
literatura.Como resultados são previstos dados importantes para o estudo de três aspectos 
conteudísticos: a identificação da formação e das práticas docentes; o trabalho com os textos 
literários em sala de aula; e a reflexão docente sobre suas práticas de ensino da literatura.            
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APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS E A CRIAÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS NO 
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
FERNANDA SUTKUS DE OLIVEIRA MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente projeto de pesquisa apresenta como principal finalidade analisar a aprendizagem 
baseada em projetos para o desenvolvimento de Recursos Educacionais Digitais, em busca de 
práticas pedagógicas inovadoras que possam contribuir para a construção de um ambiente de 
aprendizagem diferenciado, visando ao trabalho colaborativo, contextualizado e significativo, com 
o envolvimento mútuo entre docente e estudantes. Essa pesquisa está sendo realizada para 
obtenção do título de mestre do programa de Pós-Graduação da Universidade do Oeste Paulista - 
UNOESTE. A investigação assumirá um caráter de cunho qualitativo e será realizada sob a forma 
de pesquisa-intervenção, junto ao curso de Comunicação Social, especificamente, no âmbito da 
disciplina "Produção Gráfica II", ofertada no terceiro termo do curso, em uma instituição particular 
de ensino superior, do interior do estado de São Paulo. Os dados serão coletados por meio de 
observação participante, questionário e grupo focal. Acredita-se que, por meio dessa construção 
colaborativa, que os estudantes consigam adquirir habilidades em diversas áreas como Internet, 
softwares específicos, trabalho em equipe, desenvolvimento da criatividade, entre outros 
aspectos.Diante desse cenário, é possível compreender que os estudantes terão maior autonomia 
ao aprender com projetos e, consequentemente, nos estudos, vão vivenciar a construção de um 
produto educacional, como, por exemplo, jogos, vídeos, animações, entre outros recursos digitais, 
os quais podem resultar em fontes de estudos para outras pessoas. Geral - Analisar o processo de 
desenvolvimento de Recursos Educacionais Digitais, por meio de projetos no Ensino Superior, 
visando à ressignificação da prática pedagógica e da aprendizagem no Curso de Comunicação 
Social. Específicos - 1.Compreender como a produção de recursos educacionais digitais articulados 
aos projetos de trabalho implementados no contexto da sala de aula podem contribuir para a 
construção de conhecimentos, no âmbito da disciplina Produção Gráfica II, do curso de 
Comunicação Social; 2.Identificar os desafios para o desenvolvimento de recursos educacionais 
digitais no Ensino Superior, visando à ressignificação da prática pedagógica e da 
aprendizagem. Para se alcançar os objetivos estabelecidos neste estudo será desenvolvida uma 
pesquisa com cunho qualitativo do tipo intervenção.Como instrumentos de coleta de dados nesta 
pesquisa serão adotados: o questionário, a observação participante e o grupo focal.            
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AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS MUSICAIS DOS PROFESSORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

CRISTIANI MARIA FACCIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ADRIANO RODRIGUES RUIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O ser humano é cercado pelo universo sonoro desde a sua formação no ventre da mãe. Nesta fase 
é possível ao bebê conviver com sons produzidos pelo corpo dela, como sua voz, a passagem de 
sangue pelas veias, a respiração entre outras funções do organismo (BRITO, 2003, p. 35). Como 
professora de Educação Infantil da Rede Municipal e de Música sempre percebi a importância da 
Música na formação integral da criança. Sabendo da considerável relevância que a música traz 
para a formação do sujeito, passei a observar como a música era trabalhada dentro das escolas de 
Educação Infantil e como minhas colegas de profissão realizavam esse trabalho. Percebi que a 
música rodeava todo o ambiente das rotinas escolares: na entrada, nas rodas de conversa, na hora 
do lanche, na saída, em apresentações de datas comemorativas, enfim, em diversos momentos do 
cotidiano escolar infantil. Mas estes são resquícios, segundo Brito (2003,p.51) "de uma concepção 
de ensino que utilizou a música - ou, melhor dizendo, a canção - como suporte para a aquisição de 
conhecimentos gerais, para a formação de hábitos e atitudes, disciplina, condicionamento da 
rotina, comemorações de datas diversas etc". Devido a estas observações surgiu o interesse e a 
necessidade desta pesquisa que investigará a importância da Música na Educação Infantil, 
analisando como ela é trabalhada pelos professores em escolas municipais, elencando as 
principais dificuldades encontradas por eles para ministrar música na sala de aula.  Objetivo geral 
analisar o trabalho de Música desenvolvido por professores de Educação Infantil em escolas 
municipais de uma cidade de médio porte do interior paulista. Objetivos específicos: apreender a 
importância que os professores atribuem à música; identificar as práticas pedagógicas utilizadas 
pelos professores de Educação Infantil durante as aulas de música; levantar os problemas e 
dificuldades que o professor encontra para ministrar música.  Optou-se por uma pesquisa de base 
qualitativa, de cunho fenomenológico, do tipo estudo de caso, por adequar-se melhor à 
investigação e aos objetivos que se pretende alcançar.A recolha de dados terá como fonte a 
análise documental e entrevistas com professores efetivos de quatro escolas. Os dados serão 
submetidos à análise e organização em categorias. O trabalho terá como aporte teórico autores da 
linha de Educação Musical, Legislação vigente sobre o ensino de Música nas escolas (LDB, Lei 
11.769/2008) documento orientador (RCNEI).            
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RESÍDUOS NA UNIVERSIDADE: UTILIZAÇÃO DO "HOTSITE CAMPUS 
VERDE" COMO PROPOSTA DE DIVULGAÇÃO DA AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR DA UNOESTE 

 
GABRIELA ARAUJO CORREIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALBA REGINA AZEVEDO ARANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A Ambientalização Curricular consiste em um tema de discussão em diversas universidades do 
mundo e que visa melhorar a relação de seus recursos humanos com a sociedade e o meio 
ambiente. Investigar como tais instituições, públicas ou privadas, abordam a questão da 
ambientalização curricular em seus cursos de graduação é uma necessidade, principalmente para 
promover a conscientização ambiental nas mais diversas áreas de atuação. A Universidade do 
Oeste Paulista foi criada em 1972 e é considerada a maior universidade do Oeste Paulista e a 16ª 
melhor universidade do Brasil. Desta forma, é necessário conhecer como essa instituição privada 
trabalha a ambientalização curricular em seus cursos.  O projeto terá por objetivo discutir a 
educação ambiental na universidade a partir de seu projeto de Ambientalização Curricular já 
existente, e resultará em um site que atuará como um ambiente educador da temática. Como 
estudo de caso, serão considerados os cursos da Faculdade de Artes, Ciências, Letras e Educação 
(Faclepp). Os resultados irão possibilitar identificar e divulgar como os profissionais/docentes 
tratam a questão da educação ambiental junto aos seus discentes, bem como o suporte oferecido 
pela Unoeste em termos de estrutura física e pedagógica para promover essa conscientização.  O 
método deste trabalho foi dividido em revisão da literatura, subdividida em ambientalização 
curricular e webjornalismo; coleta de dados, e o projeto de um hostsite. Também serão suporte 
publicações oficiais, como a Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, do 
Ministério da Educação e Conselho Nacional da Educação, de 2012, além de publicações da 
própria Rede Ambientalização Curricular do Ensino Superior (ACES). A coleta de dados será a partir 
de análise documental de projetos pedagógicos, planos das disciplinas e entrevistas com 
coordenadores e professores dos cursos da Faclepp. Para o hotsite, será realizada uma observação 
sistemática de sites e pesquisa de campo com público-alvo.            
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACESSIBILIDADE: A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA AO ALCANCE DE 
ESTUDANTES PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

 
ANA LUCIA FARÃO CARNEIRO DE SIQUEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
 

O presente trabalho faz parte do Projeto de pesquisa apresentado a Pró-reitora de Pesquisa e Pós-
Graduação da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, no programa de Mestrado em 
Educação.  A pesquisa apresenta como principal objetivo identificar e analisar os recursos 
necessários para que os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) adotados no desenvolvimento 
de cursos a distância, possibilitando a construção de ambientes significativos, inclusivos e 
contextualizados para a aprendizagem, especialmente, de estudantes com deficiência visual A 
pesquisa adota um enfoque qualitativo, sendo desencadeada a partir de um estudo de caso. O 
contexto da pesquisa é uma instituição de ensino superior pública, intitulada como Instituição A. 
Essa instituição está localizada estado de São Paulo/SP e oferta cursos na modalidade a distância 
desde 2009, período no qual implantou seu Núcleo de Educação a Distância (NEaD). Nesse 
contexto, será adotado para análise o ambiente virtual de aprendizagem utilizado por essa IES na 
oferta cursos em EaD. Além da análise desse AVA, com o propósito de enriquecimento dos dados 
e análises realizadas, bem como da identificação do nível de acessibilidade do ambiente de 
aprendizagem e recursos disponíveis, será considerada a participação de dois sujeitos com 
deficiência visual. Para a coleta de dados serão utilizados os seguintes instrumentos: observação e 
entrevista semiestruturada. Com essa pesquisa, espera-se identificar quais são os recursos que 
tornam um AVA acessível para pessoas com deficiência visual. Pretende-se ainda, a partir deste 
estudo, apresentar indicadores a serem contemplados na criação de ambientes virtuais, visando à 
melhoria das condições de acessibilidade e interação de cursistas com deficiência visual. A 
pesquisa está cadastrada na Coordenadoria Central de Pesquisa (CCPq) sob o número 2907 e 
avaliado e aprovado pelo Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) e Comitê de Ética em 
Pesquisa da Unoeste.            
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ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: CORRELAÇÕES POSSÍVEIS ENTRE AS CONCEPÇÕES DOCENTES E 
PRÁTICAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
FABIANA GOES DA SILVA AGOSTINHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

A pesquisa tem a intenção de identificar as dificuldades e necessidades formativas para o ensino 
da língua materna por professores do ensino fundamental I quanto às propostas de produção e 
correção de textos e a correlação disso com a concepção de linguagem e de texto que esses 
profissionais possuem.  O objetivo geral é compreender e analisar concepções, dificuldades, 
necessidades formativas e desafios que esses professores encontram no ensino de produção de 
textos em sala de aula. Objetivos específicos: compreender as concepções teóricas a respeito de 
linguagem e textodesses professores e as relações que constituem com a prática da produção de 
texto; estabelecer uma correlação entre essas concepções os critérios de correção apontados por 
eles; verificar os reflexos de um processo formativo na prática pedagógica de professores, a partir 
das respostas a um questionário de avaliação. Abordagem qualitativa (GOLDENBERG, 2004; 
FAZENDA, 2001).Análise de dados já coletados por meio da pesquisa "A formação do professor dos 
anos iniciais do ensino fundamental para superação do fracasso escolar: perfil teórico-
metodológico e propostas para o ensino de língua materna", financiada pelo CNPq, coordenada 
por Parisotto (2015). Dessa forma, analisaremos as respostas emitidas pelos professores às 
questões relacionadas à conceituação de texto e linguagem, ao trabalho com a produção textual e 
aos aspectos que consideram importantes ao avaliar os textos de seus alunos, de um questionário 
aplicado a 158 docentes de 22 escolas de Ensino Fundamental do município de Presidente 
Prudente. Além disso, constituir-se-ão objetos de nossa análise os diários de campo reflexivose um 
questionário avaliativo referente à participação dos sujeitos da pesquisa em algumas oficinas de 
formação docente. A análise dos dados será feita à luz da análise de conteúdo proposta por Bardin 
(2011), além de autores que trabalham a temática produção de texto, Jolibert(2006), Rojo (2000), 
Parisotto (2004, 2009, 2013) e formação de professores, Imbernón (2011), Tardif (2011).            
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ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS QUE CONTRIBUEM PARA O PROCESSO DE APRENDIZAGEM PARA 
ESTUDANTES SURDOS NA SALA DE RESURSOS 

 
CAROLINNE DOS SANTOS LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Este projeto de iniciação científica se propõe a discutir sobre a importância de estratégias 
pedagógicas no desenvolvimento de projetos de trabalho com estudantes surdos utilizadas no 
contexto da sala de recursos, em prol da aprendizagem significativa e contextualizada desse 
público.  Como objetivos específicos pretendem: a) pontuar as características do estudante surdo; 
b) caracterizar como ocorre o desenvolvimento da pedagogia de projetos; c) apresentar propostas 
de projetos de trabalho com livros de literatura infantil que tratam sobre a identidade 
surda. Trata-se, por fim, de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, que almeja 
adentrar na obra literária específica, que irá estruturar este projeto. Onde se destacam os 
seguintes autores: Skiliar, Honora, Lacerda e Hernandéz.            
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FORMAÇÃO DOCENTE: REDES SOCIAIS, INCLUSÃO E ENSINO DE LIBRAS 
 

MARIANE DELLA COLETTA SAVIOLI GARZOTTI DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A comunicação é primordial no convívio da espécie humana. É por meio da linguagem que 
dimensionamos o nosso mundo interior, os valores, as relações sociais, as aspirações de justiça e 
liberdade. A comunicação sendo a base de todas as relações, induz que o professor de aluno com 
surdez deva conhecer e fazer uso da língua da comunidade surda, a Língua Brasileira de Sinais, 
para que haja a inclusão e não somente a integração do surdo no ensino regular. O presente 
projeto do Programa de Pós-Graduação de Mestrado em Educação da Universidade do Oeste 
Paulista - Unoeste, tem como Linha de Pesquisa, Formação e Prática Pedagógica do Profissional 
Docente. O seu referencial teórico está embasado em Garbin (2010); Giacomini, Sartoretto e 
Bersch (2010); Gomes (2007); Hessel, Hardagh, Silva e Allegretti (2012); Mantoan (2004); Manzini 
e Deliberato (2006; 2010); Moran (2000); Prado e Almeida (2003); Ropoli, Mantoan, Santos e 
Machado (2010); Schlunzen, Malheiro e Perez (2009); Valente, Moran e Arantes 
(2010). Compreender, a partir das interações na web 2.0 e 3.0, como ocorrem as discussões entre 
os docentes participantes, sobre ensino da Libras e sobre o aperfeiçoamento da sua prática. A 
metodologia de pesquisa é qualitativa. São participantes trinta e dois docentes. Tais docentes 
estão conectados pelo WhatsApp e pertencem ao grupo fechado do Facebook intitulado Curso 
Libras Fateb 2015. Pelo fato do pesquisador envolver seres humanos, ela foi submetida ao comitê 
de ética e recebeu a aprovação sob o número CAAE 50758415.7.0000.5515. Como procedimento 
de coleta de dados é utilizada a observação das interações e uma entrevista sobre a visão e a 
prática dos docentes quanto ao uso das redes sociais no processo de ensino e aprendizagem, bem 
como um questionário sobre o perfil dos participantes. Faz-se a análise dos resultados a partir das 
seguintes categorias: facilitador conceitual; contador de estórias; guia reflexivo; e habilidades 
sociais de comunicação.            
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FORMAÇÃO SUPERIOR E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: OS POSSÍVEIS IMPACTOS DA NÃO-
PRESENCIALIDADE E A ALTERIDADE COMO FUNDAMENTO DA ÉTICA  

 
AMANDA PIRES CHAVES - UNIVERSIDADE DE SOROCABA - UNISO 

 
Este projeto de pesquisa é uma proposta de tese que está sendo desenvolvida em um Programa 
de Pós-Graduação em Educação, na linha de pesquisa de Educação Superior. A Educação a 
Distância (EaD) no Brasil vem se expandindo em grande proporção, adquirindo força e novos 
significados frente à nova ordem mundial - a globalização, sendo a produção de mão de obra 
qualificada e adaptada para o mercado de trabalho seu foco principal. Por exigência de uma 
política neoliberal dominante e determinante, os sistemas de ensino configuram suas estruturas 
voltadas ao sistema mercadológico, favorecendo cada vez mais o individualismo e a regressão da 
presencialidade nos processos de formação, como nos cursos de EaD, com fácil acesso e baixas 
mensalidades. Não se trata de negar a EaD como modalidade de ensino, mas sim, de levantar 
aspectos positivos e negativos de sua estrutura organizacional, qualidade de ensino e formação 
que vem oferecendo. Como primeira hipótese, acredita-se que alguns modelos de EaD, dentre os 
diversos existentes, como por exemplo o de broadcast ou os centrados no professor, em que 
ocorre apenas a transmissão de conhecimentos com nenhuma/pouca interação entre os 
indivíduos, vem assumindo um papel de simulacro de formação, de rápido e fácil acesso à 
certificação, desconsiderando a formação humana. Para tanto, compreende-se que a formação 
acontece na ética da alteridade. Alteridade entendida na perspectiva da teoria filosófica de 
Lévinas (1993), na relação face a face (proximidade), no reconhecendo do Outro enquanto Outro, 
para além ser. Oportunizar nos processos de formação uma relação ética significa reconhecer a 
alteridade do Outro, responsabilizar-se pelo Outro, se apresentando, portanto, como um desafio 
para educação contemporânea. Justifica-se esta investigação como relevante uma vez que embora 
os estudos e pesquisas na área de Educação a Distância tenham se expandido, este estudo se 
caracteriza como inédito por tratar conjuntamente dos temas da não-presencialidade, alteridade e 
ética na EaD, contribuindo para a construção de novos conhecimentos para a área. Compreender 
os processos de formação superior na EaD e os possíveis impactos da não-presencialidade, tendo 
como base a teoria do filósofo Emmanuel Lévinas que reconhece a alteridade como fundamento 
da ética.  Caracteriza-se como um estudo teórico-filosófico, com a metodologia de construção do 
Estado do conhecimento sobre o tema proposto em banco de dados, periódicos e documentações 
(MEC/INEP).       CAPES     
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FRAÇÕES ORDINÁRIAS, NÚMERO DECIMAL E PORCENTAGEM: UM ENCONTRO POSSÍVEL 
 

VITOR RODRIGUES CERESINI - FCT UNESP 
JESSICA DOS SANTOS GRASINHA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

O encontro possível entre fração ordinária, número decimal e porcentagem tem origem no 
desenvolvimento do projeto Conhecendo e Reconhecendo Frações Ordinárias, Números Decimais 
e Porcentagem do Núcleo de Ensino da PROGRAD-UNESP. As justificativas são relacionadas às 
dificuldades, quanto a esses conceitos, apresentadas por alunos que terminam as séries iniciais da 
Educação Básica. Especificamente, a fundamentação teórica (CÍSCAR E GARCIA,1988¹; MAGINA E 
CAMPOS, 2008³, DUVAL, 2010²) e dados de avaliação diagnóstica do projeto mostram a 
necessidade de trabalho pedagógico focado para o desenvolvimento simultâneo desses 
conceitos. 1º) diagnosticar o conhecimento dos alunos sobre frações, números decimais e 
porcentagens; 2º) elaborar e desenvolver estratégias de ensino que oportunizem o trabalho 
pedagógico simultâneo desses conceitos possibilitando 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 e 3º) desenvolver nos alunos atitudes 
matemáticas (interpretar, analisar e resolver desafios matemáticos) relacionadas ao uso desses 
conceitos em contextos diversos, valorizando o trabalho coletivo para a interpretação de 
situações-problema e na elaboração de estratégias de resolução e na sua validação. Aos 
licenciandos, objetiva-se oportunizar desenvolver saberes pedagógicos em sintonia com o 
ambiente escolar. Atividades são desenvolvidas por dois alunos do curso de Licenciatura em 
Matemática da FCT-UNESP em 4 turmas de 6º ano da EE Prof. Hugo Miele em Presidente 
Prudente-SP, com a colaboração da professora de Matemática das turmas. Primeiramente foi 
aplicada uma avaliação escrita individual, denominada de teste 1, composta por 8 questões 
fechadas. O teste 1 teve como objetivo levantar dados sobre o entendimento dos participantes 
quanto ao uso e às associações entre os conceitos de frações, números decimais e porcentagem. 
As respostas das questões foram analisadas em termos de frequência de acertos e de erros. 
Diante dos resultados será desenvolvido um caderno didático a ser trabalhado em sala com os 
alunos. O caderno didático será individual, contendo atividades que permitam o trabalho em 
grupo. As atividades deverão ser desenvolvidas fazendo uso de materiais manipuláveis como, 
Disco de Frações, Material Dourado e jogos. Por fim, será aplicada a mesma avaliação escrita 
(teste 2) e os resultados serão comparados e analisados.        PROGRAD-UNESP     
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GESTÃO PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM ESTUDO DE UM PÓLO DE APOIO PRESENCIAL 
 

CLÁUDIO BRAZ DE FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ADRIANO RODRIGUES RUIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Nas últimas décadas, debates a respeito da gestão da educação a distância têm trazido reflexões 
importantes a respeito de alguns paradigmas que norteiam as compreensões relativas à educação, 
à escola, ao currículo, ao estudante, ao professor, à avaliação, à gestão escolar. Com os desafios 
trazidos pelas mudanças na educação nas últimas décadas, a gestão assume papel importante, 
não se limitando à presencial, mas sim a todas as modalidades de ensino, e a distância não é uma 
exceção, é fundamental uma gestão eficiente e eficaz. Desta forma, a presente pesquisa analisou a 
problemática apontada, tendo por diretriz a pergunta: qual é a forma de gestão de EAD adotada 
por um polo de apoio presencial que oferta ensino superior a distância ou semipresencial, que 
pretende ofertar condições para aprendizagem de boa qualidade? Sendo que a implantação e 
gestão de cursos a distância de qualidade exige, de seu executor, conhecimentos de alguns 
requisitos indispensáveis para uma boa gestão, considerando a identidade própria que o ensino a 
distância tem, sem aceitar cópias ou simples adaptações da modalidade presencial. No momento 
marcado por desafios, em que a educação se encontra, a pesquisa que propomos se justifica pela 
importância de se discutir, entender e mostrar aos gestores que atuam ou que pretendem atuar 
na modalidade de educação a distância, uma forma de gestão para essa modalidade, como passo 
para a construção de um modelo que atenda os objetivos emergentes de um mundo 
globalizado.  A presente pesquisa teve como objetivo investigar a gestão de uma instituição 
privada do interior do estado de São Paulo, de ensino superior a distância ou semipresencial e sua 
adequação ao aprendizado dos alunos.  Adotou-se como metodologia a abordagem qualitativa, 
tratando-se de um estudo de caso, tendo como sujeitos da pesquisa um gestor de polo, um 
coordenador de polo, três tutores e quinze alunos das etapas finais dos cursos, sendo cinco de 
cada um dos cursos: Pedagogia, Administração e de Logística. A recolha de dados foi realizada por 
meio de entrevistas semiestruturadas. Os dados foram organizados e interpretados recorrendo-se 
à técnica de análise de conteúdo. Foi dada atenção especial aos trabalhos de José Manuel Moran, 
José Armando Valente, Vani Moreira Kenski, Ministério da Educação (MEC, estudos da Associação 
Brasileira de Educação a Distância, Maria Cecília Santos, Rafael de Carvalho Corrêa.             
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O TRABALHO COM A GRAMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: DESAFIOS PARA 
FORMAÇÃO DOCENTE 

 
ANDRÉA SOUTO MAYOR DE MORAIS SALES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
A pesquisa tem a intenção de propiciar a reflexão sobre o ensino de gramática nos anos iniciais da 
educação fundamental. Muitas vezes o professor torna-se reprodutor de conteúdos 
programáticos desajustados da realidade do aluno, priorizando o ensino da metalinguagem em 
detrimento do uso efetivo da língua. Quanto ao ensino de gramática, ainda persistem muitos 
questionamentos acerca de se ensinar ou não gramática e também sobre como se deve ensiná-
la. O Objetivo geral da pesquisa é analisar como a gramática tem sido trabalhada pelos 
professores no município de Presidente Prudente/SP. Temos ainda os seguintes objetivos 
específicos: descrever, a partir das respostas emitidas pelos docentes pesquisados, quais têm sido 
as práticas relacionadas ao ensino de gramática; Cotejar os dados obtidos com o referencial 
teórico voltado para o ensino de gramática e formação docente para o anos iniciais da educação 
fundamental. Este trabalho está relacionado a uma pesquisa maior, de base qualitativa, que tem 
como meta investigar a formação docente e o ensino de língua materna, a fim de compreender as 
dificuldades enfrentadas cotidianamente pelo professor e quais as contribuições possíveis para a 
superação do fracasso escolar. Os dados a serem analisados já foram coletados, de acordo com o 
cronograma da pesquisa maior em andamento (Processo CNPq 472024/2014-0), por meio de 
questionários utilizados para caracterizar o perfil pessoal, profissional e o teórico-metodológico 
dos professores que lecionam nos anos iniciais do ensino fundamental, em 22 escolas vinculadas à 
Secretaria de Educação Municipal de Presidente Prudente. Em consonância com o recorte 
estabelecido para esta pesquisa, analisaremos somente as respostas emitidas pelos docentes ao 
seguinte questionamento: Como você trabalha com a gramática nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental? Os dados serão tabulados e analisados à luz da análise de conteúdo e do referencial 
teórico voltado para o ensino de gramática e formação docente.        CNPq     
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UMA ANÁLISE DOS DISCURSOS MOTIVACIONAIS PRESENTES NA EDUCAÇÃO 
 

LUCIANO APARECIDO VICENTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Atualmente, vivemos em uma sociedade que é caracterizada por muitos como a sociedade do 
estresse, a qual tem levado muitas pessoas a infelicidade e a uma não realização pessoal. Por este 
motivo, basta por um instante parar para analisar ao nosso redor, e imediatamente podemos 
perceber que haverá bem perto de nós um discurso de autoajuda, seja por meio de uma simples 
frase, imagem ou outra obra. De fato este discurso tem se apresentado como uma emergência em 
nossa sociedade contemporânea, uma vez que a busca pela felicidade e realização pessoal tem 
sido um objetivo de muitas pessoas, inclusive dos profissionais da Educação, os quais se 
apresentam cada vez mais com o mal-estar docente. Os discursos de autoajuda invadiram todos os 
espaços da vida contemporânea. Ele se faz presente na empresa, nas igrejas, no mercado literário 
e chegou, já há um tempo, no espaço escolar. Neste espaço escolar, o professor tem sido alvo 
preferido de muitos escritores de autoajuda. De acordo com Marín-Dias (2015), entre os gêneros 
mais procurados pelos professores, temos os de autoajuda. Percebemos que há um aumento e 
emergência destes tipos de discursos adentrando o campo educacional, e assim temos nos 
questionados sobre qual o tipo de inserção, o que estão pretendendo, como estão estruturados e 
como estão conquistando muitos adeptos que estão inseridos em seus trabalhos dentro do campo 
educacional. Esta pesquisa tem por objetivo analisar a emergência e estrutura dos discursos 
motivacionais no campo da educação, compreender e identificar a estrutura destes discursos e 
identificar os principais autores. Visando alcançar os nossos objetivos apontados nesta pesquisa, 
iremos nos utilizar das fontes bibliográficas e outras publicações que discutem sobre autoajuda na 
educação. As fontes bibliográficas "se definem pela natureza dos temas estudados e pelas áreas 
em que os trabalhos se situam. Tratando-se de trabalhos no âmbito da reflexão teórica, tais 
documentos são basicamente textos: livros e artigos" (SEVERINO, 2007, p.134). A princípio irei 
selecionar as obras cujos títulos estão relacionados com a área da educação, e em seguida 
faremos a leitura e releitura, procurando identificar como estão estruturados estes discursos, e 
quais tem sido as bases epistemológicas e científicas. Esta pesquisa é de caráter qualitativa.            
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A INFLUÊNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
 

SORRANA PENHA PAZ LANDIM - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ALINE PERINELLI FUZETE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

CINTHIA MAGDA FERNANDES ARIOSI - FCT/UNESP; GEPPI 
 

Serão apresentados dois projetos do Núcleo de Ensino desenvolvidos no ano de 2015 com o título: 
"Currículo Emergente e Documentação Pedagógica: instrumentos pedagógicos para tornar visível 
o trabalho da escola de educação infantil" e em desenvolvimento em 2016 com o título: "O 
Trabalho Pedagógico na Primeira Infância". Os projetos compõem uma unidade de pensamento 
sobre a infância e sua educação, desenvolvidos em uma instituição de educação infantil no 
município de Presidente Prudente - SP. O primeiro projeto foi realizado durante o período de 
março de 2015 a fevereiro de 2016 e o segundo projeto está sendo realizado desde março de 2016 
com a conclusão em fevereiro de 2017. O objetivo desse trabalho é caracterizar a realidade, 
identificar a importância do brincar para a criança de educação infantil e caracterizar o brincar na 
educação infantil a partir da observação de uma realidade.    Podemos concluir que o professor 
tem influenciado as brincadeiras dos alunos, tanto na escolha dos brinquedos a serem usados no 
momento, decisão de brincadeiras, como na organização do espaço e de brinquedos que ficam 
mais altos ou mais acessíveis. Portanto, concluímos que a falta de uma leitura do grupo acarreta a 
não deixar a criança no centro do processo, assim não permitindo que as crianças se sintam 
contempladas nos processos de ensino aprendizagem e que as escolhas das professoras 
prevalecem em relação aos dois grupos.    Núcleo de Ensino Foram escolhidos dois episódios 
referentes a turma do ano de 2015. No primeiro episódio é possível perceber como a professora 
interfere na brincadeira da criança, dessa forma as crianças não têm autonomia na escolha dos 
brinquedos, e a educadora está no comando a todo momento. No segundo episódio, fica evidente 
que a professora não consegue atrair a atenção das crianças e nem entender quais atividades são 
interessantes ou não para os pequenos, e então não muda a própria prática. No terceiro episódio 
observado no ano de 2016, é possível observar como o espaço influencia a brincadeira dos 
pequenos, pois o aluno escolhe o sabor do suco na brincadeira, a partir dos objetos disponíveis em 
sala de aula. No quarto episódio é possível observar que, a professora ao escolher que brinquedo 
a criança pode ou não brincar está interferindo na brincadeira "livre". Se o papel do professor é 
trabalhar a autonomia da criança, ele deve fazer isso em tudo, as brincadeiras e o espaço da sala 
de aula devem favorecer a autonomia dos pequenos.    
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A PRÁXIS DA PARCERIA ENTRE A UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA E A FUNDAÇÃO ITESP NO 

ASSENTAMENTO SÃO BENTO, EM MIRANTE DO PARANAPANEMA/SP. 
 

APARECIDA JOSÉ MARTINES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CELI CRISTINA CALAMITA QUIROGA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CLÁUDIA ALVARES CALVO ALESSI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GISELLE TOMÉ DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSÉ LUIZ SANTOS PARIZI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSUE PANTALEÃO DA SILA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANE DE SOUZA ROMERO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUIZ WALDEMAR DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MEIRE APARECIDA JUDAI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PEDRO VERIDIANO BALDOTTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RENATA AUGUSTA BELONI DIGIOVANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RODRIGO METZKER PEREIRA RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
TADEU ALCIDES MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Este trabalho,pautado na práxis do projeto Agita São Bento, apresenta resultados parciais desta ação, cuja 
proposta foi executada por meio de uma parceria formalizada pela Universidade do Oeste Paulista 
(UNOESTE) com a Fundação Instituto de Terras no âmbito do Programa Agita Pontal; Visa avaliar de que 
forma as ações extensivas realizadas no segundo semestre do ano de 2013 e primeiro semestre de 2014, no 
Assentamento São Bento, município de Mirante do Paranapanema/SP contribuíram para a formação dos 
discentes integrantes da equipe executora, bem como se essa experiência contribuiu para aproximar os 
diversos saberes produzidos no meio rural e na universidade, observando-se a característica sistêmica da 
formação humana.  Esse relato tem por objetivo avaliar de que forma o projeto contribuiu para a formação 
profissional e humanizada do acadêmico participante; se o conjunto de ações interdisciplinares 
desenvolvidas, atendeu as demandas apresentadas pelo grupo interessado, respeitando-se as suas 
características culturais, econômicas e ambientais.    Os dados coletados permitem deduzir que a ação 
desempenhou seus objetivos ao contribuir com a formação dos acadêmicos envolvidos e com as atividades 
demandadas pela Fundação Itesp. Em vista disso, foram apontadas as propostas para o desenvolvimento 
de ações pontuais da UNOESTE no mesmo assentamento (São Bento), ao longo do ano de 2014, conforme a 
disponibilidade de datas dos cursos.     Aplicou-se um questionário para levantar e avaliar dados para um 
possível diagnóstico do público atendido e do perfil do acadêmico participante; o método pesquisa-ação foi 
aplicado, pois no momento em que as ações foram realizadas, também foram observados e analisados seus 
resultados. Executou-se 22 atividades elaboradas por 13 Cursos de Graduação, 2 Cursos de Pós-Graduação 
stricto-sensu, um Departamento vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária- PROEXT/AECIN 
e 3 parceiros (Associação Betesda, Fundação Agripino Lima - FAL e Fundação Itesp); participaram 13 
docentes, 96 discentes, 25 colaboradores e técnicos. Foram beneficiadas 600 pessoas com 10 tipos de 
serviços cada totalizando 6 mil atendimentos. Aferiu-se que essa ação proporcionou aos acadêmicos a 
aproximação com diferentes públicos e de certo modo, extrapola o cotidiano destes acadêmicos e 
possibilita uma práxis que contribui com a construção de uma pedagogia que favorece a utilização de 
diferentes procedimentos na aplicação dos conteúdos teóricos junto aos assentados.     
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AÇÕES EDUCATIVAS VOLTADAS PARA MELHORIAS NA QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS QUE 
COLETAM MATERIAIS RECICLÁVEIS 

 
LUCIANA APARECIDA NOGUEIRA DA CRUZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

GEISLA GIOVANA SILVA E OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

As atividades de catadores ou coletores de materiais recicláveis nos centros urbanos desempenha 
importante papel social, econômico e ambiental. No entanto, ainda são escassos projetos que 
deem visibilidade social para esses importantes agentes ambientais. Além do trabalho desgastante 
e, muitas vezes, insalubre, os trabalhadores se deparam com a invisibilidade perante aos olhos da 
sociedade. Mesmo tendo papel fundamental no processo de gerenciamento de resíduos sólidos 
urbanos, eles são constantemente discriminados devido ao trabalho que desempenham e as 
condições socioeconômicas que estão inseridos. Uma pequena parcela desses trabalhadores está 
ligada a sindicatos, cooperativas ou associações, a maioria ainda coleta o lixo de maneira informal. 
Nota-se que quando estão organizados por uma cooperativa ou associação, as condições de 
trabalho e a remuneração são melhores. A Associação Riopretense de Educação e Saúde - ARES, 
desenvolve Projeto Inclusão Solidária que busca promover a inclusão social aliada à geração de 
renda por meio da coleta seletiva no município de S. J. do Rio Preto. Objetivando promover 
melhorias na qualidade de vida e maior integração social dos trabalhadores vinculados à ARES, 
professores do Departamento de Educação do Ibilce/UNESP busca parcerias e apoios de 
mecanismos municipais de saúde, cidadania e meio ambiente.     Portanto, em um ano e meio o 
projeto de extensão nota-se que houveram algumas melhorias, mas ainda há muito o que ser feito 
por estes trabalhadores.    Pró-Reitoria de Extensão da UNESP - PROEX O presente projeto de 
extensão realiza ações de diagnóstico e intervenções com 35 catadores. Para realizar o diagnóstico 
das demandas uma graduanda do curso de Biologia acompanha o trabalho de coleta, separação e 
prensa do material reciclável. Este contato possibilita o vínculo com os trabalhadores. As 
atividades de formação educativa acontecem na sede da ARES uma vez por mês com todos os 
trabalhadores. Essas atividades são oficinas e dinâmicas pedagógicas com profissionais da 
Educação e da Saúde. Também há distribuição contínua de preservativos e testagem de Doenças 
Sexualmente Transmissíveis e HIV/Aids em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A partir 
de solicitações às Secretarias municipais de meio ambiente e serviços, os espaços que os 
trabalhadores separavam os materiais sob o sol quente em condições insalubres estão sendo 
reformados. Também se promoveu campanhas solidárias para arrecadar sapatos fechados e 
protetores solares.    
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APRENDIZAGEM PARA TODOS E PARA CADA UM. 
 

SÍLVIA APARECIDA BEDIN CAMPONEZ - ETEC DR. LUIZ CÉSAR COUTO 
 

Embora a Etec Dr. Luiz César Couto tenha obtido no final de 2014 uma redução de 14% em 
Progressões Parciais, comparando com resultados finais em 2013, acreditou-se que tal número 
podia ser melhorado e que todos poderiam aprender, sem exceção, também que cada um se 
desenvolvesse de um jeito próprio - e num ritmo particular. Entendeu-se assim, a necessidade de 
manter o acompanhamento mais sistematizado do ensino para diminuir essa porcentagem às 
etapas seguintes, como também gerenciar junto aos coordenadores de curso e professores, o 
desenvolvimento dos estudos dos alunos que deveriam realizar as progressões para participarem 
com equidade dos benefícios que escola oferece.  Auxiliar nas atividades de recuperação de 
aprendizagem no que diz respeito às progressões parciais e na prevenção de outros possíveis 
casos de progressão.    O projeto foi relevante uma vez que proporcionou investigação, 
questionamentos, dicas de estudo autônomo e, destaque na autoestima dos estudantes e 
encorajamento na realização dos trabalhos. Com base nos dados do Conselho Final de 2014, no 
Ensino Médio e Médio Integrado, as disciplinas mais recorrentes em Progressão Parcial eram 
Química e Agropecuária Sustentável. Já nos Cursos Técnicos noturnos, a recorrência se encontrava 
no mesmo aluno em mais de uma disciplina. Analisando os dados, de maneira geral, percebeu-se 
que no primeiro caso se fazia necessário um estudo com novas metodologias para proporcionar 
mais oportunidades de aprendizagem. No caso dos cursos noturnos, a deficiência maior estava 
centrada numa filosofia imatura do estudante que não entendia ainda a responsabilidade do 
próprio aluno no seu aprendizado e acabava comprometendo o próprio estudo com atitudes 
inadequadas, como por exemplo, a não frequência nas aulas de sexta-feira. Dessa maneira, foi 
dispensada atenção especial a cada caso, pretendendo sucesso a todos.    Etec Dr. Luiz César 
Couto Priorizando o ensino de qualidade para todos os alunos e para cada um em particular e 
valorizando um ambiente que combate a desigualdade, desenvolveu-se um trabalho de gestão 
pedagógica que estimulou cada educador em sua esfera de atuação, a realizar um trabalho com 
amor e responsabilidade, aproveitando suas potencialidades para o fortalecimento da equipe 
escolar e à participação democrática no desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.    
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DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DA DOCÊNCIA E O USO DE TIC: EXPERIÊNCIA ENTRE A 
UNIVERSIDADE E ESCOLA A PARTIR DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 
RENATA PORTELA RINALDI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANGELA ARIANE DE OLIVEIRA SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

A extensão universitária é um dos pilares da universidade que se organiza sobre a tríade ensino, 
pesquisa e extensão. Como um dos sentidos necessários à articulação da indissociabilidade na 
construção do currículo na formação profissional, exige a preocupação básica com o projeto de 
universidade, socialmente referenciado e com claros propósitos para a sociedade em geral e, 
especialmente, para o seu entorno; assim como para responder às questões que se põe no meio 
em que está inserida. Desta forma, um caminho promissor segundo Batomé (2001) consiste no 
fato de a universidade estabelecer um diálogo com os diferentes segmentos da sociedade Tem 
como objetivo apresentar resultados parciais da experiência de parceria da universidade com a 
escola pública de anos iniciais do ensino fundamental com o intuito de criar experiências 
inovadoras para o uso de TIC.     Entre os principais resultados observados até o momento 
identificam-se as vantagens da aproximação de futuros professores com a realidade da escola, o 
apoio didático aos professores em exercício para incorporação de recursos de TIC a partir do 
diálogo e do planejamento conjunto entre a díade. A aproximação da universidade com a escola 
pode auxiliar na superação de dificuldades enfrentadas por professores em início de carreira, 
especialmente, quando apontam que a formação inicial parece ser um antídoto fraco diante das 
demandas cotidianas presentes na escola (BALL; CONHEN, 1999). Da mesma forma, experiências 
dessa natureza nos colocam frente a dilemas (dificuldades de infraestrutura, recursos, diversidade 
de experiências dos alunos etc.) e conflitos (ressignificar o conhecimento acadêmico, 
especialmente sobre uso pedagógico de TIC, de modo a transformá-lo em conhecimentos 
ensináveis aos professores e, também, aos alunos da escola, a escassez de recursos financeiros 
para implementação do projeto nos moldes almejados etc.) que deverão ser enfrentados pela 
universidade para uma formação de melhor qualidade aos futuros professores.    PROEX/UNESP O 
trabalho pauta-se na perspectiva de colaboração, em que as demandas apresentadas pelos 
professores foram objeto de cuidadoso estudo para apresentar possibilidades de recursos 
tecnológicos que apoiassem o ensino. Especificamente, no 1º semestre de 2016, investiu-se na 
inserção de uma licencianda do curso de Pedagogia da FCT-Unesp no ambiente escolar, com vistas 
a atuar no apoio dos professores durante o desenvolvimento das atividades no laboratório de 
informática.    
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ESCOLA - UNIVERSIDADE: FORMANDO LEITORES CRÍTICOS DO MUNDO 
 

ONAIDE SCHWARTZ MENDONÇA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LUCIANA AMBROSIO BARALDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRESIDENTE 

PRUDENTE 
LISANDRA CARLA ORLANDO FABRIS - PREFEITURA PRESIDENTE PRUDENTE 

 
Atualmente verifica-se pelo país a existência de muitos alunos concluindo o Ensino Fundamental 
com déficit significativo de conhecimentos proveniente do processo de alfabetização. Esse 
processo, com os alunos do primeiro ciclo (1º ao 3º) do Ensino Fundamental, era um grande 
desafio que não se conseguia atingir plenamente também em Presidente Prudente, SP, até 2011. 
Entretanto, após implementação de metodologia de ensino adequada e parceria estabelecida com 
o Programa de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID - CAPES/MEC/UNESP), o desafio foi superado. 
Esse trabalho tratará apenas dos resultados das escolas: EM Professor José Carlos João e EM Cel. 
José Soares Marcondes. Esse trabalho pretende apresentar resultados de experiência e contribuir 
para a melhoria da qualidade do ensino público, formando indivíduos reflexivos, inovadores e 
operantes em nossa sociedade. Visa mostrar que é possível integrar Educação Superior e Educação 
Básica, por meio de parcerias, o que valoriza o magistério, enriquece a formação dos licenciandos 
em Pedagogia, inserindo-os no cotidiano de escolas públicas, além de proporcionar a aquisição de 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar.    O Projeto PIBID proporciona aos alunos com dificuldades de aprendizagem uma 
nova oportunidade para aprender a ler e escrever. Os alunos do curso de Pedagogia estão tendo a 
possibilidade de comparar/avaliar o que estudam na Universidade com a prática da sala de aula. 
Assim, pode-se afirmar que a parceria entre a Universidade e a escola é necessária e produtiva 
para promover mudanças metodológicas, formar bons professores e melhorar a formação dos 
alunos que não conseguem aprender a ler e escrever.    PIBID - CAPES/MEC/UNESP O projeto PIBID 
tem contribuído com a rede pública de ensino especialmente pela utilização do Método 
Sociolinguístico de Alfabetização (MENDONÇA, O. S.; MENDONÇA, O. C. Método Sociolinguístico 
de Alfabetização: consciência social, silábica e alfabética em Paulo Freire, São Paulo: Cortez, 2009), 
que permite ao educando compreender-se como leitor e escritor desde o momento em que se 
apropria da língua escrita, recebendo formação suficiente para que possa dar continuidade ao seu 
processo de letramento ao longo da escolarização e de outras práticas sociais. Nas escolas 
mencionadas as crianças têm concluído o 2º. Ano plenamente alfabetizadas.    
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ESTRATÉGIAS PARA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL 
 

VITÓRIA DE PAULA ALBUQUERQUE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARCELA CORRÊA TINTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

Este estudo é vinculado ao projeto "A inclusão Digital Social e Escolar de Estudantes Público Alvo 
da Educação Especial mediante o uso de Tecnologias Digitais". Nesse projeto, são atendidas 
crianças com diversos tipos de deficiências. Este estudo trata do caso da aluna com Encefalopatia 
Crônica Não Progressiva ou Paralisia Cerebral. A definição da Paralisia Cerebral (PC) descreve um 
grupo de desordens do desenvolvimento do movimento e da postura, causando limitações nas 
atividades. As estratégias aplicadas no atendimento da aluna com Encefalopatia Crônica Não 
Progressiva, são desenvolvidas através de atividades voltadas para a alfabetização, como jogos 
interativos e atividades lúdicas. O objetivo foi desenvolver o processo de aprendizagem, na área 
da alfabetização, compreensão das letras, saber colocá-las em ordem alfabética e auxiliar na 
formação de palavras. Promover a inclusão da aluna.    O trabalho realizado demonstrou que os 
resultados são atingidos de forma gradual, passo a passo vamos construindo o conhecimento da 
aluna, e assim contribuindo para o seu desenvolvimento e a inclusão.    Proex As atividades são 
realizadas dentro do espaço do CPIDES, o qual a aluna frequenta desde 2014.Os atendimentos são 
realizados uma vez por semana, com duração de uma hora. Nesse período foi possível observar 
que a aluna evoluiu em relação a alguns aspectos: comportamento; escrita e desenvolvimento 
global. Na avaliação diagnóstica, a aluna apresentava dispersão, perdia a atenção facilmente, e na 
parte da escrita, tinha dificuldade na ordem alfabética. Para planejar o acompanhamento da 
aluna, foram realizadas pesquisas, estudos e definição de estratégias como atividades e jogos para 
a alfabetização. Foi definido trabalhar primeiramente a aprendizagem do reconhecimento das 
letras, para depois melhorar a escrita. Assim o trabalho foi dividido em dois momentos: trabalho 
com vogais, cujo objetivo era levar a aluna a conhecer as vogais, para então reconhecê-las em 
palavras e em frases. Nos primeiros atendimentos a aluna tinha pouca atenção, o que 
comprometeu o resultado das atividades, foram três meses de trabalho para obter respostas 
positivas com as vogais e alcançar os objetivos propostos. O segundo momento, foi direcionado 
para a ordem alfabética, com atividades e jogos lúdicos; e a estratégia com recursos digitais. Esses 
conteúdos foram essenciais para o desenvolvimento da aluna que aprendeu brincando, 
demonstrando um avanço importante na escrita.     
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FORMANDO LEITORES(AS): PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA MEDIADAS POR BOLSISTAS DO 
PIBID/FAPE EM UMA ESCOLA ESTADUAL DO ENSINO FUNDAMENTAL (CICLO I)  

 
GEISA ORLANDINI C. GARRIDO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LUCILENE FAVARETO TORQUATO FEBA - FACULDADE DE PRESIDENTE EPITÁCIO - FAPE - FAPE 
 

O presente texto trata de um relato de experiência de extensão proveniente da parceria entre a 
Faculdade de Presidente Epitácio- FAPE e o Programa INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA-PIBID/CAPES. A partir do financiamento do PIBID/CAPES, a FAPE pôde selecionar, 
mediante entrevista, alunos(as) do curso de Graduação em Pedagogia, com a finalidade de 
desenvolverem projetos em uma escola estadual, sob a condição de bolsista. Sendo assim, no 
decorrer do ano letivo de 2015, o projeto foi realizado em uma escola que também participou de 
processo seletivo, a "EE. Professor Jacinto de Oliveira Campos", essa atende alunos/as do ensino 
fundamental (ciclo I). O projeto surgiu a partir do diagnóstico realizado pelos(as) profissionais da 
escola, o qual constatou que as crianças apresentavam dificuldades na leitura e interpretação de 
textos.  Este apresenta como objetivo principal: desenvolver práticas de leitura e escrita, com a 
finalidade de contribuir para a formação de leitores(as) e escritores(as) proficientes, a partir da 
utilização de diferentes gêneros textuais e de contação de histórias.    Conclui-se que os(as) 
Bolsistas do PIBID/CAPES/FAPE alcançaram os objetivos propostos pelo projeto, uma vez que 
ampliou-se o conhecimento dos(as) alunos(as) para o exercício da leitura e escrita com autonomia, 
de forma a compreender o contexto comunicativo do texto que se lê.     PIBID/CAPES  A 
metodologia empregada para o desenvolvimento das atividades propostas apresenta tais 
procedimentos: a observação, o registro e a avaliação. Nesse sentido, os(as) bolsistas realizaram 
as seguintes ações: 1) reunião entre equipe gestora da escola e coordenações de área e 
institucional; 2) reuniões semanais para o estudo de textos sobre leitura; 3) realizar o projeto de 
leitura; 4) confeccionar materiais didáticos; 6) reuniões semanais para avaliar o trabalho 
desenvolvido; 7) apresentar à comunidade escolar e acadêmica os projetos desenvolvido pelos(as) 
bolsistas da FAPE.     
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HABILIDADES EM COMUNICACAO AJUDANDO A CONSTRUIR A HISTORIA CLINICA NO PRIMEIRO 
TERMO DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DO INTERIOR PAULISTA. O OLHAR DO ESTUDANTE DE 

MEDICINA 
 

CECÍLIA E. DE OLIVEIRA CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANDRÉ CARRION DE FARES PINTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIEL OLIVEIRA CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GABRIELA NATALIA DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GABRIELE CRISTINE IMAMURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ISABELA MARIA ESTEVAM DA COSTA FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JÉSSICA SAAB - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Introdução: As novas diretrizes curriculares nacionais para o curso de medicina, publicadas em 
2014, caracterizam-se pela incorporação de avanços na educação médica. Um dos progressos está 
na maior atenção dada à Atenção Básica e à Medicina da Família. A simulação realística faz parte 
de uma nova metodologia de ensino que explora além das habilidades técnicas, o gerenciamento 
de crises, liderança e trabalho em equipe. Já o Sistema de Informação (SIS) é uma ferramenta para 
melhorar a vida da comunidade, coletando dados sobre a situação da saúde estabelece objetivos 
que orientem ações que visam transformar a realidade, e depois verifica se os resultados foram 
efetivos. Método: Relato de Experiência descrevendo o desenvolvimento do estudante nesse novo 
jeito de aprender a aprender, utilizando a aprendizagem significatica de David Ausubel. 
Justificativa: Investigadores se interessaram em relatar o novo jeito de aprender, pois notaram 
que transforma a realidade das ESFs, localizadas nas periferias de Presidente Prudente e Álvarez 
Machado. O princípio da Equidade é exercitado já no primeiro encontro: "Dar mais a quem mais 
necessita".  Objetivos: Mostrar a importância das habilidades clínicas contribuindo para a 
ampliação da escuta na construção da história clínica voltada para aspectos biopsicossociais do 
usuário do Sistema Único de Saúde.     Resultados: A relação do estudante com a equipe 
interdisciplinar foi discutida e simulada na aprendizagem em ambiente protegido nos módulos 
teórico-práticos. A importância do estudante passar pela simulação realística durante a graduação 
irá colaborar em sua prática acadêmica e como futuros profissionais.     Unoeste Relato de 
Experiência: As Habilidades em Comunicação (HC) apoiam o estudante do primeiro termo para 
agir nas ESFs. Nas Unidades de Saúde os estudantes refletem sobre suas relações com usuários do 
SUS e com a equipe interdisciplinar    
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MEU QUERIDO DIÁRIO! RELATO DE UM PROJETO DE PRODUÇÃO TEXTUAL COM 
INTENCIONALIDADE 

 
RENATA DANIELA SILVA DE CRISTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Este relato de experiência apresenta os resultados e o desenvolvimento da segunda edição de um 
projeto de letramento articulado com o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). 
Destacamos que o projeto aqui relatado é também fruto dos estudos e leituras vinculados ao 
grupo de pesquisa da FCT/UNESP "Formação de Professores e Práticas de Ensino na Educação 
Básica e Superior" do qual fazemos parte. Tal projeto é realizado e aperfeiçoado há dois anos, 
buscando interações cada vez mais significativas no processo de produção de textos. Em sua 
segunda edição, no período de março a maio de 2016, foi desenvolvido em uma sala de 3º ano do 
Ensino Fundamental I, de uma escola vinculada à Secretaria Municipal de Educação do município 
de Presidente Prudente/SP. Sabendo que, em geral, nessa fase escolar deve ocorrer a 
consolidação da alfabetização, vimos a necessidade de um projeto que ajudasse os alunos a 
mergulhar na aventura da produção textual, de modo atrativo, de ampliação e sedimentação de 
conhecimentos, oportunizando o desenvolvimento do uso das habilidades de leitura e escrita 
adquiridas nas séries anteriores.  O projeto objetivou promover o letramento por meio de 
interações prazerosas e significativas durante as atividades de uma produção textual com 
intencionalidade; integrar a educação às TICs, bem como fomentar um espaço de interação entre 
escola, família e comunidade. De maneira específica também almejamos que os alunos 
percebessem a escrita como uma das formas possíveis de registrar experiências, ideias e 
sentimentos; que conhecessem as características de um diário e que produzissem textos desse 
gênero.    Ao final do projeto, pontuamos a superação da dificuldade em produzir textos, os 
avanços nas habilidades de escrita e o apreço das crianças pela leitura e escrita. O uso do blog 
garantiu o registro dos textos como práticas significativas de escrita e também a interação com as 
famílias e a comunidade. Portanto ressaltamos que há eficiência nos trabalhos que contemplam a 
produção de textos com intencionalidade, que ressignificam a ação de escrever. É possível 
visualizar os resultados deste projeto no endereço 
http://blogueandocomoterceiroanoc.blogspot.com.br/.    Instituição: UNESP/ SEDUC- PRESIDENTE 
PRUDENTE Os textos passaram por revisão, e compuseram um diário digital, o blog da turma. Foi 
desenvolvido a partir das seguintes etapas: Sensibilização para a produção do gênero; Produção 
Textual; Correção das produções; Digitação e Publicação dos textos.     
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O ASSUNTO DO PLÁGIO ACADÊMICO EM UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO 
 

RAFAEL MEDEIROS HESPANHOL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Com o avanço da tecnologia e o maior acesso à informação, especialmente por meio da ampliação 
na utilização da internet, têm-se cada vez mais capacidade de se realizar trabalhos de maior 
qualidade, considerando especialmente a quantidade de informações que se pode obter quando 
da sua elaboração.No entanto, com esse avanço, aumentam também os problemas relacionados 
ao plágio acadêmico, seja por ignorância, problemas estruturais de educação ou até mesmo má fé 
por parte de alguns alunos, que se limitam a reproduzir os conteúdos encontrados sem adicionar 
aos mesmos a sua visão crítica ou conclusão sobre o tema abordado. O objetivo deste estudo foi 
analisar aspectos relacionados ao plágio na área acadêmica levantando características 
importantes sobre o assunto na prática, visando auxiliar na criação de medidas e práticas junto a 
coordenações de cursos de diferentes níveis.     Após o levantamento bibliográfico a análise de sua 
percepção, nota-se que seu conceito é muito claro e, na maioria dos casos, de fácil compreensão 
por parte dos alunos e dos professores. No entanto, alguns tipos de plágio, como o de autoria 
fantasma e de conteúdo (fonte) podem ocorrer de forma menos consciente, ou de maneira mais 
difícil a ser percebida pelos professores, enquanto que os outros tipos de plágio podem ser mais 
facilmente identificados e demonstrados aos alunos, por meio de ferramentas como o DOCxWEB. 
Os resultados se apresentam quanto às formas de abordagem existentes para detectar e analisar o 
plágio e a percepção sobre as diferentes reações dos alunos quanto ao tema. Percebe-se a 
importância da consciência situacional quanto ao plágio por de todas as partes envolvidas, 
entendendo também que o mesmo deixará de cumprir uma etapa importante ao seu crescimento 
pessoal e profissional.     Utilizou-se o método de estudo de caso descritivo em um relato de 
experiência de forma a tentar contribuir de maneira relevante com outros professores que atuem 
de forma semelhante, buscando motivar e incentivar novos estudos sobre possíveis métodos e 
técnicas quanto à abordagem do tema "plágio". Percebeu-se que, de acordo com a bibliografia 
estudada, o aumento e maior disseminação das Tecnologias da Informação e Comunicação, (TICs) 
influenciaram no aumento da ocorrência de plágio. Apesar disso, notou-se que as universidades 
possuem dificuldade em determinar diretrizes sobre a maneira correta e adequada de tratar o 
assunto, tanto junto aos professores, quanto junto aos alunos.    
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O USO DAS TDIC E OS PROJETOS DE TRABALHO NO ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO 
PARA ESTUDANTES SURDOS: EM FOCO O PROJETO "MINHA HISTÓRIA, MINHA VIDA"  

 
VALERIA ISAURA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente relato de experiência constitui-se como parte do estudo desenvolvido no Programa de 
Pós-Graduação em Educação - Mestrado em Educação, que se insere na linha de pesquisa 
"Formação e Prática Pedagógica do Profissional Docente" ofertado pela Universidade do Oeste 
Paulista (Unoeste).  Apresenta como principal objetivo descrever uma experiência que consistiu 
em analisar o desenvolvimento de projetos de trabalho, articulados ao uso dos recursos das 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), visando um trabalho reflexivo com 
mudanças no fazer pedagógico no contexto do Atendimento Pedagógico Especializado (APE) para 
estudantes surdos na sala de recursos.     Concluímos que, a partir dos resultados obtidos 
contribuímos com subsídios à formação do docente especialista para a busca de transformações e 
inovações em sua prática educativa, especialmente, no que diz respeito ao uso dos recursos 
tecnológicos desenvolvido com autonomia pelos estudantes, na construção do seu conhecimento, 
por meio da pedagogia de projetos em benefício do processo de ensino e de aprendizagem 
inclusiva.     Financiamento próprio.  Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem 
qualitativa, constituindo-se em uma pesquisa-intervenção. Nesse sentido, nesta experiência a 
pesquisadora trabalhou em conjunto com uma professora especialista que atua no Atendimento 
Pedagógico Especializado (APE) com estudantes surdos, com o intuito de, colaborativamente, 
planejarem e implementarem ações relacionadas a um projeto de trabalho voltado à articulação 
das TDIC presentes nesse contexto, em prol do desenvolvimento e aprendizado desses estudantes. 
Esse processo constituiu-se numa perspectiva colaborativa de formação continuada e em serviço, 
uma vez que a pesquisadora também assumiu o papel de formadora desse professor especialista. 
Nesse contexto, a proposta metodológica focou o desenvolvimento de atividades contextualizadas 
e significativas, articulando projetos de trabalho com as tecnologias de informação e comunicação, 
culminando no projeto: "Minha História, Minha Vida".     
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OBA! É DIA DE OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA: EXPERIÊNCIAS 
EXTENSIONISTAS EM ESCOLAS EPITACIANAS  

 
ANA CAROLINA DOS SANTOS - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

SÃO PAULO 
NATÁLIA VARREIRA PARDUCI - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 

PAULO 
ENIO FREIRE DE PAULA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 

PAULO 
 

Nesse relato apresentamos nossas experiências como bolsistas do programa de Iniciação Cientifica 
Júnior (ICJr/CNPQ), no projeto "Divulgação Científica intra e extra campus: planejamento, análise e 
reflexões a respeito da realização de Olimpíadas Científicas nas escolas do município de Presidente 
Epitácio", aprovado no Edital de Extensão nº 592/2015 divulgado pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. As atividades que trataremos aqui correspondem 
aos momentos de aplicação, tabulação e discussão dos assuntos referentes a Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Astronáutica (OBA), aplicada com alunos de uma escola pública municipal de 
Presidente Epitácio, interior Paulista.  Nosso objetivo é discutir a respeito da experiência de 
aplicação da OBA 2016 em Pres. Epitácio.    Após a aplicação, correção e tabulação, os resultados 
obtidos foram discutidos com a participação do professor orientador Ênio Freire de Paula, de duas 
alunas bolsistas-extensionistas e de nós, bolsistas de Iniciação Científica. Nesta discussão, 
percebemos que fatos como a falta de abordagem e discussão dos temas que a olimpíada traz 
(basicamente: planetas e suas luas, o espaço e a interação humana com estes), que são assuntos 
que mexem com o imaginário infantil e consequentemente atraem o interesse das crianças não 
são trabalhadas com intensidade. Pensamos que as ações a longo prazo para uma melhoria na 
qualidade da educação foram iniciadas, fato este que vem de encontro ao contexto do nosso 
projeto que vê na Iniciação Científica, um caminho para a ascensão educacional    Bolsa IC/Jr 
CNPQ No dia 13 de maio de 2016 foi realizada a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 
na escola estadual de período integral Professor Jacinto de Oliveira Campos, com participação de 
cerca de 90 alunos dos quintos anos do ensino fundamental. Uma semana antes, com a ciência de 
toda a equipe escolar, fomos até o local de aplicação e conversamos com os alunos, que 
aparentaram ansiedade para realização da Olimpíada, já que era a primeira vez que uma atividade 
como esta seria realizada na escola e, por conseguinte, a primeira vez em que a grande maioria 
dos alunos participariam da OBA. Durante o processo de correção e tabulação das provas, as 
dúvidas anteriormente notadas, foram confirmadas, atentando para fatos como a grande 
quantidade de erros cometidos por alunos de uma mesma sala, numa determinada questão e para 
a discrepância entre as notas dos alunos também dentro da mesma sala.     
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ORIENTAÇÃO E APOIO PSICOPEDAGÓGICO AO ACADÊMICO DE MEDICINA FRENTE À DOENÇA E A 
MORTE. SOB O OLHAR DO ESTUDANTE 

 
CECÍLIA E. DE OLIVEIRA CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NEIDE MARIA DE CASTILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANIEL OLIVEIRA CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAURO RUY ARNONI MENDES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MILTON MENDES CATTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

INTRODUÇÃO O Núcleo de Orientação e Apoio Psicopedagógico ao Acadêmico de Medicina 
(NOAPAM) oferece recursos que o auxiliam no desempenho da atividade educativa, compreensão 
das relações intersubjetivas, orientação e promoção de condições que possibilitem o processo de 
aprendizagem. A psicopedagogia atua nas complexidades que envolvem a maturidade 
psicoafetiva, aprendizagens múltiplas, habilidades específicas e competências diversas. O 
acadêmico traz consigo conflitos de ordem emocional, com consequência direta no seu 
desempenho; separação da família, expectativas da nova vida, desconhecimento do ambiente 
universitário, adequação ao novo ritmo de estudo, conviver e aprender a lidar com o fato de que o 
desenvolvimento do aprendizado se dará por meio da dor, sofrimento e morte, defrontando-se 
com a sua finitude ao lidar com o ser vivo próximo à morte. JUSTIFICATIVA O NOAPAM colabora 
para a criação de ambientes saudáveis para os acadêmicos da UNOESTE.  OBJETIVO Mostrar o 
trabalho realizado pelo NOAPAM em uma instituição privada de ensino superior que utiliza 
metodologias ativas de ensino aprendizagem.     CONSIDERAÇÕES FINAIS No NOAPAM orientações 
e apoio psicopedagógico com caráter preventivo são sistematizados por meio de diagnóstico, 
identificação, intervenções e encaminhamento, evidenciando uma ação profilática de bem-estar 
biopsicossocial, processo mediador fundamental na construção de sua 
autonomia.     UNOESTE RELATO DE EXPERIÊNCIA A orientação e apoio psicopedagógico, busca 
proporcionar ambiente humanizado, investigar e compreender o processo do desenvolvimento, 
acompanhar a vida do estudante, proporcionar momentos de acolhimento, reflexão, tomada de 
consciência e possíveis soluções para a futura vida profissional. O campo formativo é composto 
por distintos elementos subjetivos, a saber: a vulnerabilidade, o desejo de cuidar, de curar, a 
necessidade de lidar com sentimentos de desamparo, a passagem da adolescência para a vida 
adulta, o encontro com a morte. Após observação, avaliação dos sintomas, cria-se um plano de 
intervenção, estímulo e motivação direcionados para que o estudante seja autor de sua história.     
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PIBIC: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA BEBETECA COLUNAS DO SABER 
 

LUANA SILVA NEVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
IZABELE DIAS DOS SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JULIANE FRANCISCHETI MARTINS MOTOYAMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RENATA JUNQUEIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
O presente trabalho tem como função apresentar as atividades de contação de histórias realizadas 
numa creche municipal de Presidente Prudente (SP) a partir do projeto "Bebês e literatura: uma 
bebeteca na formação do gosto pela leitura" do Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil 
e Juvenil (CELLIJ) da UNESP, campus de Presidente Prudente. O projeto tem como objetivo a 
formação do futuro leitor a partir de experiências literárias desde a primeira infância com 
contações de histórias e estratégias de leitura.    Assim ao final do semestre pudemos notar que as 
crianças já sabiam qual livro estávamos declamando ou recitando as poesias e quem era o autor, 
principalmente do livro "A arca de Noé" de Vinicius de Moraes, que foi o mais trabalhado. 
Podemos perceber também que houve um aumento dos conhecimentos prévios das crianças a 
partir das experiências literárias propiciadas pelo projeto.    PIBIC/ CNPq No primeiro semestre de 
2016 escolhemos o tema "Poesia" para direcionar nosso trabalho com os pequenos e trabalhamos 
as poesias de José Paulo Paes, Vinicius de Moraes, Sérgio Caparelli, Alexandre Brito e Dilan 
Camargo. Organizamos o momento de contação de histórias de acordo com as estratégias de 
leitura de Isabel Solé (1998) com atividades antes, durante e após a leitura, para que haja melhor 
compreensão do texto pelas crianças. Utilizamos também as estratégias de leitura metacognitiva 
de Girotto e Souza (2010). Para a apresentação das poesias sentávamos em círculo com as 
crianças, apresentando o nome do livro, autor e ilustrador, convidando-as para uma conversa 
inicial, assim elas traziam para a roda os seus conhecimentos prévios em relação ao tema da 
poesia, houve contações em que levamos, por exemplo, relógios para a poesia "O relógio" de 
Vinicius de Moraes. No momento da contação utilizamos a leitura em voz alta, sempre levando 
conosco o objeto livro para que depois do momento da leitura as crianças observassem as 
ilustrações e os textos. No início do semestre as crianças menores apresentavam mais timidez, as 
conversas antes das poesias eram mais significativas com os alunos maiores (Maternal 2), com o 
passar das semanas pudemos notar que todos os alunos estavam interagindo mais.     
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POEMAS E ESTRATÉGIAS DE LEITURA PARA O DESENVOLVIMENTO DA COMPREENSÃO TEXTUAL 
DAS CRIANÇAS 

 
LUCIMARA MIQUELOTE DA SILVA NEVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
GISLENE APARECIDA DA SILVA BARBOSA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
As avaliações externas, como as do SARESP vêm mostrando que ainda há dificuldades dos alunos 
na compreensão textual, pois muitos concluem os anos da escolaridade básica com domínio 
mínimo dos saberes esperados. Desta forma, o CELLIJ (Centro de Estudos em Leitura e Literatura 
Infantil e Juvenil "Maria Betty Coelho Silva" da FCT - UNESP) realiza o projeto de Contação de 
Histórias voltado às crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais, para ampliar o repertório de 
leitura dos pequenos, aproximá-los da língua escrita e orientá-los ao uso das estratégias de leitura. 
No primeiro semestre de 2016, as atividades se desenrolaram com o uso de poemas. Cabe refletir 
sobre as ações realizadas e sobre os resultados alcançados. O projeto espera colaborar na 
construção progressiva da história de leitor da criança, desenvolvendo sua autonomia diante do 
conhecimento e evidenciando que a chave para a compreensão está na ativação do conhecimento 
prévio, ou seja, vincular o que se sabe ao que é novo. Nesse sentido, o poema favorece o encontro 
com a cultura letrada e com o mundo infantil, pois tem sonoridade, fantasia, valorização do 
prazer.     Resultados mostram uma relação importante entre a compreensão, o poema e as 
conexões feitas pelas crianças. Os dados coletados indicam que, desde que sejam oferecidas 
oportunidades adequadas, as crianças conseguem interagir e se apropriar de forma compreensiva 
do texto, principalmente quando veem relação entre o texto contado e sua história de vida.      Ao 
chegarem ao CELLIJ, as crianças são convidadas a brincar com as palavras por meio do poema 
"Convite", de José Paulo Paes. A seguir são apresentadas, de forma lúdica, a outros textos 
poéticos: "Vaca amarela", de Sérgio Capparelli; "A pulga", de Vinicius de Moraes; "Desperdício", de 
José Paulo Paes; "O pato", de Vinicius de Moraes. À medida que as histórias são contadas, as 
crianças, respondendo a estímulos do mediador, têm a oportunidade de interagir com as histórias, 
usando a estratégia de conexão: associam às histórias contadas às histórias vividas, às 
experiências construídas em seus espaços de interação. Manifestam-se oralmente dizendo em que 
pensaram; elaboram alguma atividade escrita ou ilustram cenas do texto lido. Tais manifestações 
são coletadas pelo pesquisador no diário de bordo, para depois, ancorado na pesquisa-ação, 
identificar as estratégias de leitura mais utilizadas e indicar caminhos para trabalhos pedagógicos 
capazes de ativar os conhecimentos prévios.    
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POESIA VACA AMARELA, DE SÉRGIO CAPPARELLI: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DA HORA DO 
CONTO DO CELLIJ 

 
BERTA LÚCIA ALVES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

KENIA ADRIANA DE AQUINO MODESTO SILVA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG 
RENATA JUNQUEIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Observamos o uso da tecnologia cada vez mais cedo na vida de nossas crianças. Dificilmente não 
encontramos uma criança manuseando determinado aparelho eletrônico sem dificuldade. Tudo 
isso é muito simples para elas, chegando a passar horas em companhia de seus aparelhos e 
games. Isso acontece porque hoje usamos a tecnologia em e para quase tudo. Mas diante dessa 
realidade que persiste, cabem as perguntas: O que nós temos feitos para levar essas crianças a 
conhecer outro mundo? O mundo da imaginação? Onde tudo pode se tornar possível e real?  Foi 
pensando em responder a essas perguntas que o Centro de Leitura e Literatura Juvenil "Maria 
Betty Coelho Silva - CELLIJ - desenvolve um projeto intitulado "Hora do conto" que atende crianças 
de escolas públicas e particulares com o objetivo de estimular o gosto pela leitura e o manuseio de 
livros desde muito cedo.    Pudemos concluir que as crianças gostam de ouvir histórias e poesias, 
fazem relações com o que já conhecem, além de brincar, aprender e se divertir com a 
literatura.    (PROEX) Neste primeiro semestre de 2016, trabalhamos o tema poesia. Assim, esse 
texto apresenta um relato de experiência sobre a poesia Vaca Amarela, de Sérgio Capparelli. Antes 
do momento da chegada das crianças, preparamos um ambiente aconchegante, organizamos a 
sala onde iríamos contar com tapetes, almofadas e pufes de um jeito bonito e acolhedor. Do lado 
de fora, assim que chegaram, nos apresentamos, em seguida, fizemos o convite para elas 
entrarem. Quando já estavam quase todas sentadas, com um sonoro e envolvente "Vaca 
Amarela", começamos a declamar a poesia de mesmo nome. Neste momento, elas se mostraram 
surpresas e atentas, logo começaram a repetir a história Vaca Amarela, que elas conheciam e que 
pertence ao nosso folclore. As crianças se mostraram o tempo todo concentradas e curiosas para 
saber como era a nova história e como acabaria. A cada estrofe que dizia "quem falar 
primeiro","quem rir primeiro","quem piscar primeiro", elas ficavam observando se alguém 
manifestaria algumas das reações que eram ditas. Algumas faziam caretas e gestos, outras riam 
das palavras engraçadas que iam sendo proferidas e se surpreenderam a cada verso.    
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POESIAS DESPERDÍCIO E O PATO: REPERTÓRIO CULTURAL AMPLIADO POR MEIO DA HORA DO 
CONTO 

 
FRANCIELA SANCHES DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

KENIA ADRIANA DE AQUINO MODESTO SILVA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG 
RENATA JUNQUEIRA DE SOUZA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Neste relato apresentamos experiências vivenciadas no Centro de Estudos em Leitura e Literatura 
Infantil e Juvenil (CELLIJ), da UNESP, de Presidente Prudente, quando, atendemos até o mês de 
junho, com o gênero poesia, pois ela reflete uma tendência do ser humano em desabafar suas 
emoções por meio do ritmo, do canto, do verso (TOLEDO, 2015) e quem lê mais poesia pode 
ampliar a sensibilidade para aspectos linguísticos e também da vida (PINHEIRO, 2012).  As 
mediações têm como objetivos: conhecer e ampliar o vocabulário das crianças; incentivar a 
leitura, apresentar diversos gêneros textuais e desfrutar do momento prazeroso que 
vivenciaram.     Conclui-se que o objetivo proposto tornou-se exequível por conta da dedicação, 
empenho e interesse de cada criança ao realizar o que foi solicitado e devido ao fato de cada 
poema ser exposto de formas distintas, o que se tornou algo significativo e prazeroso. Para minha 
formação, a experiência permitiu conciliar a teoria com a prática.    PROEX Para iniciar as 
contações, que são realizadas em duplas, recebemos as crianças com muita alegria e animação. 
Destacamos, neste texto, as poesias de Vinícius de Moraes, O Pato, e José Paulo Paes, Desperdício, 
apresentadas de formas diferentes. A poesia O Pato foi apresentada em sua versão musicada e 
solicitamos que as crianças cantassem conosco. Ao iniciar, algumas ficavam tímidas, outras até 
dançavam. Durante uma das contações, a caixa de som desligou sozinha e a música ainda estava 
tocando, mesmo assim continuamos a apresentação cantando com as crianças que nos 
acompanharam, isto transmitiu a certeza de todos estarem cativados e envolvidos. Na declamação 
do poema Desperdício utilizamos como estratégia a visualização, recurso que seduziu a atenção 
das crianças, fazendo com que olhassem para onde focávamos nosso olhar. Nesta poesia, as 
crianças ficavam atentas e o melhor de tudo além de suas expressões faciais foi à receptividade 
com relação ao poema, sabemos disso porque, em alguns momentos, utilizamos das estratégias 
de leituras para que elas expusessem aquilo que compreenderam do poema: seja ilustrando, 
escrevendo ou desenhando. Como dificuldade encontrada era segurar a ansiedade para iniciar a 
contação.     
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PORTFÓLIO REFLEXIVO NA EDUCAÇÃO MÉDICA: ESTRATÉGIA DE AVALIAÇÃO FORMATIVA E 
DIALÓGICA UTILIZADA NO PROGRAMA DE APROXIMAÇÃO PROGRESSIVA À PRÁTICA EM UM 

CURSO MÉDICO DE UMA UNIVERSIDADE PRIVADA DO INTERIOR PAULISTA 
 

CECÍLIA E. DE OLIVEIRA CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX WANDER NENARTAVIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NEIDE MARIA DE CASTILHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANIEL OLIVEIRA CRESTE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
EDUARDO RUIZ DALBELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MILTON MENDES CATTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
INTRODUÇÃO A Estratégia de Saúde da Família é organizada em sua história de vida, necessidade 
de saúde e cuidados voltados às pessoas. O portfólio é uma oportunidade para reflexão sobre a 
prática e a avaliação formativa, visando melhoria das competências, atitudes e conhecimentos 
organizados a partir das atividades práticas e cuidados prestados aos usuários do Sistema Único de 
Saúde (SUS). JUSTIFICATIVA O portfólio é um instrumento dialógico de avaliação formativa no 
curso médico.  OBJETIVO Mostrar o papel do portfólio reflexivo na Educação Médica como 
estratégia de avaliação formativa e dialógica utilizada no Programa de Aproximação Progressiva à 
Prática em um Curso Médico de uma Universidade privada do interior 
paulista.      CONSIDERAÇÕES FINAIS Os atores envolvidos (docentes e estudantes) assumem um 
papel que preconiza diálogo e reflexão na formação dos agentes de mudanças frente à diversidade 
da prática acadêmica. O estudante visualiza duplo prazer no processo educacional, como 
autor/produtor de sua vivência e ao mesmo tempo leitor de sua obra, prática e atuação 
pedagógica. "Autor e leitor de si mesmo". A prática de implementar o portfólio reflexivo como um 
instrumento processual e dialógico vem ao encontro da nova política proposta pelas Diretrizes 
Curriculares de 2014 na área de saúde.     Unoeste RELATO O portfólio reflexivo é uma modalidade 
de avaliação na formação acadêmica, que potencializa o conhecimento com vista à autonomia do 
estudante. Estimula a observação, comparação, raciocínio, análise, síntese, julgamento e crítica, 
com sustentação na perspectiva de construção do conhecimento a partir da problematização, 
realidade vivenciada pelo estudante. Articula teoria e prática com participação ativa e real do 
aprendiz no processo de ensino/aprendizagem.     
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PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS DE EXTENSÃO ENTRE O IFSP/PEP E ESCOLAS EPITACIANAS COM A 
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ROBÓTICA EM 2016 

 
HELENA PEREIRA ROBERDO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 

PAULO 
LIVIAN CUSTÓDIO PEREIRA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 

PAULO 
ENIO FREIRE DE PAULA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 

PAULO 
 

Nesse relato apresenta-se os resultados de bolsistas de extensão do projeto "Divulgação Cientifica 
intra e extra campus: planejamento, análise e reflexões a respeito da realização de Olimpíadas 
Científicas nas escolas do município de Presidente Epitácio" com o desenvolvimento de atividades 
que envolveram a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) realizada 17 de Junho de 2016 em duas 
escolas de Presidente Epitácio. As atividades foram desenvolvidas no âmbito de duas escolas (uma 
particular e pública), envolvendo alunos do 6º ano, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. Nessa 
atividade estiveram envolvidos seis bolsistas (dois bolsistas de iniciação científica, dois bolsistas de 
extensão e dois bolsistas de um projeto de ensino) todos eles orientados pelo mesmo 
docente. Nesse relato de experiência, o objetivo é discutir algumas particularidades dos resultados 
e das situações encontradas no decorrer do processo de aplicação e tabulação dos dados da OBR 
2016 aplicada com os alunos das duas escolas envolvidas.    Ao término das ações desenvolvidas, 
destaca-se a necessidade de explorar com alunos de todas as escolaridades, bem como com seus 
respectivos professores, as possibilidades de uso das olimpíadas científicas, neste caso especial, a 
OBR, como meio de discussão de conceitos escolares de modo interdisciplinar. Por esse motivo, 
defende-se que ações como está possibilitam melhorias qualitativas no processo de ensino e 
aprendizagem de ciências de modo geral.    Pró-Reitoria de Extensão do IFSP. Edital PRX 
592/2015. Os integrantes desse projeto de extensão são alunos do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Presidente Epitácio (IFSP/PEP) que realizaram as ações 
de contato, aplicação e correção das provas da Olimpíada Brasileira de Robótica das instituições 
envolvidas. Nesse relato de experiência discutirá-se fatores considerados relevantes na construção 
da parceria com as escolas, bem como as facilidades e dificuldades encontradas no decorrer das 
ações desenvolvidas. Percebe-se que esse fora o primeiro contato dos alunos com essa 
competição olímpica e talvez por esse motivo, muitas dificuldades foram encontradas. Entre elas, 
destaca-se o desconhecimento de alunos e professores dos temas abordados nessas competições, 
as dificuldades na leitura e interpretações dos enunciados das questões (fato este, gerador de 
confusões na apresentação das respostas) e problemas na organização logística das escolas para a 
aplicação das provas.    

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1792 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Educação    

 
 

PROCESSO DE INTERVENÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL: CONSTRUINDO UM ESPAÇO DE DIÁLOGO E 
TRANSFORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA NA ESCOLA 

 
FABIANE SALOMÃO SOUZA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

IRINEU ALIPRANDO TUIM VIOTTO FILHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

O aumento de queixas escolares de crianças com problemas de aprendizagem e de 
comportamento como, indisciplina, agressividade e hiperatividade é preocupante e tem 
ocasionado problemas na escola. Patto (1990), Souza (1997), Tanamachi (2000) e outros, apontam 
a necessidade de compreender estes fenômenos em suas múltiplas determinações, superando 
explicações reducionistas que patologizam as manifestações humanas. Em busca de enfrentar esta 
realidade, a equipe do Centro de Avaliação e Acompanhamento, serviço da Secretaria Municipal 
de Educação de Presidente Prudente, em parceria com um professor do Programa de Pós-
graduação em Educação da UNESP-Presidente Prudente e uma professora da Universidade do 
Oeste Paulista - Unoeste realizou uma intervenção em uma Escola da Rede Municipal de 
Presidente Prudente, junto aos professores com vistas ao desenvolvimento da consciência crítica. 
Os encontros ocorreram quinzenalmente no primeiro semestre de 2016 e foram abordados temas 
propostos pelos professores. O processo foi planejado segundo os pressupostos da teoria 
histórico-cultural, com objetivo de criar um espaço de reflexão crítica na escola e possibilitar 
mudanças de concepções "cristalizadas". na busca da transformação da consciência.  Objetivou-se 
refletir criticamente sobre o cotidiano da escola, além de discutir possibilidades de enfrentamento 
das dificuldades vividas.     Constatamos a necessidade de continuarmos no processo de reflexão 
coletiva, com intuito de possibilitar novos significados aos problemas presentes e passados 
vividos, pelos professores, na escola.      Foram realizados sete encontros, foi feito levantamento 
de expectativas e sugestões de temas a serem desenvolvidos no decorrer da intervenção, surgiram 
temas diversificados, como inclusão escolar, indisciplina, distúrbios e transtornos de 
aprendizagem, deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, além de estratégias de 
ensino e trabalho com famílias. Abordou-se estratégias de ensino e a metodologia utilizada foi o 
estudo de caso, discutiu-se o estabelecimento de estratégias que favorecem a aprendizagem da 
criança. Foi realizada exposição dos estudos sobre o fracasso escolar, com base nas reflexões de 
Patto (1999) "Produção do Fracasso escolar". Refletiu-se sobre as dificuldades das crianças 
oriundas da classe trabalhadora e foram estabelecidas relações entre os conteúdos do texto e a 
realidade das crianças da escola, que favoreceu uma compreensão concreta da realidade vivida 
pelos estudantes.     
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PROGRAMA DE INTERVENÇÃO LUDO-PEDAGÓGICO E A SUPERAÇÃO DAS QUEIXAS ESCOLARES: EM 
BUSCA DE UM ESPAÇO INTERVENTIVO EFETIVAMENTE EMANCIPATÓRIO. 

 
CAMILA ROCHA E SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Este relato expõe o trabalho desenvolvido em uma Escola do município de Presidente Prudente, 
com estudantes de uma sala do 3º ano do ensino fundamental, que apresentavam dificuldades no 
processo de ensino-aprendizagem, baixa autoestima, agressividade, hiperatividade, desatenção e 
indisciplina. Diante disso, membros do GEIPEE (Grupo de estudos, intervenção e pesquisa em 
educação escolar) da FCT/Unesp, em parceria com estagiários do curso de Psicologia da Unoeste, 
elaboraram e realizaram, a partir de atividades ludo-pedagógicas com base na leitura, escrita e 
relações interpessoais, um programa de intervenções com o objetivo de melhorar as relações 
sociais, elevar a autoestima, desenvolver funções psicológicas essenciais, dentre outros aspectos 
fundamentais aos estudantes.  Dentre as atividades, realizou-se na quadra um "circuito divertido" 
que possibilitou aos estudantes vivências diversificadas, com corda, bambolê, cones e construção 
de diferentes frases com letras recortadas, no intuito de promover o desenvolvimento de 
diferentes capacidades, como noção espaço-temporal e lateralidade, bem como, auxiliar no 
processo de alfabetização. Foram propostas, também, atividades que visavam proporcionar aos 
estudantes a compreensão de suas emoções e sentimentos. Em uma delas, foi exibido o filme 
"DivertidaMente", Disney/Pixar (2015), no qual os personagens representam os sentimentos de 
alegria, tristeza, raiva, medo e nojo    Concluí-se que intervenções no interior da escola que 
possibilitam a vivência de práticas sociais enriquecedoras contribuem para a diminuição de 
queixas escolares.      A partir dessas características os estudantes conseguiram refletir sobre os 
sentimentos e relacionar com suas ações, questionando-se em que situações sentiam tais 
emoções e quais eram as ações mais adequadas socialmente. Verificamos que os estudantes 
conseguiram melhorar as relações interpessoais e iniciaram um processo de compreensão de seus 
sentimentos. Houve, também, melhora na autoestima e diminuição dos problemas de indisciplina 
e agressividade e as atividades propostas tiveram papel importante no processo de alfabetização 
dos estudantes.    
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ROTEIRO PARA O USO DE VÍDEO NAS AULAS DE FÍSICA, GEOGRAFIA E QUÍMICA. 
 

GLAUCIA APARECIDA ROSA CINTRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARIA CHRISTINA LAMANTE MARQUES GOMES - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 
MARTA FERREIRA MAFRA - DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
A sociedade moderna é marcada pela presença da tecnologia, sendo necessário que a escola 
utilize os recursos tecnológicos para favorecer o processo ensino/aprendizagem dos alunos. Um 
desses recursos é o vídeo, no entanto, nas formações de professores da Diretoria de Ensino de 
Presidente Prudente, contatou-se que o mesmo está sendo usado de maneira informal e sem 
sistematização capazes de contribuir para o processo de aprendizagem do aluno. Assim, torna-se 
fundamental a formação dos professores para dar um novo significado ao uso desse instrumento 
pedagógico em sala de aula, por meio da elaboração de um roteiro capaz de despertar a 
curiosidade do aluno, potencializando sua aprendizagem.  Considerando que o uso do vídeo nas 
salas de aula depende de um planejamento criterioso e com o intuito de aproximar o objeto de 
estudo ao sujeito da aprendizagem, dando maior significado ao conteúdo a ser apresentado e 
desenvolver competências e habilidades que favoreçam a autonomia dos alunos, sugere-se um 
roteiro que tem como objetivo uma utilização adequada e competente dos filmes/documentários 
selecionados pelos professores, seguindo etapas como: antes, durante e após a exibição do 
video.     ste tipo de estratégia favorece a aprendizagem por ser dinâmica e oportunizar aos alunos 
aulas que motivam e estimulam o debate sobre o conteúdo, permitindo maior interação para a 
aprendizagem e contribuindo na formação de cidadãos reflexivos e críticos      O Currículo Oficial 
do Estado de São Paulo, sugere o uso de alguns filmes para colaborar com a construção de 
conceitos. Física sugere: Armageddon, Impacto profundo, O guia do mochileiro das galáxias, 
Gravidade e Uma Verdade Inconveniente eHubble. Geografia sugere Áreas de risco, O Barão, 
Cabra marcado para morrer, Adeus Lenis, Domingo Sangrento e Hotel Ruanda. Química, traz 
"Farenheit"; Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento; Césio 135 e Narradores de Javé. Para 
auxiliar na construção de conceitos, desenvolver as competências e habilidades específicas de 
cada disciplina e a competência leitora e escritora, o professor deve, inicialmente, ativar os 
conhecimentos prévios dos alunos, fazendo perguntas que antecedem a apresentação do 
filme/documentário, Durante a exibição, realize perguntas pertinentes capazes de despertar a 
curiosidade dos alunos e que após realizem questionamentos para elaboração de sintese.     
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VIDEO AULA COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM: NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO  
 

CELESTE CORRAL TACACI NEVES BAPTISTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REBECA CARVALHO BRESSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FERNANDA MIRANDA CALIANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOSE ANTONIO NASCIMENTO BRESSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADRIANO RODRIGUES RUIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMELIA SANTINA MURGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
INTRODUÇÃO. Em um programa de mestrado em educação, um grupo de estudantes médicos 
elaborou a apresentação de seu tema desenvolvendo uma vídeo-aula sobre neurociência e a 
construção do conhecimento.  OBJETIVOS. Elaborar um material de qualidade utilizando técnicas 
digitais para introdução de elementos gráficos. Organizar o conteúdo permitindo percorrer uma 
sequência lógica e de fácil compreensão do assunto. Controlar o tempo de apresentação da aula. 
Utilização posterior do material pelos colegas e pela Universidade.    RESULTADOS. A aula foi 
finalizada com 50 minutos percorrendo todos os tópicos necessários. A apresentação possibilitou 
um tempo adequado para posterior discussão, esclarecimento de dúvidas e explicações. A vídeo-
aula foi utilizada posteriormente no curso de medicina e no programa de residência médica em 
psiquiatria. CONCLUSÃO. A experiência mostrou-se exitosa. Com a possibilidade de edição foi 
possível percorrer o conteúdo proposto no tempo previsto. A vídeo-aula reafirmou-se como 
recurso didático excepcional, contribuindo tanto para quem prepara a aula, permitindo a 
elaboração cuidadosa do material, como para quem assiste, beneficiando-se de recursos gráficos 
facilitando a assimilação do conteúdo. A utilização de tecnologia permite atingir vários estilos de 
aprendizagem.      RELATO DA EXPERIENCIA. Um grupo de professores do curso de medicina, 
mestrandos em educação, apresentou seu seminário sobre "Neurociência" elaborando uma vídeo-
aula. Foi viabilizada a apresentação de conteúdo denso, de pouco domínio dos colegas, em um 
tempo determinado. Foram realizados vários tipos de filmagens até a decisão sobre o formato 
ideal para introdução dos elementos gráficos pertinentes aos conteúdos. Utilizaram-se recursos 
técnicos da própria universidade.    
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CIÊNCIAS HUMANAS  
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A ACESSIBILIDADE DIGITAL NO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA: ESTUDOS PRELIMINARES 
 

ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELISANGELA APARECIDA BULLA IKESHOJI - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 
 

       O presente estudo constitui-se como parte da pesquisa "Acessibilidade Digital nos Cursos a 
Distância: Construindo Ambientes Virtuais Inclusivos no Ensino Superior", vinculado ao Programa 
de Mestrado em Educação da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE/SP, na linha de pesquisa 
"Formação e Prática Pedagógica do Profissional Docente". Nesse sentido, este estudo foi realizado 
a partir de um levantamento bibliográfico sistemático das publicações científicas, na base de 
dados do Scielo (Scientific Eletronic Library Online), produzidas nos últimos sete anos, de 2010 a 
2016. Como resultado foi possível perceber que a acessibilidade digital contemplada em cursos a 
distância na Educação Superior é amparada por legislações aplicáveis. No entanto, a acessibilidade 
digital precisa ser compreendida com elemento que vai além das atividades e planejamentos das 
interfaces do AVA, pois a tecnologia deve ser entendida, enquanto instrumento facilitador do 
processo de ensino e aprendizagem, devendo ser utilizada, em favor das necessidades dos 
estudantes. 
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A AGRESSIVIDADE COMO ELEMENTO INTRÍSECO DO DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL NA TEORIA 
WINNICOTTIANA. 

 
RAFAELA REGINATO HOSOKAWA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

FABIO CAMARGO BANDEIRA VILLELA - UNESP 
 

       Este artigo versa sobre a concepção de Winnicott sobre a agressividade infantil, abordando 
suas raízes e apontando o caráter das manifestações agressivas à medida em que o indivíduo se 
desenvolve, bem como o modo como o fator destrutivo relaciona-se com o processo de 
amadurecimento. Para atingir os objetivos propostos, foram realizados, nesta pesquisa de 
natureza bibliográfica, levantamento e análise de obras de Winnicott. O estudo mostrou que a 
agressividade, conforme os pressupostos da teoria winnicottiana, não se restringe a uma reação à 
frustração, sendo entendida como elemento necessário para o transcorrer do processo evolutivo 
que, quando ocorre de modo saudável, culmina no desenvolvimento de características e 
capacidades indispensáveis para o bem-estar psíquico e para os relacionamentos interpessoais. 
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A ALFABETIZAÇÃO SOB O PONTO DE VISTA HISTÓRICO E METODOLÓGICO 
 

REGINALDO JOSÉ BARBOZA - FACULDADE DE AGRONOMIA E ENGENHARIA FLORESTAL DE GARÇA - 
FAEF 

 
       A alfabetização é umas das etapas fundamentais na vida de uma pessoa. Pois, a partir do 
momento em que um sujeito aprende a decifrar o código alfabético e principalmente a entendê-
lo, de maneira que consiga interpretar o que lê, ele começa a tornar o sujeito de sua própria 
história. Contudo, o objetivo do presente artigo diz repeito a um breve levantamento histórico a 
respeito da alfabetização bem como a descrição de alguns métodos implícitos nela. Para tanto, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica acerca deste tema e a partir disso concluiu se o quanto é 
fundamental ao educador conhecer a evolução da alfabetização e a sua aplicação metodológica. O 
educador é um mediador do processo de aprendizagem do educando e, assim sendo, deve 
registrar e diagnosticar as dificuldades apresentadas cuidando sempre para que a sua intervenção 
pedagógica não provoque bloqueios nesse processo. 
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A BRINQUEDOTECA E SEU EFEITO NA INSERÇÃO EMOCIONAL MAIS EFETIVA DA CRIANÇA NA 
ESCOLA 

 
ELIANE FONSECA CARRARA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

AMANDA LOPES DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
HELEN CRISTINA GAIA ROCHA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

FABIO CAMARGO BANDEIRA VILLELA - UNESP 
 

       A brinquedoteca é um projeto que pode auxiliar em algumas situações enfrentadas pelas 
escolas nos dias atuais. Cada criança traz consigo uma história de vida, que pode refletir como 
forma de timidez ou agressividade no meio em que está inserida. Assim, a boa condição emocional 
da criança é requisito fundamental para seu desenvolvimento. Não obstante, o ambiente escolar 
nem sempre é visto pela criança de forma positiva. A adequação da criança ao grupo de amigos 
pode vir a ser conflituosa, necessitando, assim, de um olhar mais sensível da escola. Nesse 
contexto, a brinquedoteca pode desempenhar um papel importante na adaptação da criança 
junto à escola. 
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A CRIANÇA COMO SUJEITO NAS PESQUISAS EDUCACIONAIS - CONTRIBUIÇÕES DA SOCIOLOGIA DA 
INFÂNCIA 

 
NAIR CORREIA SALGADO DE AZEVEDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       O tema dessa pesquisa qualitativa de doutorado, do tipo etnográfico, relaciona-se à produção 
das culturas lúdicas infantis nos contextos escolares mesmo com muitas formas de cerceamento 
do lúdico por meio do corpo e da relação de poder entre adultos e crianças nas escolas. Tem como 
um dos objetivos perceber a criança como sujeito em pesquisas acadêmicas, utilizando-se da 
sociologia da infância como norteador teórico. Nesse estudo, concluiu-se que as crianças elencam 
os jogos e as brincadeiras como elementos importantes das culturas infantis dentro da escola, pois 
auxiliam no processo escolar tanto em aspectos relacionais quanto no processo de produção 
cultural da infância, o que implica enxergar as práticas lúdicas escolares como um direito. 
Concluímos também que o professor mediador faz a diferença nesse contexto e por meio dele 
existem possibilidades de articular ações que promovam as culturas infantis.  
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A DITADURA MILITAR E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA CONSCIÊNCIA DA EDUCAÇÃO COMO POLITICA 
 

GABRIELA NAIARA DE SOUZA CANDEU - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Os reflexos da ditadura civil militar sobre a educação foram tão nocivos e profundos para a 
sociedade que, até hoje, impedem o país de alavancar a qualidade e democratizar o acesso a este 
que deveria ser um direito fundamental de todo brasileiro. mostrar como foi retirado o direito dos 
brasileiros de se exercer politica através da sua educação, limitando sua autonomia para formar e 
expor a própria opinião, do seu desenvolvimento de dinamismo, dialética e até mesmo dos seus 
direitos. Vale ressaltar que muitas das análises e conclusões reflexivas registradas aqui, são de 
base no livro Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, 1970. Que trata da pedagogia critica. 
Enfatizando a consciência desta como ferramenta da revolução e até mesmo de libertação, 
primeiramente do individuo e logo da sociedade como um todo.   PROEX 
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A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E A AUTONOMIA DO ALUNO 
 

TALITA TARDIVO RAINHA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM 
 

       O presente artigo traz parte dos resultados de uma pesquisa de mestrado desenvolvida junto 
ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá - UEM. A 
proposta é elencar algumas das principais características da concepção de autonomia vinculada à 
Educação a Distância (EaD). O objetivo é de avançar na compreensão sobre o conceito de 
autonomia em EaD e nas peculiaridades que a educação mediada por tecnologias apresenta. Para 
tanto se utilizou como fundamentação teórica principalmente os escritos de Knowles, Moore, 
Garrison e Peters. A metodologia utilizada foi uma abordagem de cunho qualitativo e de natureza 
descritiva e explicativa. No âmbito das teorias dessa área, esse conceito se diferencia 
fundamentalmente pelo desenvolvimento dos ambientes online. Os resultados obtidos na 
pesquisa apontam que a concepção de autonomia em EaD trata-se de um modo de 
relacionamento complexo, com conteúdos e ferramentas interativas, disponíveis sobretudo em 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA). 
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A EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NO CONTEXTO DAS CULTURAS DA INFÂNCIA 
 

LÍVIA BERNARDES RODRIGUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       O excesso de peso é a principal causa do comprometimento da qualidade de vida dos 
indivíduos, sendo que, atualmente, essa condição acomete, em proporções alarmantes as 
crianças. Partindo desse princípio, a presente investigação tem por objetivo trabalhar a educação 
nutricional na Educação Infantil dentro do contexto das culturas da infância, possibilitando que a 
criança participe dessa mudança sem abandonar o lugar ao qual ela pertence - o lugar da criança 
são as culturas da infância. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação a fim de que, por meio da 
participação e interação fosse possível realizar uma observação e conhecer as crianças a partir 
delas mesmas. Os resultados foram construídos a partir da observação participativa, bem como 
relatos de pais. A partir disso, conclui-se que promover hábitos alimentares saudáveis por meio 
das culturas da infância é uma prática que desperta seu interesse abrindo um caminho de 
possibilidades positivas neste sentido. 
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A FORMAÇÃO CONTÍNUA NAS REPRESENTAÇÕES DE PROFESSORES E GESTORES EM TRÊS 
MUNICÍPIOS DO INTERIOR PAULISTA 

 
SÔNIA REGINA GUARALDO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 

 
       Este artigo é resultado de pesquisa que teve como objetivo discutir a formação contínua em 
serviço nas representações de gestores e professores em três sistemas municipais de ensino do 
interior paulista. Descreve brevemente os instrumentos de coleta de dados utilizados para 
obtenção e análise dos dados no estudo original a partir da perspectiva teórica da antropologia 
dialética de Henri Lefebvre. Apresenta, por fim, as conclusões da pesquisa que apontam para a 
mútua interferência entre representações e contexto educacional estabelecendo, em certo 
sentido, relação entre a existência de boas práticas de formação, representações mais voltadas à 
prática pedagógica e autonomia dos gestores. Palavras-chave: Representações. Formação 
Continuada. Autonomia. Prática Pedagógica. Gestão. 
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A FORMAÇÃO DE UM VÍNCULO AFETIVO ENTRE EDUCADORAS E CRIANÇAS COMO POSSIBILIDADE 
PARA UMA ADAPTAÇÃO FELIZ A CRECHE. 

 
SUÉLEN CRISTIANE MARCOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

GILZA MARIA ZAUHY GARMS - FCT-UNESP 
 

       Este trabalho é fruto de um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento, e tem por 
objetivo identificar as estratégias de promoção da adaptação infantil à creche utilizadas pelos 
profissionais da Educação Infantil. A pesquisa enquadra-se na modalidade tipo estudo de caso, 
numa abordagem qualitativa, envolvendo discussões sobre a inserção das crianças a creche, e o 
estabelecimento da parceria entre as famílias e as instituições de Educação Infantil para o sucesso 
da adaptação das crianças pequenas e para a qualidade da Educação Infantil. O campo de 
investigação foi uma instituição, pública de Presidente Prudente, que atende 182 crianças de 4,5 
meses a 3 anos. Os procedimentos de coleta de dados foram entrevistas semi-estruturadas 
dirigidas às 11 educadoras e 7 professoras. Os resultados elucidam que os profissionais apontam 
como imprescindível para o sucesso da adaptação infantil a creche a formação de um vínculo 
afetivo entre educadoras, professoras e a criança.  CAPES. 
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A FORMAÇÃO DO HOMEM VIRTUOSO NA ESCOLA 
 

GIÓRGIA ANDRADE REGIANI FERREIRA MARTINS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ALONSO BEZERRA DE CARVALHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Este artigo busca, compreender a importância da escola, seus limites e possibilidades na 
formação do homem virtuoso, do homem ético e moral. Para tanto, buscou-se conhecimentos da 
filosofia da educação, em autores da contemporaneidade que continuam e ampliam referencias 
deixadas por kant e Aristóteles por exemplo. O artigo propõe uma análise da escola hoje e a 
possibilidade de, neste ambiente, ensinar ética e auxiliar a formação humana.Artigo que busca, ser 
ponto de partida para, investigar e compreender a formação do homem virtuoso, em especial, o 
quanto a boa convivência e as experiências agradáveis com os educadores podem contribuir para 
a formação dos alunos. As experiências vividas na escola têm influências históricas, sociais, 
culturais e evidentemente as mais particulares, subjetivas; docentes e discentes agem sobre o 
meio em que estão inseridos assim como são tocados por ele (o meio). Sem dúvida é preciso 
transitar por diferentes campos do conhecimento para compreender tudo isso e encontrar 
práticas que colaborem para o avanço da qualidade da educação. Entretanto, diante de qualquer 
situação vivida na escola, seja positiva ou não a figura do educador e a relação destes com seus 
alunos tem sempre muito peso, muita importância. Uma educação que leve a reflexão, a 
emancipação do homem, só se faz com responsabilidade, com senso de proporção ao invés da 
rigidez e da frieza, uma educação em que posturas éticas e acolhedoras, estejam 
fundamentalmente presentes, lugar e espaço da amizade, em um constante exercício de auxilio 
mútuo e de acolhimento, elementos tão necessário para a formação humana.Entenda-se bem, o 
homem virtuoso é aquele que age racionalmente e isso é próprio do ser humano, é o que o faz 
feliz, mas para tanto, é preciso ser educado. O sujeito adquire virtudes, disposição de caráter a 
comportamentos bons, se viver a prática continua de boas ações até que se tornem hábitos. Na 
ética das virtudes, mesmo as paixões (raiva, medo, prazer ou dor) são vividas, nem há falta, 
ausência delas e tão poucos excessos. A princípio estes atos virtuosos são repetidos sem um 
conhecimento reflexivo, entretanto conforme avança o processo educativo surge a escolha de 
atitudes boas a partir de seu caráter com a real intenção de realiza-los. O grande objetivo da 
educação, o de formar para a vida, abrange além dos conteúdos curriculares essenciais, trata do 
desenvolvimento das pessoas enquanto sujeitos atuantes e emancipados em sua sociedade, de 
excelente reflexão. 
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A IMPORTÂNCIA DA ESCOLA INCLUSIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDANTES PÚBLICO-
ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
DANIELA CARVALHO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PAMELA DE ALBUQUERQUE VOLTARELLI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
 

       A educação inclusiva tem sido pauta de pesquisas, projetos, documentos e debates em 
diferentes áreas. Nos últimos anos, especialmente com a publicação da Política Nacional de 
Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva no ano de 2008, passou-se a discutir a 
importância da constituição de escolas inclusivas para o atendimento e acesso dos Estudantes 
Público-Alvo da Educação Especial (EPAEE). Diante disso, neste trabalho será realizada uma 
reflexão no sentido de pensar qual é o papel da escola no desenvolvimento dos EPAEE e que tipo 
de apoio a escola deve oferecer para esses estudantes. O estudo é de natureza qualitativa do tipo 
documental e bibliográfica. Será abordado, entre outros aspectos, a necessidade de apresentar 
qual deve ser o papel da escola regular na promoção de estratégias que legitimem a inclusão de 
EPAEE. 
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A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES LÚDICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 
 

KARINA SILVIA MATEUS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
SIMONE PINTO FERREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JOSÉ RICARDO SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       As atividades lúdicas inseridas na Educação Infantil são de extrema importância para o 
desenvolvimento das crianças. A preocupação deste trabalho, porém, se remete na constante 
desvalorização das atividades lúdicas na concepção e prática dos responsáveis pelo 
desenvolvimento das crianças pequenas. Por vezes, o tempo para as brincadeiras e para os jogos, 
é reduzido para dar lugar à atividades de cunho teórico, com características escolarizantes. Sendo 
assim, o objetivo deste artigo é apresentar os benefícios que as atividades lúdicas proporcionam 
ao desenvolvimento das crianças. Sob orientação bibliográfica, esta metodologia nos auxilia expor 
a importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento infantil. Percebe-se que é unânime 
entre os autores que, as brincadeiras constituem como a atividade que mais contribui para o 
desenvolvimento infantil. Todas as capacidades das crianças, tais como as motoras, cognitivas e 
sociais, estão intimamente ligadas às atividades lúdicas. 
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A IMPORTÂNCIA DE NOVAS METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM EM CURSOS 
UNIVERSITÁRIOS NA ÁREA DA SAÚDE 

 
DENISE VASCONCELOS DE JESUS FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCIANA VASCONCELOS DE JESUS SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARMEN LUCIA DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

        Este artigo busca apresentar uma breve análise da importância da utilização de novas 
metodologias de ensino-aprendizagem, em contraposição aos métodos tradicionais de ensino, 
para a graduação na área da saúde, visando, com a contribuição de alguns teóricos, pontuar 
aspectos relativos a peculiaridade da área da saúde quanto a evolução constante de novas 
tecnologias e processos, que demandam novos aprendizados constantes, e relações sociais que 
exigem do futuro profissional uma maior interdisciplinaridade e assim necessita de método de 
ensino que atenda a estas necessidades que a realidade atual exige, e afim de exemplificar esta 
situação é descrita a metodologia ativa de ensino-aprendizagem, que alinha este processo. 
Conclui-se que esta metodologia, apesar de não ser a solução, se apresenta como uma importante 
alternativa que se adequa à situação atual diante de tantas demandas por um profissional 
competente, com possibilidades de aplicação e resultados satisfatórios conforme tem 
demonstrado diversos programas de ensino. Palavras chave: Metodologias ativas. Ensino-
aprendizagem. Área da saúde. 
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR E DO BRINQUEDO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL.  
 

DANIELE DOS SANTOS MARTINS VIEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
FABIO CAMARGO BANDEIRA VILLELA - UNESP 

 
       O presente trabalho visa a abordar a importância do brincar para o desenvolvimento infantil. 
Tal prática ajuda a criança a externalizar o que sente, desperta criatividade, favorece as relações 
sociais e auxilia no seu desenvolvimento corporal. Será abordada a questão do brinquedo 
associada ao desenvolvimento da criança: a escolha do brinquedo possui um significado para cada 
fase do desenvolvimento, do nascimento até chegar à vida adulta. Por fim, será discutido o papel 
do adulto em relação ao brincar da criança, questões como: não interromper a brincadeira da 
criança, ensiná-la a brincar, não proibir e nem alterar as regras criadas pelas crianças.  Programa 
Núcleos de Ensino/PROGRAD/UNESP    
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO COLABORATIVO NO PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE 
ESTUDANTES SURDOS 

 
DENNER DIAS BARROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

ANA VIRGINIA ISIANO LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

KLAUS SCHLUNZEN JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       O presente artigo apresenta resultados da pesquisa de iniciação científica intitulada "O ensino 
de conceitos matemáticos para estudantes surdos em uma perspectiva inclusiva" realizada no ano 
de 2015. O objetivo deste estudo foi verificar de que maneira os professores que atuam no 
Atendimento Educacional Especializado e o professor de Matemática da Sala Regular podem 
trabalhar colaborativamente para construir um Plano de Ensino Individualizado para o trabalho 
com resolução de problemas nas aulas de Matemática e favorecer a participação de estudantes 
surdos. A metodologia foi realizada a partir de um estudo de caso desenvolvido em uma escola 
estadual da cidade de Presidente Prudente - SP. Dentre os resultados da pesquisa podemos 
ressaltar a importância da formação inicial do professor que trabalha na sala regular proporcionar 
discussões sobre educação inclusiva. Além disso, verificamos a importância do trabalho 
colaborativo para proporcionar condições de plena participação dos estudantes surdos.  FAPESP. 
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS PARA O DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DA CRIANÇA DE SETE 
A DOZE ANOS 

 
ISABELA SAMOGIM SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARLA PLANTIER MESSAGE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CECÍLIA MARIA PRATES DE FREITAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CARMEN LUCIA DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente artigo tem como objetivo ressaltar a importância dos jogos para o 
desenvolvimento e aprendizagem da criança de sete a doze anos. As pesquisadoras propuseram-
se a relacionar o estágio das operações concretas; que é um dos quatro estágios que menciona o 
autor Piaget com os jogos como ferramenta no ensino-aprendizagem infantil. Nesse estágio que 
tem como período dos 7 aos 12 anos das crianças, os jogos podem contribuir significativamente 
para a aprendizagem, o desenvolvimento da inteligência e na construção do conhecimento 
científico. Para tal objetivo, utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica onde autores 
dessa área propõem uma discussão acerca de questões pertinentes ao uso de jogos para o 
desenvolvimento da aprendizagem e autonomia infantil. Portanto, conclui-se que a utilização de 
certos jogos e brincadeiras como facilitadores da aprendizagem na educação infantil, é sem 
dúvida, a solução para se obter resultados positivos no processo de ensino-aprendizagem das 
crianças. 
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A INSERÇÃO DO PROFESSOR NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: A CONSTRUÇÃO DE 
SUA IDENTIDADE PROFISSIONAL 

 
TÂNIA CRISTINA SILVA PESSOA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RAIMUNDA ABOU GEBRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Como em toda profissão, a formação de professores tem uma trajetória construída 
historicamente marcada por características que estarão presentes na construção da identidade 
profissional. O objetivo deste estudo foi analisar e identificar a construção da identidade docente 
a partir do olhar do professor iniciante na Rede Municipal de Ensino Fundamental I. A metodologia 
utilizada foi a pesquisa qualitativa do tipo descritivo-interpretativo. Para coleta de dados, foi 
realizado questionário e entrevista semiestruturada com 8(oito) docentes iniciantes da Rede 
Municipal de Rancharia SP. Os resultados preliminares indicaram que os principais problemas 
desses profissionais foram: as dificuldades no desenvolvimento dos conteúdos curriculares, gestão 
em sala de aula, correlação entre teoria e prática e escassez de experiência e apoio de Gestores e 
de Políticas Públicas. Conclui-se que é extremamente necessária a implantação de programas de 
apoio por parte do setor público para atender a inserção desses profissionais no ambiente escolar. 
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A INTERACTIVIDADE COMO FOMENTADORA DA LUDICIDADE: EM BUSCA DE CAMINHOS E 
SENTIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 

 
DENISE WATANABE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa de mestrado realizada em uma escola de 
Educação Infantil situada em um bairro localizado na periferia de um município do Oeste Paulista, 
ao constatar que havia uma carência em compreender e em integrar a interactividade como 
elemento fomentador da ludicidade. A partir desse fato, os objetivos que nortearam a dissertação 
de mestrado foram aprofundar os conhecimentos e a compreensão acerca das relações sociais 
(interactividade) entre adultos/crianças, crianças/adultos e crianças/pares infantis, com vistas a 
fomentar a ludicidade, por meio de atividades e de recursos lúdicos que fossem diversificados e 
significativos às crianças. Fundamentada na Sociologia da Infância, na pesquisa qualitativa e na 
metodologia da investigação-ação, recorreu-se a diálogos com crianças e com as professoras; as 
observações; as fotos; as anotações no diário de campo. Como resultados, a partir dos 
estreitamentos dos laços interpessoais, destacaram-se: avanços na produção de uma pesquisa 
realizada com as crianças e não somente sobre elas; a ênfase na interactividade, que por meio dos 
relatos das crianças era visto como motivo de "alegria" por elas ou pelos personagens das 
histórias; e o desejo e a solicitação de crianças de outras seriações para que a 
pesquisa/brincadeiras se expandisse e contemplasse também o Ensino Fundamental. A 
interactividade e a ludicidade fundamentam os eixos estruturadores das culturas infantis e os 
eixos das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI) e estão presentes em 
diversos documentos legais. Mais do que direito, constituem especificidades infantis e devem, 
portanto, ser compreendidos e valorizados. Destacamos que a interactividade e ludicidade se 
complementam, visto que a brincadeira não é inata, mas elemento cultural que precisa ser 
ensinado/aprendido/recriado.   CAPES. 
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A NATUREZA COMO ESPAÇO EDUCACIONAL: OPORTUNIDADES PARA A INFÂNCIA 
 

RENATA PAVESI COCITO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       O artigo apresenta a natureza concebida como um espaço educacional no âmbito da Educação 
Infantil, rico em possibilidades e em oportunidades para as crianças vivenciarem a infância. A 
qualificação do olhar pedagógico é considerada fundamental, pois possibilita enxergar 
oportunidades criativas e motivadoras para as crianças em diferentes espaços. Algumas 
experiências que envolvem criança e natureza são expostas para suscitar reflexões acerca dos 
fazeres pedagógicos cotidianos na Educação Infantil. Evidencia o brincar como uma expressão 
marcante e indissociável da infância, que pode ser desenvolvido em meio à natureza, com poucos 
recursos e em relação constante com os pares. A natureza precisa estar presente na organização 
espacial e/ou no cotidiano das instituições, considerando a realidade e as possibilidades de cada 
contexto, pois é compreendida como um espaço potente para o desenvolvimento infantil. 
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A PRODUÇÃO DISCENTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UNOESTE NO 
ANO DE 2012. 

 
GENIVALDO DE SOUZA SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

HELENA FARIA DE BARROS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       O presente artigo tem por objetivo dar continuidade ao estudo da produção discente do 
programa de Mestrado em Educação da Unoeste de 2012 (iniciado a partir de 2003). Os dados 
levantados foram extraídos dos resumos das dissertações defendidas no Programa ao longo desse 
ano e serão submetidos a procedimentos de análise quanti-qualitativos. As categorias de análise 
estabelecidas são: linhas de pesquisa; temáticas; instituições e populações envolvidas; abordagens 
e métodos. Pretende-se indagar e refletir sobre os fatores que acarretam possíveis aumentos ou 
diminuições da produção, as tendências da pesquisa educacional desenvolvida no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Unoeste, bem como as lacunas e aspectos inexplorados no 
conjunto das pesquisas. 
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A PROFESSORA E A INTERAÇÃO PESSOAL INFANTIL 
 

JOYCE GARBOSA DE AZEVEDO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
FABIO CAMARGO BANDEIRA VILLELA - UNESP 

 
       O artigo investiga a visão do psicanalista inglês Donald W. Winnicott acerca do 
desenvolvimento emocional infantil, a participação da mãe nesse processo e a importância de um 
ambiente externo que favoreça a criança nesse complexo desenvolvimento. Além disso, as falhas 
e as consequências que podem haver e o papel da professora na sala de aula frente às crianças 
que foram prejudicadas no decorrer do desenvolvimento maturacional do ego. A importância do 
ambiente externo tranquilo para que esse processo ocorra, bem como a socialização do indivíduo 
com os demais. A criança que não conseguiu desenvolver-se busca, a todo tempo, uma 
personalidade forte, capaz de lhe ajudar a reiniciar o processo de maturação e, assim, reestruturar 
sua personalidade de forma segura e tranquila.  Apoio Acadêmico e Extensão I - PROEX/UNESP. 
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A SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA COMO SUPORTE PARA OS PROFESSORES: A CRIANÇA E A ESSÊNCIA 
DO BRINCAR.  

 
NATHALIA FRANCO ALVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MONIQUE BAHR PIMENTEL - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       O presente artigo trata-se de um recorte de uma pesquisa de iniciação científica intitulada "A 
Ludicidade como eixo estruturador das culturas da infância, dando voz a criança", desenvolvida 
pelo grupo de pesquisa CEPELIJ- Centro de estudo e pesquisa em educação, ludicidade, infância e 
juventude, coordenado pelos professores doutores José Milton de Lima e Márcia Regina Canhoto 
de Lima, em parceria com uma escola de Educação Infantil de Presidente Prudente. Trata-se de 
uma pesquisa qualitativa do tipo - etnográfica que tem como aporte teórico a Sociologia da 
Infância. Tem por objetivos compreender como a Ludicidade é trabalhada dentro do contexto 
escolar, qual a postura das professoras diante desse eixo e permitir que a criança protagonize suas 
vivências. As observações são realizadas semanalmente, assim como os encontros dos bolsistas 
para a discussão do material teórico. Ocorrem também quinzenalmente uma reunião com um 
grupo maior denominado, Cultura Corporal, Saberes e Fazeres, que atualmente está estudando as 
diferentes vertentes sociológicas e uma disciplina de história que aborda todo o processo de 
desenvolvimento do ser humano e as diferentes sociedades. Como resultados, observou-se o 
envolvimento gradativo das professoras em relação à brincadeira, a transformação que ambas 
estão tendo desde que a pesquisa passou a contemplá-las. Em relação às crianças, notou-se que 
em todas as situações elas estiverem como atores sociais e protagonistas.   Pibic/Cnpq. 
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A VALORIZAÇÃO DAS CULTURAS INFANTIS ATRAVÉS DAS BRINCADEIRAS IMAGINATIVAS 
 

SUSANA ANGELIN FURLAN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DENISE WATANABE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

NATHALIA FRANCO ALVES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Este artigo é um recorte de uma pesquisa de Iniciação Científica (IC), cujo título "No mundo da 
criança: resgatando a fantasia do real no contexto da Educação Infantil", teve início em 2011 em 
algumas salas de Educação Infantil de uma escola no interior paulista, ao constatar que havia uma 
carência de saberes referentes à imaginação infantil. A partir desse fato, buscou-se estimular e 
ampliar a imaginação infantil - por vezes latente - por meio de brincadeiras; de músicas; de 
representações; de personagens imaginários (Lipe e Luci) e de brinquedos. Fundamentada na 
Sociologia da Infância, a pesquisa adotou a abordagem de natureza qualitativa e a metodologia da 
pesquisa-intervenção, com vistas a levantar reflexões teóricas e práticas que colaborassem com 
transformações na realidade. Como resultados, destacam-se: maior expressão imaginativa das 
crianças e efetiva participação das professoras - em todas as brincadeiras e atividades propostas 
pelos pesquisadores bolsistas.  PIBIC- Cnpq. 
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A VÍDEOCONFERÊNCIA COMO UM RECURSO PARA AS AULAS DA DISCIPLINA DE LIBRAS NA 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. 

 
LAIS DOS SANTOS DI BENEDETTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DENISE IVANA DE PAULA ALBUQUERQUE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LÍVIA RAPOSO BARDY - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       A inclusão da Libras, como disciplina curricular nos cursos de graduação da Unesp, em 
cumprimento à Lei 10.436/2002 e ao Decreto 5.626/2005, tem o propósito de atender a legislação 
e contribuir na formação dos futuros professores. Essa disciplina é oferecida na modalidade 
semipresencial, sistematizada em três momentos: atividades a distância no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, aulas práticas em Videoconferências e atividades de formação e avaliação 
presenciais. O objetivo deste estudo foi analisar como as aulas por Videoconferência podem 
favorecer a aprendizagem da prática de Libras e contribuir no processo de formação dos 
estudantes. A metodologia foi embasada nos pressupostos da pesquisa qualitativa. Os resultados 
demostraram que o uso da Videoconferência, baseada nos conceitos da Abordagem Comunicativa 
de Brow (1994), na qual o aprendizado de uma língua ocorre na interação entre estudantes e com 
o professor, foi uma importante estratégia para as aulas e tem refletido positivamente na 
aprendizagem dos estudantes. 
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ACESSIBILIDADE EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
VISUAL: PROTOLOCO DE ANÁLISE 

 
ANA LUCIA FARÃO CARNEIRO DE SIQUEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Diante dos desafios provocados pelas inovações tecnológicas, o escopo deste artigo consiste 
em identificar e analisar os recursos necessários para que os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVA) adotados no desenvolvimento de cursos a distância, possibilitem uma aprendizagem 
significativa e inclusiva, especialmente, aos estudantes com deficiência visual. O contexto do 
estudo trata-se de uma instituição de ensino superior pública que oferta cursos na modalidade a 
distância em nível de graduação e pós-graduação. A abordagem metodológica tem como 
parâmetros o estudo de caso, cuja base é um curso de especialização implementado no ambiente 
virtual de aprendizagem utilizado por essa IES. O protocolo de análise gerado busca: a 
identificação do nível de acessibilidade do ambiente de aprendizagem e recursos disponíveis, bem 
como a participação e interação com as ferramentas. Para tanto, espera-se observar essa 
interação em dois sujeitos com deficiência visual. Como resultado espera-se elaborar futuramente 
parâmetros e indicadores que poderão ser contemplados na criação de ambientes virtuais, 
visando à melhoria das condições de acessibilidade e interação de cursistas com deficiência visual. 
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AÇÕES E REFLEXÕES SOBRE A DANÇA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

CAROLINA FERNANDA DE ANDRADE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DENISE IVANA DE PAULA ALBUQUERQUE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       A dança é uma atividade que compõe o currículo da Educação Física no contexto escolar, ela 
está relacionada nos conteúdos do Tema Transversal: Pluralidade Cultural, e tem a intenção de 
levar os alunos a reconhecer a diversidade cultural como patrimônio, sua importância e, 
principalmente, levando-os a valorizar, respeitar e conviver as diferenças. Este trabalho teve como 
objetivo analisar como a aula de Educação Física pode proporcionar o conhecimento sobre a 
diversidade e estabelecer um debate sobre a "pluralidade cultural" através do conteúdo de dança. 
A metodologia foi embasada nos princípios da pesquisa qualitativa de natureza descritiva-
interpretativa. Os resultados apontaram que os pré-conceitos existentes no inicio da intervenção 
em relação à dança, eram fruto do desconhecimento dos alunos em relação a esse conteúdo e da 
questão de gênero relacionada à prática dessa atividade. Nesse sentido o papel do professor é 
essencial para superar estigmas vigentes no contexto educacional e social   Núcleo de Ensino. 
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AGRESSIVIDADE INFANTIL NO CONTEXTO ESCOLAR: AS POSSIBILIDADES DE AUXÍLIO 
PROPORCIONADAS PELA LUDICIDADE. 

 
RAFAELA REGINATO HOSOKAWA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

FABIO CAMARGO BANDEIRA VILLELA - UNESP 
 

       O presente artigo trata de um projeto de extensão e pesquisa, realizado em uma escola de 
Ensino Fundamental da rede pública do município de Presidente Prudente-SP. O referido projeto 
compreende que conflitos internos e dificuldades emocionais na infância podem ser responsáveis 
por dificuldades de relacionamento em sala de aula. Nessa perspectiva, se propõe a investigar a 
possibilidade de se contribuir para a resolução desses conflitos, obtendo-se uma consequente 
melhoria no comportamento dos alunos, por meio de atividades lúdicas. Ao participar do referido 
projeto, deparou-se com o caso de um garoto considerado agressivo por sua professora e buscou-
se investigar se o brincar e o suporte emocional oferecido ao aluno teria potencial para minimizar 
sua conduta agressiva. A pesquisa foi realizada com base nos pressupostos da pesquisa qualitativa, 
tendo como referencial a investigação das manifestações da criança, pensadas a partir das 
contribuições da teoria psicanalítica winnicottiana.   Programa Núcleo de Ensino da UNESP. 
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ANÁLISE DE ESTUDOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO CAMPO FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES. 

 
MICHELLE TOSTA PRATES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

RENATA PORTELA RINALDI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       A formação inicial de professores tem sido discutida em diversos contextos e, atrelado a este 
processo, princípios que norteiam o desenvolvimento e a construção de saberes docentes. O 
objetivo deste estudo foi analisar o que revelam as pesquisas sobre a formação inicial de 
professores no Brasil e na Inglaterra, no período de 2011 a 2016. A metodologia utilizada foi a 
pesquisa bibliográfica, usando as publicações de um periódico britânico e periódicos brasileiros na 
área da Educação com estrato A2, e da análise sistemática para discussão dos resultados. Nos 
resultados foram identificados 145 artigos no exterior e 912 nos periódicos brasileiros. Em geral, o 
assunto mais recorrente foi a formação inicial de professores, desenvolvimento profissional da 
docência e aprendizagem da docência. Concluímos que no Brasil e no exterior, há avanços nas 
pesquisas sobre o assunto, porém é preciso ampliar e evoluir sobre as vertentes que abrangem o 
tema formação de professores.  PIBIC/CNPq. 
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ANÁLISE DE UMA [IN]CORPORAÇÃO DA ABORDAGEM SISTÊMICA NO CURRÍCULO DE CIÊNCIAS DE 
MATO GROSSO DO SUL" 

 
ANA LAURA DIAS DE SOUZA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       O artigo discute a importância de uma abordagem sistêmica no processo de ensino e 
aprendizagem das Ciências em detrimento da fragmentação de saberes promovida pelo método 
reducionista que ainda influencia a educação escolar, prejudicando a formação de um espírito 
científico-pesquisador nos estudantes. Percebe-se que a discussão da importância de uma 
abordagem sistêmica no estudo dos seres vivos já está presente em documentos oficiais como os 
PCNs e DCNs. Este trabalho procura então examinar a efetiva incorporação destas orientações no 
Referencial Curricular da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, tomando como 
conteúdo de referência o estudo do corpo humano no oitavo ano do ensino fundamental. A 
análise das orientações pedagógicas presentes no documento se mostram contraditórias com a 
própria organização curricular, o que vem contribuindo na construção de uma visão fragmentada 
do corpo humano pelos alunos, transferindo-se aos professores a tarefa promover a integração 
entre estes saberes. 
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ANÁLISE DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO CONCEITUAL NA ESCOLA 
 

VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
IRINEU ALIPRANDO TUIM VIOTTO FILHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       O presente artigo é resultado de uma pesquisa de mestrado em educação escolar que tem 
como objetivo analisar a importância dos conhecimentos científicos e respectivos conceitos, para 
o processo de desenvolvimento do pensamento conceitual dos estudantes durante as aulas de 
língua portuguesa numa escola de ensino fundamental de presidente prudente. Tem como base a 
teoria histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica e participaram do estudo seis alunos de 
uma escola pública da periferia da cidade. Após realização de processo de intervenção conclui-se 
que os sujeitos participantes encontram-se em processo de desenvolvimento do pensamento em 
conceitos, no entanto ainda não desenvolveram a capacidade de operar com os mesmos, situação 
decorrente de uma certa carência no seu processo educativo escolar. 
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AS POTENCIALIDADES DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM NO CURSO DE ENFERMAGEM: A 
CONCEPÇÃO DOCENTE 

 
AMANDA DELIBORIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente estudo é recorte da pesquisa desenvolvida no Programa de Mestrado em Educação 
da Universidade do Oeste Paulista e tem como objetivo geral apresentar e discutir algumas 
potencialidades do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e seus recursos às práticas 
pedagógicas dos professores que atuam no ensino superior, especialmente, no curso de 
Enfermagem. A pesquisa assumiu caráter qualitativo, do tipo estudo de caso. Os participantes da 
pesquisa foram 12 docentes atuantes no curso de Enfermagem de uma Instituição de Ensino 
Superior Privada de Presidente Prudente/SP e que utilizam o AVA em suas disciplinas. Para a 
obtenção dos dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas. Os dados da entrevista foram 
organizados e analisados, por meio da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Aqui neste 
artigo apresentam-se recortes dos textos organizados a partir dessa técnica, com o intuito de 
evidenciar as potencialidades do AVA e alguns de seus recursos, evidenciando-se assim as 
percepções dos docentes, sujeitos desta pesquisa. Os principais resultados evidenciaram que o 
AVA potencializa a prática docente e contribui para a melhoria no processo ensino e aprendizagem 
dos acadêmicos de Enfermagem. 
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AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E A JUSTIÇA RESTAURATIVA NA ESCOLA 
 

LARA CUCOLICCHIO LUCATTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RAUL ARAGÃO MARTINS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       A presente pesquisa teve como objetivo investigar as relações interpessoais na escola que 
adotou o Projeto de Justiça Restaurativa. Caracterizou-se como um estudo qualitativo, 
fundamentado na teoria construtivista piagetiana. Os dados foram coletados por meio de 
observação do ambiente escolar, entrevista semiestruturada e analisados pela triangulação das 
informações. Os resultados evidenciaram que a implantação dos Círculos Restaurativos, um dos 
procedimentos da Justiça Restaurativa, não influenciou a qualidade das relações interpessoais 
dessa amostra. Apesar do resultado, o Projeto da Justiça Restaurativa, se configura, como mais um 
fator de proteção de que podemos lançar mão num contexto socioeducacional na formação 
integral do indivíduo.  Capes. 
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS: O PAPEL DO ESTADO NA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE INFORMAÇÃO E 
LEITURA 

 
FABIANA SALA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

IZABELE DIAS DOS SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
SILVIO CESAR NUNES MILITÃO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       A efetivação de políticas públicas direcionadas às bibliotecas e a difusão da leitura representa 
a garantia do Estado de Direito ao princípio da igualdade. Este estudo teve como objetivo analisar 
a situação atual das bibliotecas públicas e o papel do Estado na construção e manutenção dos 
espaços de informação e leitura como direito fundamental à sociedade. A metodologia constou de 
pesquisa de natureza qualitativa, abrangendo revisão bibliográfica e análise documental sobre a 
temática em estudo. Os resultados alcançados revelam a falta de políticas informacionais e 
culturais contínuas para promoção e valorização da biblioteca pública como princípio da 
democracia. Por fim, pode-se concluir que, somente por meio de mudança política, discursiva e 
institucional será possível uma transformação bem-sucedida no cenário da biblioteca pública no 
Brasil. 
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CIBERINFÂNCIA: UMA ANÁLISE SOBRE O BINÔMIO CRIANÇA E JOGOS ELETRÔNICOS 
 

LEONARDO DE ANGELO ORLANDI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       A presente pesquisa tem como foco as sensações e percepções causadas em crianças do 
ensino fundamental pelo uso de jogos e dispositivos eletrônicos. Para tanto, estabeleceu-se como 
objetivo: realizar uma revisão sistemática da literatura a respeito de estudos que procurem 
caracterizar o uso de jogos eletrônicos e as sensações produzidas em crianças do ensino 
fundamental, que auxiliem na compreensão e na elaboração de novos critérios. A metodologia 
utilizada foi a revisão sistemática de literatura e análise de conteúdo. A fim de lançar luz sobre um 
objeto que se destaca com tamanha relevância no campo educacional, reiteramos a necessidade 
de compreender as sensações produzidas pelos jogos e dispositivos eletrônicos e como se 
apresentam no ambiente escolar.  
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COMPARTILHANDO SABERES E PRÁTICAS: O ESTÁGIO COMO EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO INICIAL 
DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
RENATA PAVESI COCITO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

INDIRA APARECIDA SANTANA ARAGÃO FAVARETO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       O artigo tem como enfoque uma experiência em Educação Infantil oriunda do estágio 
curricular supervisionado do curso Pedagogia da FCT/UNESP realizado em 2013. A trajetória de 
construção do estágio é descrita e tem como base ações integradoras iniciais como forma de 
estabelecer vínculos com a instituição onde o estágio será desenvolvido. Busca-se evidenciar o 
processo de formação inicial e a união entre teoria e prática, fatores preponderantes para a 
qualidade na formação do futuro professor de educação infantil. A vivência do grupo de 
estagiários traz como especificidade o trabalho com a organização do espaço da sala de referência 
do grupo de crianças em cantos temáticos. 
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COMPLEXIDADE DA DOCÊNCIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: ANÁLISE SOBRE 
ENTREVISTAS 

 
ALANA SILVA MOREIRA - FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - FCT 

VANDA MOREIRA MACHADO LIMA - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA UNESP 
 

       O texto em questão é resultado de uma Pesquisa de Iniciação Científica cujo o objetivo foi 
investigar a complexidade da docência nos anos iniciais do Ensino Fundamental em uma escola 
pública municipal. Utilizamos como base 95 horas de observação participante e 4 entrevistas semi-
estruturadas, realizadas com professoras polivalentes. Para tanto utilizamos a pesquisa do tipo 
qualitativa, que envolve técnicas de observação participante, estudo bibliográfico e registro 
reflexivo, além de técnicas de análise de conteúdo. Constatamos que a complexidade em ser 
professor dos anos iniciais na escola pública municipal envolve a clareza de seu papel como 
formador e agente de transformação, que enfrenta diversos desafios em sala de aula, como classe 
numerosa, indisciplina, falta de apoio familiar, entre outros. Entretanto, as alegrias ao constar a 
evolução e desenvolvimento da aprendizagem de seus alunos são ressaltadas em todas as 
falas.  PIBIC-ISB/UNESP. 
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CONSTRUÇÃO COLETIVA DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO EM UMA ESCOLA PÚBLICA 
MUNICIPAL: DESAFIOS E POSSIBILIDADES REAIS. 

 
THAYS RIBEIRO GUEDES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ALANA SILVA MOREIRA - FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - FCT 
VANDA MOREIRA MACHADO LIMA - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA UNESP 

 
       A construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola é sempre um grande desafio 
a todos os profissionais da educação. Este artigo visa refletir sobre os desafios e as possibilidades 
reais de construção coletiva do PPP de uma escola pública municipal. A pesquisa se insere na 
abordagem qualitativa, e utilizou como instrumentos na coleta de dados a pesquisa bibliográfica, a 
observação participante, o registro reflexivo e o questionário. Para categorização e análise das 
questões abertas recorremos à técnica de análise de conteúdo (FRANCO, 2008), na qual elaboram-
se as categorias a partir da análise da resposta escrita dos sujeitos. Constatamos que o principal 
desafio foca-se em articular as diversas opiniões dos membros da equipe escolar sobre um mesmo 
tema, contudo, com a discussão em grupos, subsidiada pela opinião individual e discussão no 
coletivo, foi possível a escola parceira superar essa dificuldade.   Programa Projeto Núcleo de 
Ensino da PROGRAD/UNESP. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DOS DESDOBRAMENTOS POLÍTICOS E ECONÔMICOS DA CORRUPÇÃO 
ENVOLVENDO A PETROBRÁS: VISÃO DOS ESTUDANTES DE ENSINO MÉDIO EM TRÊS RIOS/RJ 

 
MAYARA ALVES VAGUEIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 

ANGÉLICA DE OLIVEIRA SOARES - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
ALINE DA COSTA LOURENÇO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 

FABIOLA DE SAMPAIO RODRIGUES GRAZINOLI GARRIDO - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO 
DE JANEIRO - UFRRJ 

 
       No ano de 2014, o Programa de Educação Tutorial - PET do Instituto de Três Rios assumiu o 
compromisso de inserir jovens do Ensino Médio de escolas da rede pública na realidade do 
ambiente universitário. Desta forma, vem realizando desde então o "Projeto Escola-Universidade" 
que tem como finalidade apresentar aos participantes as estruturas da Universidade, ao 
proporcionar visitas guiadas e atividades em grupos de trabalho que tratam de temas atuais e 
relevantes para a sociedade. O presente artigotem como objetivo discorrer sobre a atividade do 
Grupo de Discussão intitulado "Petrobras: Desdobramentos Políticos e Econômicos", tendo em 
vista os recentes acontecimentos na estatal, que envolveram pagamentos de propinas, 
financiamento de atividade ilícita e que culminaram em prejuízos à conjuntura econômica do 
País.   PET/MEC/SESU3. 
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CONTRIBUIÇÕES DE LURIA PARA O TRABALHO COM BEBÊS NA CRECHE 
 

JOSÉ RICARDO SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       De modo geral, o atendimento dos bebês nas creches pauta-se por características domésticas, 
improviso e higienista. Entendemos que esta concepção precisa ser superada. Por esta razão, o 
objetivo deste texto é apresentar alguns indicativos da neuropsicologia de Luria pois acreditamos 
poder contribuir para o trabalho desenvolvido com bebês nas creches. Na busca por este objetivo, 
utilizamos como metodologia de pesquisa aquela denominada de bibliográfica. Os resultados 
apontam sobre a dinamicidade dos componentes cerebrais, para a importância das relações 
sociais e, principalmente, para uma compreensão do bebê como um ser ativo em suas relações. 
Por fim, tais indicativos, mudam radicalmente a relação que o professor estabelece com o bebê na 
creche. 
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CORREÇÃO DE TEXTOS: QUE RELEVÂNCIA OS PROFESSORES ATRIBUEM À ORTOGRAFIA? 
 

ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
PATRÍCIA REGINA DE SOUZA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       A avaliação é um aspecto inerente à prática docente, porém avaliar um texto tem se 
constituído como um desafio para os professores de língua portuguesa, uma vez que esta é uma 
tarefa complexa. O professor, muitas vezes, não sabe o que e nem como avaliar um texto e acaba 
dando um peso maior à dimensão gramatical, mais especificamente à correção dos erros 
ortográficos dos alunos. Diante disso, neste artigo, objetivamos verificar e analisar qual a 
importância que os docentes da Rede Municipal de Ensino de Presidente Prudente têm atribuído à 
ortografia quando avaliam um texto. Os resultados apontam que a ortografia se constitui como 
algo relevante na prática avaliativa dos professores, mas não é considerada o principal. Isso 
aponta para um aspecto significativo relacionado à formação docente, pois a maioria dos 
professores já internalizou que a ortografia é importante, mas não é o essencial.  CNPq. 
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CTSA E O ENSINO DE FÍSICA: UM ESTUDO DE CASO 
 

DONIZETE APARECIDO BUSCATTI JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Tendo como pressuposto a necessidade de se repensar a formação de professores para uma 
sociedade tecnológica - o que foi alvo de fartos debates educacionais pelo movimento CTSA -, 
desenvolvemos um estudo de caso em um curso de licenciatura em Física de uma instituição 
federal de ensino. Os objetivos foram identificar as concepções acerca das relações sociedade-
tecnologia-ambiente e analisar como tais concepções se aplicariam em uma aula. Como 
instrumento de coleta de dados foram utilizados questionários e a análise de uma apresentação 
feita pelos alunos, que foi gravada e transcrita. Os resultados apontaram que, em geral, a visão 
dos futuros docentes atende às orientações dos documentos oficiais: praticamente todos 
defendem a ideia de formar cidadãos conscientes dos efeitos que a tecnologia e a ciência tem na 
nossa sociedade. A análise da prática, no entanto, evidenciou que foram discutidos apenas os 
pontos benéficos da ciência, expondo uma visão distorcida do real desenvolvimento científico e do 
papel deste na sociedade. 
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CULTURA LÚDICA E MEDIAÇÕES NO CONTEXTO ESCOLAR 
 

PALOMA ARIEL RODRIGUES FREITAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Pensando no desenvolvimento do sujeito mediante suas vivencias e experiências dentro e fora 
do contexto escolar, assumimos como pesquisa compreender as manifestações televisivas nas 
culturas lúdicas das crianças dentro de uma instituição de ensino do Oeste Paulista. A metodologia 
utilizada foi de natureza qualitativa, caracterizando-se como Pesquisa do tipo Etnográfica, usamos 
de entrevistas, observações e anotações em diário de campo, nossas observações apontam que a 
mídia televisiva se encontra presente na instituição escolar, sendo percebida em diversos 
momentos como nas conversas das crianças e nas atividades lúdicas infantis. Também pudemos 
perceber a manifestação televisiva através do consumismo, que aparece significativamente nas 
estampas de roupas, calçados e objetos que as crianças trazem para dentro da instituição, e ainda, 
percebeu-se que a mediação dentro da escola não é realizada como deveria, a fim de ressignificar 
e proporcionar senso crítico com potencial de modificar a relação da mídia com as crianças.  CNPq. 
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CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR DO IBILCE: OPORTUNIDADE DE INGRESSO AO ENSINO SUPERIOR 
 

LUCIANA APARECIDA NOGUEIRA DA CRUZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RICARDO SCUCUGLIA RODRIGUES DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JOSEANE GABRIEL RODRIGUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RANIERE APARECIDO ROMANINI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

HUGO ROCHA NHOATO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LUCAS RAMOS PEREIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

NATÁLIA PINHEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       O ensino público no Brasil ainda não tem a qualidade necessária para que alunos oriundos 
desse segmento concorram igualitariamente em exames vestibulares para ingressarem no ensino 
superior público e de qualidade. Apesar dessa condição, intensifica-se a cada ano entre a 
população socioeconomicamente desfavorecida a demanda por cursar o ensino superior. Em 
razão dessa demanda, o Ibilce/UNESP oferece mais de 300 vagas/ano para curso pré-vestibular. O 
projeto de extensão Cursinho pré-vestibular do Ibilce/UNESP oferece gratuitamente às pessoas da 
comunidade, que desejam concorrer aos exames vestibulares e não possuem o conhecimento 
necessário para concorrer de forma igualitária com os demais vestibulandos, ensino de qualidade. 
O projeto, além de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino dos pré-vestibulandos, 
também auxilia na formação pessoal e profissional de alunos da graduação e pós-graduação do 
Ibilce ao coordenarem e ministrarem aulas no cursinho.  Pró-Reitoria de Extensão da UNESP – 
PROEX. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1845 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Educação    

 
 

CURSO DE ENFERMAGEM E A DIMENSÃO HUMANA DA FORMAÇÃO 
 

ELIANA DE FÁTIMA CATUSSI PINHEIRO - UNIVERSIDADE ESADUAL DO NORTE DO PARANÁ 
ADRIANO RODRIGUES RUIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Trata-se de relato de pesquisa documental que objetivou analisar a Política Nacional de 
Humanização (PNH), lançada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em 2004, e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Enfermagem, de 2001. As 
argumentações, norteadas por perspectivas educacionais atentas à humanização, estão 
estruturadas a partir de dois eixos: o curso de enfermagem e a política nacional de humanização. 
Como resultado, constatam-se relevantes contribuições desses documentos para a construção de 
um campo de reflexão, já durante a formação do futuro profissional, que tende a subsidiar uma 
cultura atenta à qualificação das relações entre profissionais da saúde e usuários do Sistema. 
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DANÇA E AS CULTURAS JUVENIS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

JOYCE CRISTINA CLARO MENOTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       A Dança e as atividades rítmicas representam na escola, nas aulas de Educação Física, 
movimentos em contextos concretos, com significações e intencionalidades, vias de expressão das 
Manifestações Culturais Juvenis dos alunos do Ensino Médio. A pesquisa investigou as relações 
dos jovens alunos com a Dança, nas aulas de Educação Física, visando compreender o nível de 
participação nas práticas educativas relacionadas a este conteúdo. Assumiu a metodologia 
qualitativa e pautou-se em pressupostos da pesquisa do tipo etnográfico na busca pela imersão no 
universo cultural dos fenômenos pesquisados, sem necessitar de amplo tempo em campo, mas 
sim, de uma imersão profunda. Por fim, constatamos que as culturas juvenis são múltiplas e, desse 
modo, não necessariamente a Dança, como aborda o currículo do Ensino Médio, faz parte das 
manifestações culturais juvenis, nessa amostra pesquisada. 
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DESIGNER EDUCACIONAL: A IMPORTÂNCIA DESSE PROFISSIONAL 
 

LÍVIA RAPOSO BARDY - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
 

       Este artigo tem como tema central discutir a importância de um profissional da área da 
educação que ainda não é muito conhecido, mas que tem grande relevância no cenário atual de 
inovações e uso de tecnologias educacionais. Esse profissional é o Designer Educacional também 
conhecido por Designer Instrucional. O objetivo deste estudo, resultado de um trabalho de 
conclusão de curso de uma pós-graduação, foi o de compreender e evidenciar a importância do 
profissional Designer Educacional. A metodologia utilizada foi de cunho qualitativo e do tipo 
bibliográfico. Por meio do estudo foi possível concluir que a presença de um profissional com a 
formação que tem o Designer Educacional é de fundamental importância e pode trazer inúmeros 
benefícios para o processo de ensino e aprendizagem nas instituições de ensino, de todos os níveis 
e modalidades. Assim, torna-se relevante que o âmbito educacional conheça esse profissional.  
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DISCIPLINA DE LIBRAS NA GRADUAÇÃO: O ENSINO DE LIBRAS E SOBRE A LIBRAS. 
 

LAIS DOS SANTOS DI BENEDETTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

 
       Em 2002 a Lei 10.436 foi promulgada no Brasil, reconhecendo a Língua de Brasileira de Sinais 
(Libras), como a língua oficial das comunidades surdas brasileiras. Até 2002, iniciativas de 
disseminação da Libras no contexto educacional não eram reconhecidas pela nossa legislação. Em 
2005, o Decreto 5.626 estabeleceu um prazo para que as instituições de ensino superior 
provessem o ensino da Libras nos cursos de licenciatura e fonoaudiologia. A Unesp, em 
atendimento a uma comissão da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), iniciou em 2013 um projeto 
piloto que consistia em oferecer uma disciplina de Libras aos diferentes campi da Unesp, na 
modalidade a distância. Ofertada em cinco edições, a pesquisa descrita neste artigo problematiza 
a seleção e análise de conteúdos práticos propostos na disciplina. A pesquisa tem natureza 
qualitativa. Espera-se caracterizar em que medida os conteúdos tem proporcionado um mínimo 
de comunicação aos estudantes, principalmente em contextos escolares. 
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ECOPEDAGOGIA: UMA VIA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

CLAUDIO JOSE DONATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O objetivo deste estudo é conceituar Ecopedagogia e demonstrar sua importância para a 
preservação do meio ambiente. A metodologia adotada para realizar este estudo foi a pesquisa 
bibliográfica. Os resultados evidenciam que a Ecopedagogia consiste no agir com responsabilidade 
em relação ao ambiente e, por conseguinte se torna uma educação sobre o meio ambiente, que 
leva à compreensão da Terra como a casa de todos. Em conclusão, este estudo afirma que a 
Ecopedagogia é um código de ética global, devendo ser utilizada como ferramenta para promover 
a transformação social rumo à sustentabilidade planetária, podendo se utilizar da integração com 
a natureza como um recurso eficaz na construção e propagação desses valores. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: COMO E PORQUE SUA ABORDAGEM COM 
CRIANÇAS NESSA FAIXA ESCOLAR 

 
MARCOS LUPÉRCIO RAMOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ECLAIR MARIA DA SILVA SIMEÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
DENISE ALVINO ALVES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Esta pesquisa teve por objetivo analisar, entender e identificar metodologias de como 
trabalhar educação ambiental na educação infantil, com o intuito de promover o conhecimento 
sobre as questões ambientais e mecanismos que impliquem em comportamentos mais 
condizentes com a sustentabilidade ambiental. Visa também, fornecer subsídios aos profissionais 
da educação que tenham como ambiente de trabalho escolas de educação infantil e como 
clientela crianças nessa faixa etária. Entende-se ao final, que a educação ambiental deve ser 
iniciada o quanto mais cedo possível, portanto, ainda no ensino infantil. Para tanto, o profissional 
da educação e as escolas que trabalham com esse nível da educação formal - o ensino infantil - 
devem estar preparados para a inserção nos processos de formação escolar da temática ambiental 
de maneira pragmática, concreta e o mais próximo possível das múltiplas realidades que se 
apresentam.  Não há - TCC desenvolvido junto ao curso de Pedagogia da Faculdade de Ciências, 
Letras e Educação - FACLEPP - da Universidade do Oeste Paulista – UNOESTE. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONSUMO E RESÍDUOS SÓLIDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O QUE DIZEM 
AS PESQUISAS DO GT 22 DA ANPED(2010-2015) 

 
NATALIA TEIXEIRA ANANIAS FREITAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

FÁTIMA APARECIDA DIAS GOMES MARIN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Este artigo apresenta os dados da pesquisa de Doutorado em andamento intitulada "Educação 
Ambiental, Consumo e Resíduos Sólidos no contexto da Educação Infantil: um diálogo necessário", 
pertencente ao PPGE - FCT/UNESP, Pres. Prudente. A motivação central da pesquisa é discutir a 
formação de professores e suas práticas pedagógicas diante da Educação Ambiental em Resíduos 
no contexto da Educação Infantil. A metodologia da pesquisa é baseada na abordagem qualitativa, 
do tipo "Survey". Nesta ocasião, enfatizamos os dados obtidos com o levantamento bibliográfico 
que considerou as publicações realizadas no período de 2010-2015 no GT 22 - Educação 
Ambiental, pertencente à ANPED, abordando as palavras-chave: Educação Ambiental, Consumo, 
Resíduos Sólidos e Educação Infantil. Os dados obtidos revelam a necessidade de ampliação e 
aprofundamento das pesquisas sobre Educação Ambiental que contemplem a formação de 
professores para atuarem na Educação Infantil.   CAPES. 
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ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO FÍSICA: UM ESPAÇO DE SONHOS, RECEIOS E MANIFESTAÇÕES DAS 
CULTURAS JUVENIS. 

 
LUCAS SILVESTRE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       A juventude e suas manifestações tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões 
acadêmicas. A situação conflituosa que se desvela entre os jovens alunos e a escola motivou o 
interesse por essa pesquisa, conhecer quem é o jovem que compõe a realidade escolar, quais seus 
sonhos e receios, bem como, se a educação física, pautada nos conteúdos da cultura corporal de 
movimento pode realizar um canal dialógico entre os sujeitos escolares, foram algumas das 
questões norteadoras. A pesquisa teve uma metodologia de natureza qualitativa de caráter do 
tipo etnográfica, utilizou como procedimentos para coleta de dados questionários 
semiestruturados, entrevistas e observação participante. Assim, observamos que a escola se 
mostrou um lugar riquíssimo em manifestações culturais e de uma dinamicidade ímpar, a aulas se 
mostraram um espaço eminentemente juvenil e isso possibilitou um compartilhar de vivências e 
experiências dos sujeitos. Palavras Chave: Jovens Alunos, Ensino Médio, Educação Física, Culturas 
Juvenis, Cultura Corporal de Movimento.   CAPES CNPq. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM LIBRAS : EXPERIÊNCIA POR MEIO DAS REDES SOCIAIS FACEBOOK 
E WHATSAPP 

 
MARIANE DELLA COLETTA SAVIOLI GARZOTTI DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O artigo realizado é uma experiência de formação de professores em Libras, realizada em uma 
fundação municipal do interior paulista, no ano de 2015. A pesquisa objetiva compreender a 
formação permanente por meio do curso de extensão de profissionais de diferentes áreas e 
docentes na área de inclusão quanto ao ensino da Língua Brasileira de Sinais a partir das 
interações nas redes sociais Facebook (web 2.0) e Whatsapp (web 3.0). O seu referencial teórico 
está embasado em Hessel e Hardagh (2012); Silva e Allegretti (2012), Mantoan (2004), Valente; 
Moran e Arantes (2011). A metodologia de pesquisa é qualitativa do tipo intervenção - ação. 
Foram participantes trinta e dois cursistas, sendo que estes estiveram conectados por um grupo 
de Whatsapp e pertenceram ao grupo fechado do Facebook, ambos intitulados Curso Libras Fateb 
2015. Como procedimento de coleta de dados foi utilizada a observação das interações e a prática 
dos cursistas e docentes, quanto ao uso das redes sociais no processo de ensino e aprendizagem. 
Após as análises das interações vivenciadas durante o curso, observou-se que os participantes 
obtiveram uma proximidade e afinidade com a Libras de forma natural, por meio das experiências 
compartilhadas, desenvolveram autonomia e interesse pelas interações, o que propiciou um 
aprendizado mais seguro e sistemático da língua. 
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GÊNERO, RENDA E ORIGEM ESCOLAR: VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM O DESEMPENHO DOS 
ESTUDANTES CONCLUINTES NAS QUESTÕES DE BIOLOGIA DO ENEM. 

 
BRUNA RICCI DE BRITO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 

MARIA JOSÉ FONTANA GEBARA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS - UFSCAR 
 

       O objetivo deste trabalho consistiu em analisar o desempenho de estudantes concluintes da 
educação básica, oriundos de escolas públicas e particulares, nos itens de Biologia presentes nas 
edições de 2011 e 2012 do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Para tanto, utilizamos a 
técnica de análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin e um modelo de análise estatística. 
O intuito destas análises consiste em aferir a influência das variáveis gênero, origem escolar e 
renda familiar no desempenho dos participantes analisados. Os resultados indicam que as 
variáveis que exercem maior influência no desempenho dos estudantes estão relacionadas à 
renda familiar e à origem escolar. 
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GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA PÚBLICA: CONCEITO, DESAFIOS E POSSIBILIDADES. 
 

MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA LAURENTINO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
VANDA MOREIRA MACHADO LIMA - FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA UNESP 

 
       Este artigo apresenta um recorte da pesquisa de iniciação científica (PIBIC/Reitoria UNESP) 
que investigou os desafios recorrentes da implantação da gestão democrática na escola pública 
municipal a partir da visão da equipe escolar. Contudo, este artigo visa refletir sobre a gestão 
democrática a partir da opinião da equipe escolar (diretor, vice diretor, coordenador pedagógico, 
professores, funcionários e famílias) enfatizando conceito, desafios e possibilidades. A pesquisa se 
insere na abordagem qualitativa e, utilizamos na coleta de dados: pesquisa bibliográfica, 
observações e entrevistas.Os dados empíricos evidenciaram que a percepção dos entrevistados a 
respeito da gestão democrática na escola faz-se presente através da promoção de atividades que 
requerem a presença/envolvimento dos segmentos, assim como por meio da consciência e luta da 
equipe escolar por uma escola mais justa e democrática.  PIBIC/Reitoria. 
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IDENTIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SABERES DOCENTES DESDE A FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES DE MATEMÁTICA UTILIZANDO UM CASO DE ENSINO  

 
RAQUEL GOMES DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       A pesquisa objetivou analisar a utilização de um caso de ensino como meio de identificação e 
elaboração de saberes docentes. Assim, foi elaborado um caso de ensino composto por atividades 
didáticas sobre o Sistema de Numeração Decimal (SND), que foram desenvolvidas com 15 
licenciandos do 4º ano do curso de Licenciatura em Matemática de uma universidade paulista. Os 
resultados mostraram que existem níveis (excelente e satisfatório) nos quais os licenciandos 
procuram intencionalmente transformar conteúdo matemático em conteúdo de ensino, o mesmo 
não ocorrendo no nível insatisfatório. Os resultados evidenciaram também que o conhecimento 
necessário para se ensinar pode ser desenvolvido e ampliado na relação docente com 
competências e habilidades apresentadas pelos alunos do caso de ensino. Conclui-se que um caso 
de ensino sobre conceitos matemáticos pode ter reconhecido lugar como meio de identificação e 
desenvolvimento de saberes docentes na formação inicial de professores. 
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IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO A DISTÂNCIA E OS INSTRUMENTOS 
DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE 

 
FABIOLA DE AZEVEDO MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MARIA ELIZA NIGRO JORGE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O objetivo desse trabalho foi demonstrar a importância da avaliação da aprendizagem no 
ensino a distância e os instrumentos de avaliação utilizados na área da saúde. O portfólio é um 
instrumento que apresenta um conjunto de todos os trabalhos confeccionados pelos alunos 
durante a disciplina ou curso, auxiliando o estudante a avaliar seu próprio trabalho. O fórum de 
discussão é utilizado para compartilhar experiências e perspectivas entre os alunos e docentes, 
com o intuito de aprofundar as discussões e reflexões a respeito do conteúdo. O seminário virtual 
apresenta o assunto através do uso de diferentes maneiras de construção coletiva online, 
enquanto o mapa conceitual avalia a aprendizagem real do aluno através de uma estrutura 
conceitual ilustrativa. Desta maneira, o uso dos diferentes instrumentos de avaliação contribuem 
no processo de ensino e aprendizagem, sendo a EAD uma tendência na área da saúde, 
fortalecendo e transformando as práticas dos profissionais dessa área. 
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INOVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 
 

LÍVIA RAPOSO BARDY - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

 
       Nos últimos anos a preocupação com a qualidade do ensino e da formação realizada na 
Educação Superior tem aumentado significativamente no Brasil. Tal preocupação se estende para 
o desenvolvimento de práticas inovadoras com o uso das Tecnologias Digitais de Informação e 
Comunicação. Assim, a presente pesquisa de doutorado tem o objetivo de analisar os aspectos 
inerentes ao desenvolvimento de um curso de aperfeiçoamento ofertado no ano de 2015 aos 
docentes da Unesp, no âmbito do Programa Graduação Inovadora da Unesp em parceria com o 
Núcleo de Educação a Distância. Os docentes participantes do processo de formação foram 
estimulados a construir materiais didático-pedagógicos usando uma ferramenta digital intitulada 
"Publicador". A metodologia adotada é qualitativa. A coleta de dados inicial, que consiste na 
análise da concepção do curso, demonstra que a proposta tem articulação com os pressupostos 
do Programa, e atende aos parâmetros de inovação no Ensino Superior considerando a legislação 
vigente. 
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INTERLOCUÇÕES ENTRE SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA E PROJETOS DE TRABALHO: A CRIANÇA COMO 
PROTAGONISTA NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO. 

 
INDIRA APARECIDA SANTANA ARAGÃO FAVARETO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Este artigo busca fazer relações entre a sociologia da infância e os projetos de trabalho onde o 
objetivo central é tornar a criança centro do processo de construção do conhecimento, 
considerando-a como um cidadão de direitos e deveres que produz cultura e tem formas 
especificas de agir sobre o mundo. Os projetos de trabalho e a sociologia da infância contribuem 
com o trabalho do professor na medida em que priorizam práticas significativas tornando a escola 
cada vez mais próxima da vida da criança e permitindo que ela experimente, crie, questione, 
aprenda a trabalhar em grupo e seja sujeito ativo no seu processo de aprendizagem. 
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MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO ESTADO DE SÃO PAULO E MELHORIAS DA 
QUALIDADE EDUCACIONAL: UMA ASSOCIAÇÃO POSSÍVEL 

 
TATIANE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SILVIO CESAR NUNES MILITÃO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Este trabalho teve como objetivo analisar se os municípios pertencentes à Região 
Administrativa de Presidente Prudente (RA/PP), após o repentino e intensivo processo de 
municipalização do ensino fundamental, vêm conseguindo ofertar com qualidade tal etapa escolar 
para o seu alunado. Para tanto, se valeu dos seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa 
bibliográfica e pesquisa documental acerca da temática em tela. Os resultados demonstraram que, 
mesmo se responsabilizando repentinamente pela oferta/gestão do ensino fundamental por força 
da municipalização e ainda longe das condições ideais em termos de financiamento e estrutura 
pedagógica e administrativa, a maior parte dos municípios da RA de Presidente Prudente (62,8%) 
vem conseguindo superar suas metas particulares do Ideb.  
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O BRINCAR COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL EM CASOS DE 
MANIFESTAÇÕES AGRESSIVAS EM CRIANÇAS PEQUENAS 

 
MICHELE DA SILVA CARLOS - UNESP 

VIVIANE BARROZO MANFRÉ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANDREIA CRISTIANE SILVA WIEZZEL - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       O projeto em questão enfoca crianças que apresentam dificuldades comuns à socialização na 
educação infantil, especialmente, as que envolvem agressividade. Busca-se proporcionar às 
crianças o acesso ao brincar e aos benefícios desta atividade ao seu desenvolvimento emocional, 
levando a um amadurecimento nas relações sociais. O trabalho é desenvolvido sob forma de 
pesquisa qualitativa de tipo estudo de caso. Como instrumentos de coleta de dados são utilizadas 
observações, entrevistas com pais e professores e atividades lúdicas com as crianças. Análises 
preliminares indicam que as crianças estão utilizando as atividades lúdicas para dar vazão à 
agressividade e expressar conflitos emocionais que as têm incomodado. As professoras 
ressaltaram que os ataques físicos a outras crianças, em sala de aula, vêm sendo menos 
frequentes. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1862 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Educação    

 
 

O BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO LÚDICO DA CRIANÇA 
 

RENIVALDO SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ODAIR BENEDITO FRANCISCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Na concepção da aprendizagem como forma de interação social, sabemos da necessidade do 
trabalho com propostas da ludicidade no contexto infantil de forma contextualizada, considerando 
os requisitos necessários para um bom planejamento e formação dos professores nesta etapa. O 
objetivo deste trabalho foi demonstrar que no brincar a criança é dotada de criatividade, 
imaginação, inteligência e habilidades, desenvolvendo a sua capacidade de criação e atenção que 
serão relevantes em toda sua vida. Foi utilizada como metodologia a abordagem qualitativa, do 
tipo de ensaio teórico, destacando a aprendizagem da criança e o contexto escolar, de forma 
global com ênfase na ação da ludicidade no currículo escolar e no projeto político pedagógico, 
refletindo sobre os aspectos favorecedores ou prejudicadores da aprendizagem da criança na 
educação infantil. Portanto, a ludicidade contribuirá no contexto escolar para aprendizagem da 
criança numa perspectiva pedagógica envolvente e criativa em que a criança poderá aprimorar 
seus conhecimentos. 
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O CONCEITO DE TECNOLOGIA NA CONCEPÇÃO DE ÁLVARO VIEIRA PINTO: CONTRIBUIÇÕES PARA A 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 
CAMILA TECLA MORTEAN MENDONÇA - UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR 

MARIA LUISA FURLAN COSTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ - UEM 
PATRÍCIA LAKCHMI LEITE MERTZIG G. DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
 

       O uso das tecnologias educacionais é assunto recorrente em reflexões acerca da Educação a 
Distância (EaD). A utilização das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC), incluindo 
a internet, tem sido o principal meio para que grande parte de cursos ofertados na modalidade 
alcancem milhares de pessoas em todo o mundo. Nesse sentido, o presente artigo tem como 
objetivo expor o conceito de tecnologia discutido por Álvaro Vieira Pinto (2005) e traçar algumas 
considerações em relação as tecnologias utilizadas na EaD. De característica bibliográfica, o artigo 
toma como base o primeiro volume da obra de Vieira Pinto intitulado "O Conceito de Tecnologia". 
Na obra, o autor define tecnologia como criação humana cujo início remonta a pré-história. Dessa 
forma, o homem inventa e fabrica ferramentas que lhe são úteis no momento e toda tecnologia 
deve ser sempre contextualizada historicamente, desconstruindo-se, assim, a visão de que 
atualmente se vive em uma era tecnológica. As tecnologias educacionais são, nesse sentido, 
consideradas como úteis para a EaD, mas não como essência da modalidade que, muitas vezes, 
torna a reflexão e ação pedagógicas reféns da tecnologia disponível. 
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O DESENVOLVIMENTO DE SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM APOIADO PELO TRABALHO COM 
PROJETOS 

 
ANA VIRGINIA ISIANO LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
KLAUS SCHLUNZEN JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DENNER DIAS BARROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCELA CORRÊA TINTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       A escola atual deve, entre outros aspectos, reconhecer e valorizar as especificidades de cada 
estudante. Nessa perspectiva, devemos desenvolver um trabalho pedagógico que desperte a 
curiosidade e estimule a construção do conhecimento. A pesquisa de Mestrado, desenvolvida no 
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia (FCT-UNESP), intitulada "Trabalho com Projetos: Metodologia ativa para o 
desenvolvimento de situações de aprendizagem em uma perspectiva inclusiva", utilizou o 
Trabalho com Projetos como uma possibilidade para tornar a aprendizagem mais significativa para 
os estudantes de uma Escola Municipal de Presidente Prudente/SP. O objetivo foi elaborar 
situações de ensino e aprendizagem a partir do Trabalho com Projetos em parceria com uma 
professora do 5º ano do Ensino Fundamental. Caracterizada como qualitativa do tipo intervenção, 
as atividades envolveram todos os estudantes. Os resultados revelam que foram geradas situações 
de aprendizagem que impactaram no desenvolvimento escolar dos estudantes.   Comissão de 
Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES). 
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O ENCONTRO DE PIAGET E VYGOTSKY NA CASA DE MORIN 
 
ADRIANA CROTI - FACULDADE DOM BOSCO - FDB 

CARMEN LUCIA DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Minha formação acadêmica e práxis acontecem na Administração de Empresas, onde teorias 
foram construídas pelo impacto de forças sociais, políticas e econômicas das sociedades nas 
organizações. Essas forças, mescladas à tecnologia e inovação promovem o aparecimento de 
tendências de gestão, que se somam e são empregadas pelas organizações para enfrentar 
cenários. Foi com este olhar de mescla que cheguei ao Mestrado em Educação. Esta percepção, 
foi-se alterando com o conhecimento teórico e com a ideia de incompatibilidade entre Piaget e 
Vygotsy. Este artigo tem objetivo de criar um diálogo de ficção, embasado nas teorias de Jean 
Piaget, Lev Vygotksky e Edgar Morin, com a intenção de apresentar divergências e convergências 
dos pensamentos dos dois primeiros, e também, considerar, diante desta ficção uma suposta 
direção para a Educação sob o olhar de Morin. Este artigo fundamentou-se na própria teoria 
destes três autores e, na crítica de Vygotsky a Piaget e sua resposta. 
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O IMPACTO DE JEAN PIAGET COMO REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO PARA PROFESSORES DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO 

 
FELIPE COLOMBELLI PACCA - FACERES 

STEPHANIE LEE BASILE BARBOZA CASEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
CRISTIANO MARCOS COOPE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

RAUL ARAGÃO MARTINS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Na realidade comum da escola e ambientes educacionais, o nome de Jean Piaget é bastante 
lembrado e utilizado. Há de se discutir, inclusive, que Jean Piaget traduz, atualmente, o que é 
educação para os professores de Ensino Infantil e primeiros ciclos do Ensino Fundamental. O 
objetivo deste estudo foi o de demonstrar que Jean Piaget é o autor mais reconhecido como 
educador para os professores de São José do Rio Preto, SP. A metodologia foi realizada a partir da 
análise de frequência de respostas, categorização e análise de categorias de um instrumento 
aplicado para 992 professores de 66 escolas da cidade. Os resultados apontam que mais de 77% 
de todos os entrevistados indicaram o nome de Piaget como um estudioso de educação e que a 
categoria mais lembrada pelos docentes foi o construtivismo (média de 51,9% de ocorrências). 
Concluímos que a produção de Jean Piaget tem impacto determinante na prática profissional do 
professor e que esses resultados não determinam o entendimento ou desentendimento dos 
conceitos apresentados por Jean Piaget sobre o processo de desenvolvimento humano. 
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O NACIONAL DESENVOLVIMENTISMO E A EDUCAÇÃO: REFLEXOS NO CONTEXTO PAULISTA  
 

JORGE LUÍS MAZZEO MARIANO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ARILDA INES MIRANDA RIBEIRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       O nacional desenvolvimentismo é alardeado como um momento de modernização para o 
Brasil. Contudo, é notável que a Educação não recebeu os mesmos incentivos que os demais 
setores. O principal objetivo do presente texto é analisar os condicionantes macroestruturais, 
especialmente os políticos, que incidiram sobre educação brasileira de um modo geral, e na 
realidade paulista, em particular, entre os anos de 1956 e 1961. Como metodologia, esta 
investigação se respaldou em uma abordagem qualitativa, utilizando-se da análise bibliográfica 
como método de coleta de dados. Como resultado, constatou-se que muito embora o governo do 
Estado de São Paulo conhecesse o problema da falta de prédios escolares, os investimentos 
decresceram no final da década de 1950. Por fim, como a preocupação dos governos se voltou 
para o atendimento da demanda, mas com baixos investimentos em infraestrutura e qualidade da 
educação, um cenário de estagnação se estabeleceu, sobretudo a partir de 1964.   Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. 
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O NÚCLEO DE ENSINO DA UNESP: FORMAÇÃO DOS LICENCIANDOS PARA A INCLUSÃO 
 

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA VIRGINIA ISIANO LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DENNER DIAS BARROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       O grupo de pesquisa Ambientes Potencializadores para a Inclusão (API), que atua no âmbito 
do Centro de Promoção para a Inclusão Digital, Escolar e Social (CPIDES) realiza atividades de 
pesquisa, extensão e formação inicial que visam promover a inclusão dos Estudantes Público-alvo 
da Educação Especial (EPAEE). O objetivo deste artigo é retratar o trabalho desenvolvido em um 
projeto proposto pela Pró-Reitoria de Graduação da Unesp, Programa Núcleo de Ensino. O projeto 
realizado pelos pesquisadores do API no programa, visa oportunizar aos estudantes de cursos de 
licenciatura da Faculdade de Ciências e Tecnologia - FCT/Unesp um contato com os EPAEE e a 
vivência em uma realidade escolar, acompanhando a inclusão nas instituições de ensino. O 
programa tem oportunizado discussões sobre educação inclusiva durante a formação inicial de 
professores.  Programa Núcleo de Ensino - Prograd/Unesp. 
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O PROCESSO AVALIATIVO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO 
 

JEONG CIR DEBORAH ZADUSKI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARIA ELIZA NIGRO JORGE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Estamos na era da informação e do conhecimento e o uso das tecnologias nos acompanha em 
tudo o que fazemos. Contudo, na educação ainda presenciamos o uso de metodologias e técnicas 
dos séculos passados, insistindo no uso de exames escolares ao invés de avaliações da 
aprendizagem, prezando muitas vezes pela memorização ao invés da assimilação dos conteúdos. 
Este estudo, de cunho qualitativo, é fruto de uma observação direta de três meses em cinco cursos 
de pós-graduação de uma universidade privada do oeste paulista, cujo objetivo foi analisar seu 
processo avaliativo utilizado nos referidos cursos, tendo em vista as possibilidades oferecidas 
pelas tecnologias e, a bibliografia recente sobre o assunto. Os resultados encontrados apontam 
que a Instituição de ensino pesquisada possui instrumentos para que seja feita uma avaliação 
formativa, além de uma estrutura pensada para estimular habilidades e competências variadas 
nos alunos, contemplando, portanto, as necessidades da sociedade atual. 
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O PROGRAMA REDEFOR EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA: UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO EM 
SERVIÇO DE PROFESSORES E GESTORES NA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL 

 
PAULA MESQUITA MELQUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma experiência de formação em serviço 
de professores e gestores da rede estadual de ensino de São Paulo. Trata-se do programa Rede 
São Paulo de Formação Docente (Redefor) Educação Especial e Inclusiva, oferecido na modalidade 
semipresencial, a partir da parceria entre Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, Escola de 
Formação e Aperfeiçoamento dos Professores, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Núcleo de 
Educação a Distância da Universidade Estadual Paulista. Após a realização dos sete cursos de 
especialização, em formato acessível e pautados nas abordagens Estar Junto Virtual (EJV) e 
Construcionista, Contextualizada e Significativa (CCS), observou-se índice de cerca de 80% de 
aprovação e impactos positivos no ambiente escolar, como o aperfeiçoamento da prática de 
docentes e gestores que podem atuar como multiplicadores no seu contexto de atuação e 
contribuir com a construção de uma escola mais inclusiva. 
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O TEMPO E O ESPAÇO DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

SUSANA ANGELIN FURLAN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Esta pesquisa trata-se de um recorte de uma iniciação cientifica que tem como foco o espaço e 
o tempo das brincadeiras com as crianças na pré-escolar. A pesquisa contou com a parceria de 
oito salas de Educação Infantil de uma Instituição Municipal, no interior de São Paulo e a 
participação de oito educadoras e de aproximadamente 200 crianças de 3 a 5 anos. O referencial 
teórico predominante neste estudo é o da Sociologia da Infância juntamente com os autores que 
dissertam sobre a temática do tempo e o espaço das brincadeiras dentro da Educação Infantil. A 
metodologia utilizada foi qualitativa, caracterizada como Pesquisa do tipo etnográfica. Os 
resultados alcançados revelam que a ludicidade é uma expressão ímpar da criança dentro do 
espaço escolar, mas que vem sendo suprimida pela lógica capitalista de mercado, que prioriza os 
conteúdos relacionados aos saberes linguísticos e matemáticos, revelando-nos um adiantamento 
dos conteúdos escolares.  Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico- CNPq. 
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O TRABALHO COLABORATIVO COMO APOIO À GESTÃO ESCOLAR INCLUSIVA 
 

ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

ANA VIRGINIA ISIANO LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
DENNER DIAS BARROS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARCELA CORRÊA TINTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Neste artigo serão descritas as experiências iniciais vivenciadas no contexto da pesquisa de 
mestrado intitulada "Educação Inclusiva na Perspectiva do Trabalho Colaborativo: Desafio de uma 
Escola Pública", vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual 
Paulista "Júlio de Mesquita Filho", campus de Presidente Prudente/SP. O objetivo é abordar de 
que maneira o trabalho colaborativo, a partir da concepção de educação inclusiva, tem sido 
adotado em uma escola de ensino fundamental da rede pública no interior do oeste paulista, 
considerando o trabalho da gestão escolar. A abordagem metodológica é qualitativa. São 
participantes da pesquisa três gestoras. Na coleta dos dados utilizamos até o momento a pesquisa 
bibliográfica e entrevistas não estruturadas. Os resultados revelam que a parceria universidade e 
escolas públicas contribui para que a inclusão se efetive. No âmbito da pesquisa, o trabalho 
colaborativo começa a ser visto como um excelente apoio, uma vez que o município não conta 
com serviços e profissionais de Educação Especial.   Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES). 
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O TRABALHO COM A ORALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

FABIANA GOES DA SILVA AGOSTINHO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       O estudo analisa os dados referentes a um projeto de pesquisa intitulado: "A formação do 
professor dos anos iniciais do ensino fundamental para superação do fracasso escolar: perfil 
teórico-metodológico e propostas para o ensino de língua materna", financiado pelo CNPq. A 
amostra foi composta por professores e gestores de 22 escolas municipais vinculadas à Secretaria 
de Educação do Município de Presidente Prudente. Com abordagem qualitativa, utilizamos 
questionários e análise documental para obtenção de dados. Desta pesquisa ampla, fez-se um 
recorte com o objetivo de identificar as práticas com a oralidade em sala de aula. Para isso, 
fizemos a análise da questão "Como você trabalha com a oralidade?", utilizando a análise de 
conteúdo de Bardin (2011). O objetivo deste estudo foi identificar as práticas relacionadas ao 
ensino da oralidade em sala de aula. Os resultados apontam que, frequentemente, os professores 
associam o trabalho com oralidade à oralização da escrita.   CNPq. 
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O TRABALHO INFANTIL EM FOCO: ALGUMAS INTERLOCUÇÕES A PARTIR DOS ESTUDOS EM 
RESILIÊNCIA 

 
ALINE MADIA MANTOVANI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANDERSON DOS SANTOS CARVALHO - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 
 

       O presente estudo tem como objetivo compreender o trabalho infantil em suas interlocuções 
com os estudos em resiliência a partir da fala de adultos com histórico de trabalho infantil 
estudantes em turmas de Educação de Jovens em Adultos (EJA). Por meio da utilização de 
questionários e entrevistas semiestruturadas, em duas escolas públicas estaduais de Presidente 
Prudente/SP buscou-se investigar o envolvimento precoce em atividades laborais nas modalidades 
doméstico, rural e informal urbano, na tentativa de se entender os fatores de risco e de proteção 
que encaminharam esses participantes ao desenvolvimento de processos de resiliência. Ficaram 
claros os pontos negativos e positivos dessa inserção precoce em trabalho, assim como os fatores 
de risco e proteção advindos a partir dessas atividades, sendo a família, os amigos e a comunidade 
os recursos disponíveis e acessados por esses participantes. 
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O USO DA APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS (PBL) COMO METODOLOGIA PEDAGÓGICA 
NOS CURSOS SUPERIORES EM ADMINISTRAÇÃO 

 
DIEGO LUIS PEREIRA ANDREASI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CARMEN LUCIA DIAS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SIDINEI DE OLIVEIRA SOUSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Ao contrário do modelo tradicional de ensino, que trata os alunos como meros receptores 
passivos de conhecimentos, a Aprendizagem Baseada em Problemas ou PBL (Problem-Based 
Learning), utiliza problemas para incentivar, motivar, e principalmente, promover a aprendizagem 
por meio de um desiquilíbrio cognitivo. O método surgiu no final da década de 60, com o intuito 
de aprimorar o ensino das matérias relacionadas a área da saúde, entretanto, com o passar dos 
anos, outras áreas também começaram a utilizá-lo, sendo uma delas a de Administração. Dessa 
forma, esse artigo tem por objetivo discutir a importância do PBL no ensino superior em 
Administração com base nas publicações científicas sobre o tema nos últimos 5 anos. Para tal, 
utilizou-se como metodologia a revisão de literatura, na qual foram pesquisados artigos, 
dissertações e teses disponíveis na base de dados da Capes e na biblioteca virtual da SciELO. Como 
resultado, concluiu-se que apesar do método apresentar importantes vantagens quando utilizado, 
sua aplicação ainda está longe de ser uma unanimidade, tanto por parte dos alunos envolvidos, 
como de seus professores. 
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OBJETOS EDUCACIONAIS: A IMPORTÂNCIA DA ACESSIBILIDADE PARA INCLUSÃO ESCOLAR 
 

ALINE APARECIDA ALCÂNTARA DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARCELA CORRÊA TINTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

KLAUS SCHLUNZEN JUNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       O Centro de Promoção para Inclusão Digital, Escolar e Social (Cpides), desenvolve ações e 
pesquisas sobre a inclusão social e escolar de pessoas com deficiência. As atividades apresentadas 
neste artigo foram desenvolvidas no Cpides com dois Estudantes Publico Alvo da Educação 
Especial (EPAEE), sendo um com Deficiência Intelectual e o outro com Síndrome de Down. O 
principal objetivo desta pesquisa foi analisar a importância da acessibilidade nos Objetos 
Educacionais (OE) para a inclusão. A metodologia conta com a utilização e análise do referido 
recurso e os resultados foram satisfatórios em relação à utilização dos OE como ferramenta para 
inclusão, por outro lado temos como barreira, a falta de acessibilidade da maioria dos OE 
analisados. Constatamos que é de extrema importância à acessibilidade para a inclusão, pois, no 
caso dos OE os recursos de acessibilidade se tornam indispensáveis para a inclusão e sua utilização 
pelos EPAEE. 
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OS DESAFIOS DA ORIENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: PRESSUPOSTOS PARA FORMAÇÃO 
DOS ORIENTADORES NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 
DENISE IVANA DE PAULA ALBUQUERQUE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Este estudo é resultado do trabalho realizado na orientação dos Trabalhos Acadêmicos de 
Conclusão do Curso de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva do Programa Rede 
São Paulo de Formação Docente (Redefor) para professores da rede pública do Estado de São 
Paulo uma parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e a Universidade Estadual Paulista 
(Unesp). O objetivo foi apresentar elementos norteadores das ações para a formação de 
Orientadores dos trabalhos de conclusão de curso, na modalidade a distância e informar quais as 
estratégias que efetivamente contribuíram para os encaminhamentos desse processo formativo. 
O embasamento teórico utilizado neste estudo foi alicerçado nos princípios da pesquisa 
qualitativa. Os resultados sugeriram que a formação para a orientação virtual deve possibilitar o 
desenvolvimento de competências que favoreçam de forma significativa a conclusão dos trabalhos 
acadêmicos. 
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OS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA E O TEMA ÁGUA NO CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

NATALIA TEIXEIRA ANANIAS FREITAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
FÁTIMA APARECIDA DIAS GOMES MARIN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       O artigo em questão apresenta dados obtidos com a dissertação de mestrado intitulada 
"Educação Ambiental e água: concepções e práticas educativas em Escolas Municipais", vinculada 
ao PPGE/FCT UNESP, Pres. Prudente. Investigou-se como o tema água comparecia: nos Projetos 
Especiais das Escolas; nos planos de ensino; nos livros didáticos de Ciências e de Geografia 
adotados e como é abordado pelos docentes, a partir das suas concepções teórico-metodológicas. 
Por meio de um recorte, são apresentadas as discussões que dizem respeito aos Livros Didáticos 
de Geografia adotados pela Rede Municipal de Ensino e que foram utilizados pelos sujeitos de 
nossa investigação. A metodologia empregada foi de caráter qualitativa, do tipo "estudo de caso". 
Os resultados obtidos com a análise dos livros didáticos de geografia apontam que o tema água 
comparece em algumas atividades que tratavam do contexto vivido dos alunos, contudo, 
apresenta uma abordagem incompleta de alguns temas.  CAPES. 
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PARA ALÉM DO MAL-ESTAR NA ESCOLA: RESSIGNIFICANDO O ATO EDUCATIVO 
 

ADEMIR HENRIQUE MANFRÉ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       O presente artigo se inscreve no amplo campo de pesquisa sobre formação de professores. 
Trata, portanto, da temática mal-estar docente, educação, formação e experiência educativa. 
Desse modo, o texto que ora apresentamos tem como propósito geral refletir sobre o mal-estar 
docente e a (im) possibilidade de sua ressignificação na escola. Objetiva apontar caminhos para o 
entendimento de que o mal-estar docente é um aspecto constitutivo da identidade do ser 
professor. Portanto, pode ser ressignificado a partir da experiência formativa, tese a qual 
defendemos amparados pelo referencial teórico da Escola de Frankfurt. Nossa preocupação foi 
pensar nos desafios postos pela atualidade para a realização de uma educação com base em uma 
experiência formativa. 
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PERCEPÇÃO DOS PAIS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA PÚBLICA: UMA PESQUISA 
BIBLIOGRÁFICA 

 
PAMELA TAMIRES BELÃO FERNANDES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       A democratização do ensino trouxe a escola novos sujeitos, tornando-se necessária a 
participação destes no processo de organização da mesma. Este estudo trata-se de um recorte de 
uma pesquisa, tendo o objetivo deste estudo foi investigar a produção acadêmica sobre a 
percepção dos pais sobre a participação na escola. A metodologia constou de uma pesquisa 
bibliográfica em dissertações e teses de Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGE) com 
conceitos de 4 a 7 (Capes), no período de 2003 a 2013, com o uso de descritores. Para a análise 
fizemos uso da análise de conteúdo dos resumos. Como resultados, obtivemos 74 PPGEs e por 
meio de descritores encontramos 277 trabalhos. Os resultados apontam que os trabalhos 
encontrados possuem pontos específicos da participação dos pais na escola e com um projeto 
político-pedagógico articulado. Concluímos que em nenhum dos trabalhos a percepção dos pais 
foi abordada, se mostrando uma temática da pesquisa relevante.  CAPES. 
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PERFIL DO INGRESSANTE: LICENCIATURA EM PEDAGOGIA A DISTÂNCIA NO ÂMBITO DA 
UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA (UNOESTE) 

 
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 

UNOESTE 
 

       A missão da Unoeste prevê o desenvolvimento de ações educacionais por meio de ambientes 
inovadores e, entre os seus princípios, propõe acompanhar as constantes transformações da 
sociedade. A modalidade de Educação a Distância (EaD) é uma realidade latente, especialmente 
no âmbito do Ensino Superior. Essa modalidade educacional deve compor, segundo a legislação 
brasileira vigente, a política institucional das Instituições de Ensino Superior, constando do Plano 
de Desenvolvimento Institucional (PDI), do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e dos Projetos 
Pedagógicos dos Cursos (PPC). Em 2016 o Curso de Pedagogia - EAD da Unoeste propôs a oferta de 
formação inicial - licenciatura, a estudantes de Presidente Prudente e região. Como instrumento 
para mensurar o perfil dos ingressantes previsto no PPC do curso, a Comissão Própria de Avaliação 
(CPA) aplicou um questionário no primeiro semestre de 2016. Os dados revelam o diferencial do 
curso em termos da aprendizagem e flexibilidade propostas. 
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PERSPECTIVAS DE UMA FORMAÇÃO COLABORATIVA: TESSITURAS ENTRE EDUCAÇÃO E 
FONOAUDIOLOGIA 

 
PAULA MIECO KOIZUMI MASUYAMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RENATA PORTELA RINALDI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Os resultados das avaliações nacionais e internacionais têm sido objeto de discussão nas 
pesquisas acadêmicas no que se refere, principalmente, ao baixo desempenho em leitura e escrita 
dos estudantes brasileiros. O objetivo principal foi analisar a contribuição e os desafios do trabalho 
interdisciplinar entre a Educação e a Fonoaudiologia para a formação continuada de professores 
dos anos iniciais do ensino fundamental sobre os problemas de aprendizagem da linguagem 
escrita. Foi uma pesquisa do tipo intervenção com nuances do modelo construtivo-colaborativo, 
sendo os principais instrumentos de coleta de dados o questionário e as narrativas escritas 
produzidas pelos professores. Concluímos que o trabalho interdisciplinar foi positivo por 
possibilitar a construção de um novo saber, partindo de um olhar mais individualizado e restrito 
ao estudante 'problema' para percepção macro das potencialidades. Porém, os professores 
evidenciaram dificuldade em compreender as singularidades e não se consideram corresponsáveis 
pelo aprendizado dos estudantes. 
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PNAIC: CONTRIBUIÇÕES PARA AS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO NA VISÃO DE GESTORES 
EDUCACIONAIS 

 
ANDRÉA RAMOS DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Como alternativa para alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade, quinta meta do 
PNE, foi implantado o PNAIC. Por sua relevância, objetivou-se pesquisar mudanças que o PNAIC-
Língua Portuguesa promoveu na prática pedagógica de professores de 3º ano do ensino 
fundamental de duas escolas de Birigui, sendo sujeitos da pesquisa docentes e gestores. A 
metodologia utilizada teve abordagem qualitativa, com opção pelo estudo de caso e utilização de 
questionários. O presente artigo é recorte de pesquisa de mestrado e pretende apresentar a visão 
dos gestores sobre o PNAIC. Os resultados revelaram uma lacuna entre discussões fomentadas 
pelo Pacto e a formação na unidade, havendo descompasso entre programas de formação do 
MEC, da Secretaria de Educação e da escola, parecendo propostas distintas, quando guiadas pelos 
mesmos princípios, ainda que, no caso do município pesquisado, tenha havido envolvimento de 
gestores. 
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POÉTICAS DO CINEMA DE ANIMAÇÃO: INVENÇÃO E RUPTURA (1920 - 2015) 
 

FERNANDO TEIXEIRA LUIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Índices expressivos de bilheteria atestam que o gênero animação é aclamado por crianças e 
adolescentes, embora não integre, de maneira efetiva, o cotidiano escolar, que prioriza a leitura 
do cânone literário a partir de uma proposta metodológica ainda didatizadora, monológica e 
estruturalista. Os desenhos animados, desse modo, penetrariam nas unidades de ensino como 
gênero marginal, vivo e incisivo nas falas e comportamentos dos alunos. Tendo em vista esse 
quadro, a presente pesquisa tem como principal objetivo problematizar as propostas estéticas 
veiculadas em desenhos tradicionais e contemporâneos, produzidos, divulgados e comercializados 
em diferentes países. Para tanto, a investigação, fundamentada no dialogismo bakhtiniano, 
analisou duzentas e quinze produções lançadas ao longo de quase cem anos, comercializadas em 
DVDs ou disponibilizadas na internet, especificamente no You Tube. Almeja-se, desse modo, a 
partir dos recursos empregados pelos estúdios na tecitura do texto visual e das múltiplas vozes 
instauradas ao longo dos desenhos, identificar as propostas artísticas tanto em narrativas mais 
"formais", veiculadas nos anos de 1960 e 1970, quanto nas produções mais "arrojadas", firmadas 
após a década de 1990, de natureza polissêmica e emancipatória, marcadas pela metalinguagem, 
pela polifonia, pela incidência de heróis excêntricos, por anacronismos, pelas inúmeras alusões à 
cultura pop e, em especial, pela intertextualidade. 
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PRÁTICAS INCLUSIVAS: EXPERIÊNCIA FORMATIVA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO 

 
ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - 
UNOESTE 

JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA EVANGELISTA LANUTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - 
UNICAMP 

ANA VIRGINIA ISIANO LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       Para que a inclusão escolar se efetive, a escola como um todo deve se preparar para 
desenvolver um trabalho pedagógico capaz de valorizar as diferenças. Para tanto, um dos aspectos 
essenciais é o investimento na formação de professores, uma vez que, para incluir, o ensino 
precisa ser repensado. Neste artigo será descrita uma experiência formativa vivenciada junto aos 
professores de uma rede municipal de educação, visando abordar com eles os temas políticas e 
práticas inclusivas. Participaram dessa experiência formativa aproximadamente noventa 
professores. A experiência formativa, realizada em uma formação proposta pela secretaria de 
educação do município, em dois dias, proporcionou aos professores: conhecer as políticas 
educacionais em vigência, que podem auxiliá-los quanto aos princípios da inclusão, refletir sobre 
sua própria prática, reconhecer as possibilidades da escola pública para a inclusão de todos os 
estudantes.   Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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PROFESSOR INICIANTE: DIFICULDADES NO EXERCÍCIO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
TATYANE BONORA SILVA DA COSTA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MAYARA APARECIDA PEREIRA MENEZES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
AUGUSTA BOA SORTE OLIVEIRA KLEBIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Este artigo apresenta resultados de uma pesquisa de iniciação científica intitulada "Professor 
Iniciante: dificuldades no exercício da prática pedagógica na educação infantil", realizada em 
algumas salas de Pré-escolas dos municípios de Presidente Prudente e região, com o objetivo de 
buscar compreender quais as dificuldades que os professores iniciantes oriundos do curso de 
Pedagogia encontram ao iniciar a sua carreira docente na Educação Infantil. Fundamentada em 
diversos autores que discutem o tema, adotou a abordagem de natureza qualitativa e a 
metodologia estudo exploratório. A pesquisa de campo adotou como instrumento de coleta de 
dados a aplicação de questionários para identificar o perfil e as dificuldades de professores 
iniciantes, que atuam na Pré-escola. Diante das análises dos questionários foi possível observar 
que dentre as dificuldades encontradas pelos participantes da pesquisa estão: o atendimento às 
crianças que apresentam algum tipo de deficiência; o relacionamento entre família e escola bem 
como a questão da valorização profissional. Para que tais dificuldades sejam superadas, se faz 
necessário uma maior articulação entre a formação inicial e a formação continuada, assim como 
um maior envolvimento dos gestores e compromisso das políticas públicas. 
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PROFESSORES: SUJEITOS DE SUA FORMAÇÃO 
 

FLÁVIA MARIA ALBERTINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       A formação docente tem se tornado uma questão de grande relevância e um tema desafiador 
diante da complexidade e da diversidade presentes no contexto atual da educação. O objetivo 
deste estudo foi analisar o professor como sujeito da sua própria formação e refletir a identidade 
docente; compreender as práticas coletivas / colaborativas. A metodologia constou de uma 
abordagem qualitativa abrangendo-se de estudos bibliográficos com autores renomados, 
utilizando capítulos de livro, tese, artigo publicado em periódico e trabalho aceito em evento. Os 
resultados foram a importância de considerar o professor como sujeito em sua própria formação e 
com identidade docente, num processo de auto formação e de reelaboração dos saberes iniciais. 
Saberes que vão se constituindo a partir de uma reflexão na e sobre a prática. Constatou-se, que 
os professores precisam ser vistos e ouvidos como sujeitos integrais e pensantes no processo de 
formação e não como objetos dela. 
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PROJETO UNIVERSIDADE ESCOLA - A INTEGRAÇÃO DE ESCOLARES NO AMBIENTE ACADÊMICO 
 

ANA PAULA DE JESUS VIANA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
ANGÉLICA DE OLIVEIRA SOARES - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 

MAYARA ALVES VAGUEIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - UFRRJ 
FABIOLA DE SAMPAIO RODRIGUES GRAZINOLI GARRIDO - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO 

DE JANEIRO - UFRRJ 
 

        A educação é o elemento fundamental de transformação do indivíduo e da realidade que ele 
vive. Através dela é possível conduzir a busca pelo conhecimento e autonomia, despertando a 
consciência e responsabilidade socioambiental. Esse trabalho objetivou através do projeto 
Universidade Escola integrar os alunos do ensino médio à realidade acadêmica vivida dentro da 
universidade, promover a experiência dos integrantes do PET Conexões de Saberes com a 
metodologia da problematização, gerar a integração entre os alunos do Instituto Três Rios e 
escolares do Ensino Médio, otimizar as habilidades de leitura e processamento de textos 
acadêmicos e de mídia, trabalhar com aprendizagem significativa e escolares. Como metodologia 
foi adotada pesquisa prévia dos bolsistas do PET sobre os temas dos GT's além da elaboração de 
uma apresentação sobre a universidade e os projetos nela existentes. Concluímos que esses 
encontros são fundamentais para compreender a realidade social da comunidade e integrá-la ao 
ambiente acadêmico.  PET/MEC/SESU. 
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RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS: SEUS CONCEITOS E SUAS LICENÇAS CREATIVE COMMONS 
 

CARLA PLANTIER MESSAGE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA PAULA AMBRÓSIO ZANELATO MARQUES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Este artigo tem como propósito descrever a importância dos Recursos Educacionais Abertos 
(REA) e suas licenças de uso. As pesquisadoras propuseram-se a conceituar os REA, identificando 
os tipos de licenças Creative Commons utilizados para divulgação dos materiais. Além disso, 
pretende-se descrever como encontrar e compartilhar materiais educacionais, exemplificando por 
meio de sites e repositórios disponíveis na internet. Para tal objetivo, utilizamos como 
metodologia a pesquisa bibliográfica onde autores desta área fundamentam sobre o tema em 
questão. Portanto, conclui-se que REA disponibiliza material licenciado, e que contribui para o 
desenvolvimento colaborativo de conteúdos de aprendizagem. Além disso, necessita-se de 
políticas públicas que apoiem e incentivem sua utilização. 
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REGRAS MORAIS VERSUS REGRAS CONVENCIONAIS: O QUE OS PROFESSORES PENSAM SOBRE 
REGRAS NA ESCOLA 

 
IZABELLA ALVARENGA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LARA CUCOLICCHIO LUCATTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RAUL ARAGÃO MARTINS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LUCIANA APARECIDA NOGUEIRA DA CRUZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       O desenvolvimento moral infantil é um dos aspectos menos abordados nas práticas escolares, 
uma vez que em grande parte das escolas os professores acreditam que a moralidade seja algo 
caracterizado apenas pela organização de um conjunto de normas e regras relacionadas à 
disciplina e ao controle do comportamento das crianças. Considerando a importância da escola em 
trabalhar a ética com os alunos, os tipos de respeito e os tipos de regra, o objetivo desse texto é 
apresentar e analisar brevemente o que 24 professores dos anos finais do ensino fundamental 
pensam sobre as regras no cotidiano escolar. Metodologia: Os dados apresentados e analisados 
nesse texto são um recorte do contexto mais amplo de uma pesquisa realizada com professores. 
Obtidas por meio de um questionário, as questões aqui analisadas buscam saber dos participantes 
as principais regras que os alunos não respeitam na escola e as regras que consideravam 
importantes para a escola. Esta pesquisa recebeu parecer favorável do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CAAE: 38224914.6.0000.5406). Resultados: Em relação às regras que os alunos não 
respeitam na escola, 45,8% do grupo, ou seja, 11 professores, citaram que os alunos não 
respeitam a regra que proíbe "mascar chiclete" na sala de aula. Em relação às regras que os 
professores consideram importantes para o bom andamento da escola, 58,3% do grupo, ou seja, 
14 professores citaram que a principal regra é a do "respeito". Discussão: Autores comentam 
sobre uma pesquisa realizada com professores e alunos sobre a gravidade de algumas ações na 
escola, os resultados mostram que para os sujeitos investigados as regras estritamente 
convencionais, como não usar boné, são tão importantes quanto não bater em alguém, ou seja, as 
regras convencionais e as regras morais estão no mesmo patamar. Há exemplos de regras pelas 
quais os professores brigam, mas que não influenciam no desenvolvimento da autonomia moral 
dos alunos, como a proibição de "chupar pirulito" dentro da sala. Conclusões: Os dados indicam 
que os participantes da pesquisa valorizam o respeito como regra essencial no cotidiano escolar. O 
respeito ao próximo, aos pares e ao professor é moral, mas será que os professores consideram o 
respeito mútuo como essencial ou o respeito unilateral, traduzido em obediência cega? Uma regra 
convencional, sem princípios éticos norteadores, foi citada como a principal regra que os alunos 
não respeitam, consumindo tempo e dedicação dos professores.   CAPES e FAPERP. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR: ESPÉCIES 
 

ANDREIA REGINA DELIBORIO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARI ANGELA PELEGRINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O artigo analisa a responsabilidade civil na esfera trabalhista quando resulta dano à 
integridade física do empregado, fruto de culpa patronal. O objetivo do artigo é identificar as 
teorias que informam este instituto e a predominante, quando os empregadores cometem os 
chamados ilícitos civis. Demonstra que, havendo os três elementos: nexo, dano e culpa, o dever de 
indenizar estará presente. O artigo identifica tais elementos e destaca que a culpa é a que 
apresenta maior dificuldade de comprovação na justiça. Para identificar se houve negligência, 
imprudência ou imperícia os juristas se apoiam nas teorias objetiva e subjetiva, como ensina a 
doutrina civilista e trabalhista nacional. Utilizou-se o método indutivo, partindo do geral, para o 
particular, com pesquisas bibliográficas. Conclui-se que a teoria subjetiva (que exige prova da 
culpa) tem sido a mais utilizada pelos juízes, ao contrário da objetiva, usada somente para 
atividades de alto risco.  
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SER PROFESSOR NO SÉCULO XXI: AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ALUNOS INGRESSANTES E 
CONCLUINTES DE UM CURSO DE PEDAGOGIA 

 
MAYARA APARECIDA PEREIRA MENEZES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

AUGUSTA BOA SORTE OLIVEIRA KLEBIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAIMUNDA ABOU GEBRAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       O presente artigo objetivou debater sobre as representações sociais de alunos ingressantes e 
concluintes do curso de pedagogia sobre o que é ser professor atualmente, e sua relação com a 
construção da identidade docente. Buscou ainda, comparar as representações sociais entre alunos 
do curso; analisar a influência do contexto cultural, social e político educacional na construção 
dessas representações e refletir sobre o estabelecimento de um diálogo entre as representações 
dos alunos e a qualidade da formação inicial. É uma pesquisa de campo de abordagem qualitativa, 
apoiada na Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscovici (2003) bem como na Teoria do 
Núcleo Central, de Abric (2000). Para a coleta de dados utilizou-se questionários e o Teste de 
Associação Livre de Palavras - TALP. Os resultados, permitem concluir que o curso de Pedagogia 
tem uma influência expressiva, na constituição da identidade docente. Configurando-se como 
espaço de construção e reconstrução de representações sociais.  PIBIC/CNPq/UNOESTE. 
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SEXUALIDADE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 

ADEMIR HENRIQUE MANFRÉ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMILA MEDEIROS DE ARAUJO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANIELE CRISTINA NOGUEIRA GONÇALO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Este artigo é decorrente de uma pesquisa empírica inserida no eixo temático da sexualidade, 
voltada para a sexualidade infantil na escola. Propõe apresentar a importância da abordagem 
desse tema juntamente com a concepção e postura do professor diante do tema abordado em 
sala de aula. Realizamos a aplicação de questionários estruturados contendo dez (10) questões 
abertas voltadas para a formação, opinião e atitudes dos professores que lecionam no primeiro 
ciclo do ensino fundamental em escolas publicas. Mediante o devido cadastro da pesquisa com o 
protocolo número 2768, aprovada pelo Comitê de Ética de Pesquisa (CEP), realizamos a aplicação 
dos referidos questionários. Apresentaremos, neste artigo, os resultados parciais de nossa 
investigação, bem como as categorias decorrentes da análise da primeira e segunda questão de 
nosso questionário, além de uma breve discussão. 
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SUSTENTABILIDADE: A EMBALAGEM SUSTENTÁVEL EM FOCO 
 

CLAUDIO JOSE DONATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GRAZIELLA PLAÇA OROSCO DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       A adoção de estratégias voltadas à preservação ambiental agrega valor aos produtos das 
empresas e contribui para sustentabilidade do planeta. Em face desta realidade, as empresas vêm 
se adaptando na busca por mecanismos que possibilitem a produção de bens e serviços 
respeitando as legislações ambientais vigentes, que são cada vez mais rigorosas de forma que 
venham garantir sua marca em um mercado altamente competitivo. É por meio do compromisso 
para com o meio ambiente que as empresas confirmam a imagem socialmente responsável e 
adquirem o reconhecimento do consumidor. Nesta perspectiva, o objetivo central deste estudo é 
refletir sobre a contribuição da embalagem sustentável como estratégia de marketing verde 
empresarial, bem como sua ação na redução do uso de recursos naturais e maximização da 
reutilização e reciclagem de materiais, promovendo o desenvolvimento sustentável. Para tanto, a 
metodologia adotada para a realização deste estudo foi a pesquisa bibliográfica e análise 
documental, que tomou por base o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Como resultados, conclui-
se que grandes marcas se mantêm no mercado utilizando-se de embalagens sustentáveis como 
marketing verde, garantindo, assim, maior aceitação de seu produto e contribuindo com a 
qualidade de vida das gerações vindouras. 
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TDAH - TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE E A MAXIMIZAÇÃO 
PSICOPATOLOGICA DE SEUS SINTOMAS. 

 
EVELYN DE PAULA SOUZA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ROSIANE DE FÁTIMA PONCE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Visto o crescente aumento de diagnósticos de Transtorno de Déficit de Atenção e sua 
hegemônica concepção em sociedade, nos preocupamos em analisar e discutir a 
psicopatologização de seus sintomas frente a crianças sadias. Com tal preocupação centramos 
nosso trabalho no objetivo de compreender e verificar, no cenário acadêmico, as quantas andam a 
emancipação de pesquisas que compreendem o TDAH a partir de uma perspectiva biológica e de 
Teoria Histórico-cultural. A metodologia constou na busca bibliográfica de teses e dissertações 
com a temática TDAH, nos programas de pós-graduação de Universidades do Estado de São Paulo 
e Bancos de Periódicos. Os resultados obtidos demonstram que conceitos de individualização de 
individuo, biologicista lideram significativamente o cenário acadêmico, auxiliando para o processo 
de disseminação e compreensão de uma hegemônica concepção orgânica de homem. Concluímos, 
que apenas uma visão Histórico-social de Homem e uma visão crítica sobre cenário educacional 
pode nos encaminhar para o desenvolvimento de processos de transformação e minimização de 
problemas escolares.  CAPES. 
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TECNOLOGIA ASSISTIVA COMO MEIO FACILITADOR PARA INCLUSÃO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR: ANÁLISE DE UM RECURSO PEDAGÓGICO 

 
ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA EVANGELISTA LANUTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - 
UNICAMP 

MANOEL OSMAR SEABRA JÚNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Este artigo teve por objetivo descrever e analisar de forma colaborativa às adaptações 
realizadas em um recurso pedagógico para ser constituído como uma Tecnologia Assistiva. Estes 
procedimentos ocorreram junto à disciplina intitulada "Metodologias em Educação Especial com 
ênfase na Análise de Recursos de Tecnologia Assistiva em Ambientes Inclusivos", ministrada no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita 
Filho", campus de Presidente Prudente/SP, neste corrente ano. A partir dos estudos realizados na 
disciplina foram utilizados critérios para elaboração e análise de recursos de Tecnologia Assistiva 
mediante apontamentos da literatura, os quais proporcionaram as adequações iniciais, seguida 
por readequações a partir de discussões em grupo, de forma colaborativa, por diferentes 
profissionais. Para análise metodológica neste estudo foram descritas as etapas de confecção, 
análise e readequação do recurso à ser constituído como uma Tecnologia Assistiva.   FAPESP. 
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TELEVISÃO E INFÂNCIA: O QUE AS PROFESSORAS PENSAM SOBRE ESSE BINÔMIO 
 

JÉSSIKA NAIARA DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
LEONARDO DE ANGELO ORLANDI - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

JOSÉ MILTON DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
       O artigo apresenta uma pesquisa realizada em uma pré-escola que teve como objetivo: 
verificar as interpretações que as professoras possuíam sobre a relação criança e televisão. No 
referencial teórico utilizou-se autores da Sociologia da Infância e Comunicação Social. O método 
de investigação foi do tipo etnográfico, utilizando-se como procedimento metodológico a 
observação participante e a entrevista semiestruturada, com o apoio de gravador. Os resultados 
indicam a necessidade de uma formação para os professores que contribua no processo de 
interlocução entre as culturas infantis que as crianças trazem e manifestam por meio de 
brincadeiras, diálogos, expressões e objetos no ambiente escolar.  Coordenadoria de 
aperfeiçoamento do ensino superior – Capes. 
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TRABALHO COM PROJETOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

DENISE IVANA DE PAULA ALBUQUERQUE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Este estudo é resultado do trabalho realizado na prática pedagógica da Educação Física 
Escolar. O objetivo foi apresentar a metodologia do Trabalho com Projetos como instrumento de 
intervenção nas aulas de Educação Física. O embasamento teórico utilizado neste estudo foi 
alicerçado nos princípios da pesquisa qualitativa. O projeto desenvolvido foi Caminhada do Bem, e 
envolveu diversos segmentos da escola, abordou temas como conhecimento do corpo e meio 
ambiente. Os resultados demonstraram que a metodologia proposta possibilitou uma 
aprendizagem significativa dos alunos demonstrando que a contemporaneidade exige do 
professor a adoção de metodologias e estratégias de ensino que promovam a construção de 
conhecimentos contextualizados.  Núcleo de Ensino. 
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TRAJETÓRIAS DE PESQUISAS EM CONTEXTOS DE COLABORAÇÃO COM PROFESSORES QUE 
ENSINAM MATEMÁTICA 

 
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA EVANGELISTA LANUTI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - 

UNICAMP 
KLINGER TEODORO CIRÍACO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - UFMS 

 
       O artigo apresenta as trajetórias de duas pesquisas de Doutorado desenvolvidas em contextos 
de colaboração com professores que ensinam Matemática. O objetivo deste trabalho reside em 
analisar como o formato de organização colaborativo dos grupos em que as pesquisas se 
desenvolveram contribuiu para a aprendizagem da docência e desenvolvimento de práticas 
inclusivas no ensino de Matemática. Os autores do presente artigo são os orientadores dos 
grupos. Ambas as pesquisas analisadas são caracterizadas como pesquisa-ação. Os resultados dos 
estudos que dialogamos nesse texto apontam indícios da potencialidade do formato de 
organização colaborativo de ambos os grupos, que viabilizou uma mudança na prática dos 
professores a partir da comunicação, compartilhamento de experiências e reflexão sobre a própria 
prática desenvolvida. Os professores participantes passaram a aprender colaborativamente a 
ensinar Matemática e desenvolver estratégias de ensino na perspectiva da inclusão a partir das 
pesquisas realizadas.   Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 
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UMA REFLEXÃO SOBRE A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE 
 

CLÁUDIO BRAZ DE FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PEDRO LUÍS BILHEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ERIKA PORCELI ALANIZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

       Este traz uma reflexão sobre a flexibilização e precarização do trabalho docente. Para esta 
reflexão, utilizou-se a pesquisa bibliográfica. Os resultados apontaram que o trabalho docente 
vem passando por mudanças estruturais que vieram a impor a estes profissionais novas formas de 
lidar com o cotidiano escolar e resistência às condições de trabalho vivenciada pelos docentes, 
pois as condições impostas têm ocasionado mudanças pretensiosamente negativas na categoria. 
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XADREZ ADAPTADO COMO RECURSO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA Á UM ESTUDANTE COM 
DEFICIENCIA MULTIPLA 

 
MANOEL OSMAR SEABRA JÚNIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

FRANCIELE APARECIDA DOS SNATOS FELICIO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       O jogo é um elemento lúdico que facilita o aprendizado e, consequentemente, as 
competências e habilidades necessárias ao estudante. O objetivo deste estudo foi elaborar 
descrever e analisar estratégias e competências propiciadas pela pratica do xadrez à um estudante 
com deficiência múltipla, sujeito dessa pesquisa, de modo que o mesmo possa jogar de forma 
autônoma e independente. O jogo utilizado foi o xadrez adaptado, composto por um tabuleiro e 
peças com reconhecimento tátil de espaço e cores. Os procedimentos utilizados nas 45 sessões de 
atendimento foram compostos de adaptações de estratégias para o reconhecimento de peças, 
reconhecimento dos espaços do tabuleiro, regras com contagem de história, adaptação de 
estratégias para montagem da disposição das peças no tabuleiro, movimentação e o jogo 
propriamente dito. A análise do desempenho contou com a percepção das competências manuais 
adquiridas, reconhecimento e manipulação das peças, composição do tabuleiro, compreensão das 
estratégias elaboradas para realização do jogo com autonomia e independência  FAPESP. 

 


