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A FILOSOFIA DA DIFERENÇA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA UM ENSINO INCLUSIVO  
 

JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA EVANGELISTA LANUTI  
 

Repensar as razões pelas quais alguns alunos foram e ainda são excluídos na escola se faz necessário, na 
medida em que, para incluir todos, devemos mexer com questões de fundo, dentre elas as justificativas 
utilizadas para marginalizar alguns, não pretendentes a determinados modelos preconcebidos. Gilles 
Deleuze apresentou em sua Filosofia da Diferença uma negação ao pensamento platônico 
(caracterizado pela busca pela semelhança, pelas distinções entre "modelos e simulacros") e apresentou 
a necessidade de se pensar na univocidade do ser, ou seja, na singularidade de cada pessoa e na 
impossibilidade de comparar os seres entre si. Esse pensamento coloca em xeque determinadas 
concepções e ações a respeito do que é incluir na escola. Algumas formas de diferenciação do ensino, 
como as adaptações de currículo, perdem o sentido, pois têm a ver com a busca pelo "bom modelo" 
instituído. A pesquisa de Doutorado, a que se refere esse texto, é desenvolvida no Programa de Pós-
Graduação da UNICAMP e tem como universo uma formação em serviço com professores do Ensino 
Fundamental.  Seu objetivo é analisar de que modo os encontros formativos favorecem a construção de 
estratégias de ensino na perspectiva da inclusão, ou seja, um ensino para todos, sem exclusões, 
diferenciações. Por meio da problematização das questões que emergem do cotidiano escolar, os 
professores participantes têm encontrado modos de atuar com seus alunos que permitem o 
desenvolvimento de aulas mais dinâmicas, com rodas de conversas, debates, pesquisas, exposições de 
gráficos, textos etc. O estudo da filosofia deleuzeana tem possibilitado ao grupo identificar novas 
possibilidades de atuação e constatar que para incluir todos os alunos no processo educacional formal e 
regular há a necessidade de repensar todo o modelo educativo e não apenas realizar pequenas 
modificações que não forçam a ruptura da escola com determinadas práticas relacionadas à idealização 
de um aluno.   A formação em serviço desenvolvida tem mostrado que, ao problematizarem as questões 
locais do seu ambiente de trabalho e ao estudarem a filosofia da diferença, os professores têm 
encontrado estratégias criativas para ensinar a todos. Ao desenvolverem contextos educacionais em 
que todos os alunos puderam participar livremente e apresentar o que aprenderam da maneira que 
melhor lhes convieram, os professores demonstraram que é possível desenvolver ações capazes de 
ensinar a todos! As narrativas têm sido importantes instrumentos para que o grupo tome consciência do 
seu próprio fazer pedagógico, para a produção de conhecimento de todos os partícipes a respeito de 
suas ações e da forma pela qual concebem os processos de ensino e de aprendizagem, a partir do perfil 
rizomático da construção do conhecimento humano.    Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP)     
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A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA AOS GESTORES  
 

VALÉRIA APARECIDA TOMAZINHO MARQUES  
MARCELO LUIZ  

SHIRLEI RODRIGUES ANDRADE  
RONALDO GARCIA ALMEIDA  

 
No ambiente em que as organizações estão inseridas atualmente e frente às demandas do meio 
organizacional, as empresas vivenciam uma forte competitividade empresarial que, por sua vez, exige 
de seus colaboradores maior nível de comprometimento bem como de qualificação para exercer suas 
funções e gerar melhores resultados. Diante disso, a Avaliação de Desempenho é uma ferramenta a ser 
usada pela gestão para que se possa mensurar o contributo dos colaboradores e identificar possíveis 
discrepâncias em relação a cada um, possui também um caráter de orientação apropriado a direcionar 
as empresas, definir suas dificuldades e gerar incentivos em relação aos pontos fracos e fortes. Trata-se 
de um ponto importante, pois a oportunidade de crescimento que é vista na empresa pode ser utilizada 
como estímulo à melhoria de desempenho do colaborador e com essa identificação das potencialidades 
em relação ao desempenho individual e coletivo, permite-se a criação de embasamento para a 
remuneração adequada e reconhecimento do valor do colaborador pela organização. A partir da 
temática, este trabalho tem por objetivo geral identificar os aspectos relevantes sobre a importância da 
Avaliação de Desempenho como ferramenta estratégica para os gestores. Refere-se à Pesquisa 
Bibliográfica realizada por meio de consulta de artigos científicos em sites especializados e livros. Após 
esta pesquisa embasada nos conceitos e com uma visão sistêmica sobre o papel da Avaliação de 
Desempenho no mundo corporativo, foi dado início a construção do trabalho. Permitiu mostrar a 
Avaliação de Desempenho como uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento profissional no 
ambiente organizacional. Entendemos que o gestor tem papel fundamental na aplicação da avaliação, 
pois é de extrema importância que este compreenda as funções do avaliado que está preste a analisar. 
Em suma, não é possível avaliar o desempenho sem antes ter uma boa compreensão de seu trabalho e, 
no ambiente moderno, essa compreensão necessita ser reavivada. De inicio parece ser fácil avaliar o 
desempenho, mas é complexo, porque a maioria dos colaboradores cumpre os requisitos da função, 
excede-as em algumas e fica a desejar em outras. O estudo permitiu mostrar a Avaliação de 
Desempenho como uma ferramenta de apoio ao desenvolvimento profissional num ambiente 
organizacional. Além disso, nota-se que esse processo é um meio para que as organizações melhorem 
seus resultados. Vale ressaltar a importância do gestor que atua de caráter imediato com seu liderado e 
conhece a fundo sua equipe para a realização de uma avaliação de desempenho que traga crescimento 
e valorização aos colaboradores e desenvolvimento às organizações. Nesse contexto, é necessário que 
profissionais e estudiosos busquem o aprofundamento do tema para que percebam com mais clareza a 
importância da Avaliação de Desempenho humano e sua valorização para as organizações e para os 
colaboradores em si.          
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO ESCOLAR PARA A INCLUSÃO DE ESTUDANTES SURDOS  
 

MARIANA DA COSTA SANTOS  
DIENYFER SANTOS PEREIRA  
VALÉRIA ISAURA DE SOUZA  

 
Nas últimas décadas vem sendo amplamente debatido sobre construir escolas inclusivas, que atendam a 
todos estudantes com equidade e compreenda suas diferenças, inclusive os Estudantes Público Alvo da 
Educação Especial (EPAEE). Tornando-se assim, um grande desafio para a gestão escolar, exigindo maior 
empenho como grande fonte articuladora aos diversos espaços escolares, para efetivar o processo 
inclusivo, especialmente aos estudantes surdos, visto que, os mesmos vêm vivenciado um enorme leque 
de exclusão ao longo de muitos anos.  O objetivo desse estudo propôs discutir e refletir sobre a 
importância do papel da gestão escolar para o processo inclusivo dos estudantes surdos no sistema 
regular de ensino.  A metodologia utilizada foi por meio de uma abordagem qualitativa, para tanto, 
optou-se por uma pesquisa bibliográfica. No resultado da pesquisa, constamos que é evidente a 
necessidade de garantir uma educação de melhor qualidade que atendam às peculiaridades específicas 
dos estudantes surdos, porém ainda há vários entraves na sua escolarização que devem ser superados 
para que o processo de inclusão escolar aconteça de fato, um ensino de qualidade exige práticas, 
métodos e recursos diferentes.  Concluímos que para incluir os estudantes surdos é necessário que a 
escola e a gestão democrática estejam preparadas e estruturadas para proporcionarem o aprendizado 
adequado para esse público, visto que, mudanças na estrutura e organização são fundamentais para 
propagar o ensino e aprendizagem de qualidade.          
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A PRECARIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR E SEU IMPACTO NA VIDA DOCENTE  
 

RONALDO GARCIA ALMEIDA  
ALEXANDRA PAULA MARTINS  

SILVIA APARECIDA BEDIN CAMPONEZ  
GIORGIA ANDRADE REGIANI FERREIRA MARTINS  

 
Nota-se no panorama das instituições de ensino superior no Brasil um processo no qual as práticas e o 
cotidiano das universidades e faculdades são submetidos a uma lógica produtivista e competitiva além 
de um progressivo decréscimo na qualidade das condições de trabalho docente. Muitos profissionais 
estão sofrendo com a falta de reconhecimento, salários precários, condições de trabalho ruins e 
chegando mesmo a adoecer, com problemas físicos e psicológicos. O artigo traz um panorama geral 
sobre o processo de mercantilização do ensino superior, e como o docente está envolvido no mesmo, 
de modo a ter suas condições de trabalho alteradas, por regime de trabalho e cobranças de instituições 
que fomentam a pesquisa, repercutindo até mesmo em problemas de saúde. O intento justifica-se 
devido a constatação de que os docente vem sofrendo com a degradação da conjuntura e condição 
dadas para que trabalhem, bem como com a exigência de altos índices de produtividade que nem 
sempre são benéficos para o ensino e o profissional. Tais processos arrefecem o processo criativo e 
docente. O presente trabalho objetiva, elencar os principais pontos relacionados à precarização do 
trabalho docente frente a mercantilização do ensino superior bem como o padecimento do docente, 
constatar na pesquisa o papel que exercem as contingências governamentais bem como das agências de 
fomento à pesquisa no processo de adoecimento e demonstrar como temas referentes à esfera do 
adoecimento tais como: desgaste mental, síndrome burnout, relação entre docentes e alunos, relação 
entre os pares. No processo de realização desse trabalho foram empregadas as seguintes atividades 
metodológicas: levantamento de bibliografia a respeito dos temas a serem abordados, leitura e 
interpretação das informações obtidas por meio das referências bibliográficas e organização e 
apresentação sistematizada das informações obtidas através da redação do texto final. Foi possível 
notar no transcurso da pesquisa uma confluência de vários fatores determinantes na precarização do 
ensino superior bem como nas consequências decorrentes desta para a saúde do docente. Do ponto de 
vista da pesquisa, as alterações que emergiram no campo da educação também demonstram a 
prevalência de interesses econômicos em detrimento da autonomia das universidades públicas. 
Atualmente, a produção científica é submetida a programas de avaliação que avaliam 
quantitativamente o desempenho técnico das universidades, perdendo-se a preocupação com a 
qualidade da atividade acadêmica. Vale ressaltar a importância do apoio ao docente no enfrentamento 
do seu sofrimento por parte dos outros docentes, das intuições bem como no desenvolvimento de 
práticas que o auxiliem na superação de sua condição. É sumamente importante combater a 
precarização em favor do ensino e também imprescindível diante de todos os danos que este causa a 
vida dos docentes, sejam eles físicos, psíquicos e emocionais.          
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AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR INSTITUCIONAL: DIAGNÓSTICO DE CURSOS DA UNIVERSIDADE  
 

ALBA REGINA AZEVEDO ARANA  
AUGUSTA BOA SORTE OLIVEIRA KLEBIS  

PATRICIA ALEXANDRA ANTUNES  
 

A temática da ambientalização curricular na instituição serve para a formalização de uma política 
ambiental que demanda ações, junto a Pró-Reitoria de Acadêmica, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós- 
Graduação, Pró-Reitoria de Extensão, através de um Grupo de Trabalho Interdisciplinar para elaboração 
do Programa Institucional de Ambientalização e Sustentabilidade na Unoeste - o Programa Unoeste 
Sustentável e do Plano de Logística Sustentável. O estudo justifica-se pela necessidade de compreensão 
da complexidade ambiental na universidade. A pesquisa teve como objetivos: a analisar como ocorre a 
incorporação da temática ambiental no processo de formação universitária, nas esferas do ensino, 
pesquisa e extensão. A pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso. A população deste estudo foi 
composta por coordenadores de cursos e gestores da universidade. A coleta de dados foi realizada no 
segundo semestre de 2016 e no primeiro semestre de 2017 junto a um questionário diagnóstico, 
contendo perguntas objetivas sobre o tema (CEP: 3055 e CAAE: 53419915.2.0000.5515).A análise dos 
dados foi estatística, pois o questionário aplicado junto aos coordenadores de curso através do google 
docs. Foram obtidas 42 respostas, de um total de 60 coordenadores.Observou-se que cerca de 40% dos 
coordenadores demonstraram conhecimento sobre a política nacional de educação ambiental.Com 
relação a qual frequência os conhecimentos sobre as questões ambientais são abordados ao longo do 
curso, cerca de 26% responderam em uma disciplina ao longo do curso; 16% em duas disciplinas no 
curso; cerca de 28% responderam que em mais de três disciplinas, somente 9% responderam que em 
todas as disciplinas e 19% disseram que este tema é abordado somente em atividades 
extracurriculares.Foi verificado ainda um alto grau de comprometimento dos coordenadores, pois 
quando perguntado sobre se você (juntamente com seu curso) estaria disposto a participar do Programa 
de Ambientalização Curricular na Unoeste, 100% responderam que sim.  Os resultados dos 
questionários mostram que a universidade ainda não é um território aberto ao diálogo da problemática 
ambiental e que o grande problema é que as áreas ainda são territórios fechados, onde prevalece o 
aspecto técnico das áreas.A ausência de conhecimento sobre leis, documentos, entre outros 
mecanismos que norteiam a educação ambiental, é um fator comum, principalmente junto ao público 
docente.Para esta aproximação da temática ambiental aos acadêmicos, o caminho é um envolvimento 
maior da universidade, que pode propiciar mais espaços de discussão da problemática ambienta. Foi 
verificado na pesquisa que a temática ambiental é uma preocupação dos coordenadores de curso e 
ainda que este assunto é tratado em mais de três disciplinas ao longo do curso.O assunto é 
preferencialmente trabalhado como atividades extracurriculares no curso, mostrando que ha muito por 
fazer.         
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ANÁLISE DE CONTEÚDO APLICADA AO QUESTIONÁRIO DO PERFIL DO INGRESSANTE DA UNOESTE  
 

GABRIELLE GOMES DOS SANTOS RIBEIRO  
CRISTIANE MACIEL RIZO  

EDUARDO HENRIQUE RIZO  
APARECIDA DARCY ALESSI DELFIM  

LUCIMARA CARVALHO DE ANDRADE SANCHES  
 

Patton (1980) e Glazier & Powell (2011) indicam que os dados qualitativos são: descrições detalhadas de 
fenômenos, comportamentos; citações diretas de pessoas sobre suas experiências; trechos de 
documentos, registros, correspondências; gravações ou transcrições de entrevistas e discursos; dados 
com maior riqueza de detalhes e profundidade e interações entre indivíduos, grupos e organizações. 
Nesse sentido, esse tipo de pesquisa preza pela descrição detalhada dos fenômenos e dos elementos 
que o envolvem. Com a propagação da pesquisa qualitativa, os métodos para geração e interpretação 
dos dados qualitativos ganharam certa, um deles é a Análise de Conteúdo. Essa técnica consiste em 
avaliar de forma sistemática um corpo de texto e contar a ocorrência de determinadas palavras, temas 
ou frases considerados relevantes na questão analisada. O presente trabalho tem o objetivo de analisar, 
por meio da técnica de Análise de Conteúdo, duas questões abertas extraídas do questionário do perfil 
dos alunos ingressantes da Unoeste proposto pela CPA e aplicado no primeiro semestre de 2017. Para 
realizar a análise, contou-se com o auxílio do software Voyant Tools, um ambiente virtual de leitura e 
análise de texto. Ele tem uma interface simples e dinâmica, que torna mais fácil o pesquisador trabalhar 
com seu próprio texto, ou coleção de textos, em uma variedade de formatos. Como resultado, obteve-
se a frequência de cada palavra e uma nuvem de palavras contendo os principais termos encontrados 
no corpo do texto.  A análise de conteúdo mostrou-se uma ótima ferramenta de análise de pesquisas 
qualitativas, tendo um papel fundamental na interpretação das percepções dos atores sociais. A 
dificuldade foi realizar a "limpeza" do texto, ou seja, fazer a varredura inicial e padronizar palavras de 
mesmo sentido que foram escritas de maneira diferente. Em relação às nuvens de palavras, notou-se 
que para garantir uma boa formação profissional o aluno espera do curso e da Unoeste, principalmente, 
infraestrutura, conhecimento, bons professores, apoio, pesquisas, qualidade, estágios e prática. Já na 
questão sobre as dificuldades que o aluno está tendo para fazer um bom curso, as palavras mais citadas 
foram: tempo, adaptação, financeira, matemática, trabalhar, distância, estudar e transporte. As 
observações identificadas nesse estudo poderão servir como pré-requisito para a tomada de decisões, 
possibilitando à IES melhorar a formação, produtividade e bem-estar dos alunos.    CPA/UNOESTE     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1904 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Poster  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

AUTOEFICÁCIA DO DOCENTE DE MEDICINA NA UTILIZAÇÃO DO OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL 
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REBECA CARVALHO BRESSA  
CAMELIA SANTINA MURGO  

 
A avaliação é um momento privilegiado para a aprendizagem, sendo que métodos avaliativos formativos 
como o OSCE contribuem para que o conhecimento alcance um significado profundo e se torne útil na 
construção de uma habilidade ou competência. Compreender o docente, sua organização e capacidade 
na aplicação de avaliações como OSCE são fatores importantes que podem facilitar a dinâmica do 
trabalho docente. A Teoria Social Cognitiva com o constructo das crenças de autoeficácia fornece 
instrumentos que ajudam a entender prováveis interferências na prática do professor. O presente 
estudo objetivou verificar possíveis associações entre: Autoeficácia Docente e OSCE. Participaram do 
estudo 33 professores de um curso de Medicina de uma universidade do interior de São Paulo, sendo 14 
do sexo feminino e 21 do sexo masculino. Os instrumentos utilizados foram a Escala de Autoeficácia do 
Professor e a Escala sobre Fontes de Autoeficácia. Estudo avaliado Protocolo CPDI: 3571 (CEP) e CAAE: 
62871616700005515 Plataforma Brasil.  As médias obtidas nos dois fatores avaliados pela Escala de 
Autoeficácia do Professor, a saber, Intencionalidade da Ação (M=5.01) e Manejo de Sala de Aula (M=4,9) 
foram classificadas como altas. Já os resultados obtidos na escala de Fontes de Autoeficácia revelaram 
que as fontes Experiências Diretas (M=4,8), Experiências Vicárias (M=5,1) e Persuasão Social (M=5,1) 
foram classificadas como altas também. A fonte Estados Fisiológicos (M=3,4) foi a que menos impactou 
a formação das crenças. Tais resultados indicam que os professores sentem-se autoeficazes tanto para 
mediar o ensino e mobilizar o estudante para a realização da atividade quanto para gerenciar os 
múltiplos aspectos do cotidiano da aula. Já os resultados obtidos na escala de Fontes de Autoeficácia 
indicam que tais fontes interferem significativamente na formação das crenças de autoeficácia do 
professor. A autoeficácia dos professores para manejar a sala de aula foi elevada o que pode favorecer a 
aplicação de metodologias de avaliação como o OSCE. Quanto as fontes de autoeficácia constatou-se 
que importa mais o feedback que recebem em relação ao seu trabalho, as experiências vivenciadas e o 
contato com bons modelos de atuação na docência. Sugere-se novos estudos, pois a investigação sobre 
o tema é recente sendo que a realização de pesquisas mais aprofundadas poderão analisar de forma 
mais efetiva as relações entre a aplicação do OSCE e as crenças de autoeficácia.         
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AVALIAÇÃO DA RESILIÊNCIA DOCENTE FRENTE À INTRODUÇÃO DAS METODOLOGIAS ATIVAS DE 
APRENDIZAGEM EM UM CURSO DE MEDICINA  

 
CAMELIA SANTINA MURGO  

RINALDO HENRIQUE AGUILAR DA SILVA  
CELESTE CORRAL TACACI NEVES BAPTISTA  

 
A resiliência no ser humano pode ser definida como um conjunto de processos sociais e intrapsíquicos 
que possibilitam à pessoa superar as adversidades da vida e ainda saírem fortalecidas. Existem 
características comportamentais ou qualidades internas consideradas pilares da resiliência que podem 
sustentar as pessoas no enfrentamento e superação saudável, flexível e eficaz das adversidades. A 
identificação destas características poderia permitir que as pessoas se tornassem mais fortes para 
enfrentar novamente situações adversas na vida pessoal e profissional. Avaliar a resiliência docente em 
um curso de graduação em medicina em processo de mudança metodológica. Verificar os níveis de 
resiliência no corpo docente. Buscar associação entre mudança metodológica e níveis de 
resiliência. Aplicação da Escala dos Pilares da Resiliência (EPR) em 75 dos 270 docentes escolhidos 
aleatoriamente, mesclando professores de todos os termos incluindo o internato. Este instrumento está 
constituído por 11 fatores que reuniram 90 itens fundamentados em atributos pessoais da resiliência. 
Estes fatores são: aceitação positiva de mudança (APM), autoconfiança (AC), autoeficácia (AE), bom 
humor (BH), controle emocional (CE), empatia (E), independência (I), orientação positiva para o futuro 
(OPF), reflexão (R), sociabilidade (S) e valores positivos (VP). O instrumento é autoaplicável utilizando 
uma escala de Likert. Cabe esclarecer que a pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa 
com seres humanos (CPDI 3684 - CAAE 65157817.9.0000.5515) Procedeu-se a análise do instrumento 
através da qual obteve-se os escores de cada participante na escala de resiliência. Dados parciais 
revelam que os professores obtiveram escores de resiliência mais elevados nos pilares Autoeficacia e 
Autoconfiança, sendo que 88,6% participantes obtiveram Autoefiacia Alta e 66% apresentaram 
Autoconfiança Alta.  A elevação nos pilar de resiliência denominado Autoeficácia pode revelar uma 
tendência nos professores de acreditar em suas capacidade de encontrar soluções para os problemas 
cotidianos de forma criativa. Revela também que os docentes apresentam iniciativa para ações que 
favoreçam o alcance de suas metas. Já o pilar denominado Autoconfiança indica que os professores 
apresentam convicção de suas ideias e confiança para desempenhar suas atividades ocupacionais Este 
estudo permitiu identificar a resiliência dos professores durante a etapa de modificação e implantação 
de novas metodologias no curso de Medicina. A esse respeito, os professores mostraram-se 
autoeficazes e confiantes em suas capacidades para o desafio dessas inovações.         
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CICLOS DE FESTEJOS: VISUALIDADES RESGATANDO A CULTURA POPULAR BRASILEIRA NO LIVRO 
DIDÁTICO  

 
FABIANA ALVES DOS SANTOS  

KATIA MARIA ROBERTO DE OLIVEIRA KODAMA  
MARTA CAMPOS DE QUADROS  

 
A população brasileira tem uma constituição multirracial, multiétnica e multicultural. Considerando que 
as crianças passam cada vez mais tempo na escola, acreditamos que esta tenha importante papel no 
processo de valorização e resgate histórico das diferentes culturas populares brasileiras que constituem 
nossa identidade cultural, somente evidenciadas quando em relação umas com as outras, pois nossa 
identidade é sempre relacional, se estabelece a partir daquilo que nos diferencia dos outros 
(WOODWARD,2005). Assim, o objetivo do estudo da arte como componente curricular tem a função de 
auxiliar no reconhecimento e na valorização das expressões artísticas produzidas socialmente.  O 
presente texto é um recorte de pesquisa que analisa propostas contidas nos livros didáticos 
selecionados e distribuídos através PNLD, como subsidio ao ensino de artes no Ensino Fundamental I. 
Aqui analisamos o livro da Coleção Ápis - Arte para 4º e 5º anos, selecionado pelas escolas públicas de 
Presidente Prudente-SP que aborda as "Festas Populares". Destacamos os elementos imagéticos que 
valorizam e colaboram com a formação cultural dos estudantes baseada na leitura da obra de arte 
(BARBOSA, 2010). O livro em análise publicado pela editora Ática, apresenta as "Festas Populares" como 
evocador de memória, utilizando as imagens como objeto de estimulação do imaginário. Utilizamos a 
pesquisa documental fundamentada na "Abordagem Triangular" (BARBOSA, 2010) que propõe que o 
educando deve ser conduzido à leitura, à contextualização e ao fazer artístico para que tenha uma 
aprendizagem efetiva. Destaca-se os elementos imagéticos, encontrados na unidade "Ciclos de 
Festejos". A análise considerou que arte é cognição e seu processo de aprendizagem deve ser 
democratizado, apoiando-se na leitura contextualizada, por meio da leitura como prática social 
proposta por Freire (2011).  Através desta pesquisa percebe-se que o livro analisado adota identidade 
visual diferente para o Ciclo de Festejos em relação às outras unidades. É nítida a intencionalidade com 
que os autores organizam as imagens dialogando diretamente com o texto. Este tratamento pode ser 
considerado positivo, pois induz uma dupla leitura: leitura alfabética e leitura imagética. Mas pode ser 
considerado negativo, considerando-se a aprendizagem por parte do estudante, pois faz este inferir que 
para compreender o conteúdo sempre necessita do texto escrito e dos elementos imagéticos como um 
conjunto indissociável de elementos para compreensão. Concluiu-se que o livro analisado se preocupa 
com a valorização do repertório cultural dos estudantes e utiliza as imagens como fortes aliadas no 
processo de aprendizagem da leitura contextual. Consideramos que a quantidade de imagens utilizadas 
na composição das páginas interfere na compreensão, pois esta composição é feita com muitas 
fotografias de baixa qualidade de impressão, induzindo o leitor a fazer leituras rápidas, retirando a 
importância da leitura contextualizada.    PIBIC-Sem Bolsa     
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CONDIÇÕES INADEQUADAS DE SANEAMENTO E DOENÇAS RELACIONADAS A SAÚDE PÚBLICA.  
 

GRAZIELI SILVA VILA  
 

Saneamento de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), exerce efeitos sobre a população, 
sendo nocivos ao bem-estar social, físico e mental, no qual se caracteriza-se um conjunto de ações com 
objetivos socioeconômicos. Segundo Guimarães 2007, o termo salubridade ambiental, envolve todo o 
estado de saúde normal em que o indivíduo se vive sendo população urbana e ou rural, no qual se 
refere a organização em prevenir, inibir ou impedir as endemias ou epidemias relacionadas ao meio 
ambiente. Grande parte destes parasitas são eliminados pelo portador junto as fezes, urina e catarro 
que se misturam e vivem livremente no solo, na água e no ar. Assim uma pessoa considerada saudável 
ao entrar em contato com alimentos contaminados, andar descalço, mexer diretamente na terra, 
contato com o lixo e condições de saúde, pode ser vulnerável a adquiri patologias relacionadas ao 
saneamento. Segundo dados da Organização mundial de saúde 2003, 1.87 milhões de crianças menores 
de 05 anos morrem de doenças diarreicas, sendo 10 destas mortes nos primeiros dois anos de vida, 
assim se torna relevante o tratamento dos agravos, adotar medidas de promoção e acesso a serviços de 
saneamento de boa qualidade.  O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura, com intuito 
de contribuir para estudo da realidade social, condições de saneamento e relação da população com as 
possíveis patologias encontradas.    As ações de prevenção a agravos a saúde tem sido pouco relevante 
visto os dados de patologias relacionadas ao meio ambiente, grande parte da população não a 
enxergam como risco a saúde. Considerando o saneamento parte fundamental para prevenção destas 
patologias, as políticas públicas adotadas deveriam ser mais rígidas, para que assim maior parte da 
população tivessem acesso com qualidade. Assim é visto a necessidade de ações tanto da população 
quanto aos órgãos públicos, como uso de água potável sem desperdício, cuidado com higiene pessoal e 
alimentos quando relacionado a águas contaminadas e oportunidades de serviços de qualidade a todos, 
visando a responsabilidade compartilhada para diminuição de agravos e doenças da saúde. As ações de 
prevenção a agravos a saúde tem sido pouco relevante visto os dados de patologias relacionadas ao 
meio ambiente, grande parte da população não a enxergam como risco a saúde. Considerando o 
saneamento parte fundamental para prevenção destas patologias, as políticas públicas adotadas 
deveriam ser mais rígidas, para que assim maior parte da população tivessem acesso com qualidade. 
Assim é visto a necessidade de ações tanto da população quanto aos órgãos públicos, como uso de água 
potável sem desperdício, cuidado com higiene pessoal e alimentos quando relacionado a águas 
contaminadas e oportunidades de serviços de qualidade a todos, visando a responsabilidade 
compartilhada para diminuição de agravos e doenças da saúde.          

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1908 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

DESAFIOS E COMPETÊNCIAS DO TRADUTOR INTÉRPRETE PARA O ESTUDANTE SURDO NA SALA DE AULA  
 

BIANCA DE SANT ANA ARAUJO  
VALÉRIA ISAURA DE SOUZA  

 
Visto que somente a presença do estudante surdo na sala de aula não garante o processo inclusivo 
escolar, ele também possui a necessidade e o direito ao acesso, participação e permanência no processo 
de aprendizagem com práticas educacionais que atenda suas especificidades, uma vez que seu 
aprendizado seja de forma diferenciada, pela Libras, língua natural e materna reconhecida e oficializada 
pela Lei nº 10.436/2002.  O objetivo desse estudo é discutir as competências e desafios do tradutor 
intérprete de Libras na instituição escolar, como também compreender e apresentar os aspectos 
essências educacionais do processo de ensino aprendizagem numa proposta bilíngue que favorece o 
desenvolvimento do estudante surdo e suas políticas públicas.  Para tanto, a metodologia para o 
desenvolvimento da pesquisa é qualitativa, sendo utilizados os procedimentos de pesquisa documental 
e bibliográfica. A realização do levantamento bibliográfico foi baseada em textos extraídos de livros, 
artigos científicos, documentos oficiais, teses e dissertações sobre a temática, além das bases legais da 
Educação dos Surdos e Libras. O resultado da pesquisa constatamos que o profissional tradutor 
intérprete de Libras necessita de várias competências e habilidades para proporcionar uma 
comunicação necessária e adequada ao indivíduo surdo com o mundo que o acerca e promove na 
instituição escolar o desenvolvimento das potencialidades educacionais bilingues como aquisição da 
leitura e escrita em português como segunda língua para esse público, além de uma socialização. Assim, 
surge um novo profissional, o intérprete de Libras para atender a acessibilidade comunicacional em 
diversos espaços, no caso do contexto escolar aos conhecimentos educacionais, como também surgem 
grandes desafios em sua atuação. Concluímos que é de suma relevância que o tradutor intérprete 
realize formação inicial e continuada da sua área específica, para que seja um profissional qualificado 
com domínio e fluência na Libras e nos processos, estratégias e técnicas para atuar de forma eficaz nas 
necessidades educacionais específicas dos estudantes surdos no intuito de desempenhar melhor 
qualidade de ensino e aprendizagem.          
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EDUCAÇÃO SEXUAL E AUTONOMIA: ESTUDO DE UMA INTERVENÇÃO COM ALUNOS E PROFESSORES DO 
ENSINO MÉDIO DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 
THAIS EMILIA DE CAMPOS  

RAUL ARAGÃO MARTINS  
 

O tema Educação Sexual está cada vez mais presente na sociedade, não só pelos aspectos relacionados 
à saúde, mas também, pelo exercício de uma sexualidade prazerosa, não tendo em vista somente a 
procriação. Nesta perspectiva, esta pesquisa descreve uma intervenção sobre Educação Sexual que 
ocorreu em uma Escola de Ensino Médio, utilizando metodologia participativa e resultante de uma 
parceria com a Secretaria de Saúde e com uma unidade de uma universidade Pública em uma cidade do 
interior do Estado de São Paulo. Foram participantes do estudo dois professores da Universidade, 80 
professores da escola e 1350 alunos, sendo que entre estes, sete receberam formação para serem 
agentes multiplicadores entre seus colegas e receberam bolsas de iniciação científica do Conselho 
Nacional de Pesquisa (CNPQ). Os objetivos desta pesquisa foram levantar e analisar a conduta e 
conhecimento sexual de alunos e professores de um Escola de Ensino Médio. Foram utilizados os 
seguintes procedimentos: 1) levantamento bibliográfico; 2) observação no campo; 3) questionário 
fechado, esse trouxe perguntas referentes aos dados sócio-demográficos, ao conhecimento e o 
comportamento sexual dos alunos e professores participantes da pesquisa. Responderam ao 
questionário fechado 227 participantes, sendo: 31 professores do Ensino Médio da escola e 196 alunos 
do Ensino Médio. Sobre o nível sócio-econômico dos alunos tivemos predominância das classes B e C; e 
nos professores classe B e A. A análise dos dados quantitativos, evidenciou que 59,5% têm vida sexual 
ativa; que a idade predominante da primeira relação entre os multiplicadores é de 15,50 anos, no grupo 
dos alunos é de 14,24 anos e entre os professores é de 19,85 anos. A média de relações é de 4,7 ao mês 
entre alunos, de 2,0 entre multiplicadores e 3,2 entre professores. Em relação ao uso de preservativos 
nas relações sexuais, os alunos fizeram maior uso na primeira relação que os demais grupos. Nas 
questões que levantam o nível de conhecimento sobre IST/Aids, os professores responderam 
corretamente à maior parte das questões; o que não ocorre em relação às respostas dos alunos. Apesar 
de ser constatado com os dados analisados no questionário fechado que os alunos possuem menos 
conhecimento sobre IST/Aids que os professores, o grupo de alunos utiliza mais preservativo nas 
relações sexuais que os professores. Mesmo em relações eventuais, os professores relatam não utilizar 
preservativo. Também constatou-se que conforme a expectativa de estudo/profissão a primeira relação 
sexual ocorre com idade mais elevada.  Percebeu-se que o que seria uma conduta sexual adequada 
perante as teorias da autonomia moral não está presente, principalmente no grupo de professores, pois 
o uso do preservativo não apareceu associado ao conhecimento sobre transmissão de IST/Aids. Assim, 
outros fatores deveriam ser pensados nas campanhas de prevenção de IST/Aids, já que o conhecimento 
sobre sexualidade não refletiu tanto nas práticas sexuais dos grupos.     CNPQ     
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INTERDISCIPLINARIDADE EM PROL DO CURRÍCULO INTEGRADO  
 

SILVIA APARECIDA BEDIN CAMPONEZ  
RONALDO GARCIA ALMEIDA  

IVONE CRISTINA DE PAIVA LOURENÇÃO  
CLAUDETE DA SILVA SANTOS SOARES  

GIORGIA ANDRADE REGIANI FERREIRA MARTINS  
 

Diante dos desafios educacionais encontrados no desenvolvimento do Curso Técnico em Agropecuária 
Integrado ao Ensino Médio - ETIM, faz se necessário investigar procedimentos que atendam aos 
objetivos do currículo integrado e a criação de metodologias que apresentem coerência com as reais 
possibilidades dos contextos escolares. Santomé (1998) define o currículo integrado como uma tentativa 
de abranger uma compreensão global do conhecimento e de promover maiores parcelas de 
interdisciplinaridade na sua construção. O trabalho educacional interdisciplinar evidencia a unidade que 
deve existir entres as diferentes disciplinas e formas de conhecimento na instituição de ensino. De 
acordo com Lück (1995) a interdisciplinaridade promove a compreensão adequada da realidade e à 
produção de conhecimento centrada no homem e objetiva a formação integral dos alunos, a fim de que 
possam exercer criticamente a cidadania mediante uma visão global de mundo e serem capazes de 
enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da realidade. Nesse sentido, esse projeto se 
justifica pela necessidade de conhecer uma metodologia que exemplifique maneiras de se desenvolver 
as aulas na perspectiva do currículo integrado.  O objetivo desse projeto foi desenvolver proposta de 
ação didática baseada na perspectiva de relação dos conteúdos para o processo de ensino e de 
aprendizagem. Trata-se de uma pesquisa com característica da abordagem qualitativa. Segundo Godoy 
(1995), por tal segmento, um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre. 
Assim, experiências de práticas educativas presentes em Projeto Político Pedagógico, Plano de Curso, 
Plano de Trabalho Decente e Registros Diários do Trabalho Docente foram observadas e analisadas 
quanto aos aspectos interdisciplinares da ação pedagógica e embasadas em autores que versam essa 
temática.  A pesquisa proporcionou a criação de uma sequência didática com o tema compostagem 
desenvolvida em um trabalho interdisciplinar com conteúdos da base comum como também da 
formação profissional. A metodologia interdisciplinar da sequência didática compostagem oferece 
clareza nos procedimentos que envolvem o ensino e a aprendizagem como também fácil identificação 
das relações entre as atividades de estudo e as competências previstas no currículo. Esse currículo é 
concebido como possibilidades de trabalhos didáticos que devem ser pensados e definidos como 
escolhas realizadas a partir do que se pretende alcançar em meio ao dinamismo de uma escola.  A 
elaboração de uma metodologia adequada ao currículo integrado para o desenvolvimento dos 
processos de ensino e aprendizagem indica que é possível a realização de um trabalho na perspectiva 
interdisciplinar. As ideias desenvolvidas nessa pesquisa oferecem subsídios para outros modelos e 
adaptações aos diferentes contextos no desenvolvimento do currículo integrado.         
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O DISCURSO DA AUTOAJUDA PRESENTE NA EDUCAÇÃO: UMA LEITURA A PARTIR DA BIOPOLÍTICA 
FOUCAULTIANA.  

 
LUCIANO APARECIDO VICENTE  

 
O discurso de autoajuda tem se apresentado em diferentes áreas de nossa sociedade, dentre elas a 
educacional. Esse discurso de autoajuda tem adentrado na educação visando submeter o homem a uma 
formação de acordo com os interesses neoliberais. O nosso intuito é analisar esse discurso e identificar 
as suas categorias. A partir da análise e gênese desse discurso, analisaremos algumas obras direcionadas 
a educação, dentre elas as de Augusto Cury. Analisaremos categorias desses discursos, presentes nas 
obras, cujos títulos estão relacionados à educação. Recorrendo ao conceito de Biopolítica, de Foucault, 
objetivamos identificar essa governamentalidade presente na educação, por meio dos discursos de 
autoajuda. O poder pastoral, tomado por Foucault para análise do que significa a arte de governa, nos 
possibilita compreender o discurso de autoajuda. Pretendemos refletir sobre esse discurso e pensar 
sobre seus interesses e emergência, e identificar quais sãos as implicações éticas no processo de 
formação dos educandos. Esta pesquisa tem por objetivo identificar os discursos de autoajuda 
direcionados a educação; analisar a emergência e estrutura dos discursos de autoajuda, presentes no 
campo da educação, a partir da Biopolítica foucaultiana; analisar o discurso de autoajuda e a sua relação 
com a Teoria do Capital Humano; e identificar e refletir sobre as implicações éticas desse discurso na 
formação dos educandos.  Visando alcançar os nossos objetivos apontados nesta pesquisa, utilizamos as 
fontes bibliográficas. 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 texto: livros, artigos etc". (SEVERINO, 2007, p. 134). Nosso trabalho 
constitui-se numa pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa.  As obras de autoajuda estão 
presentes no campo educacional. Um dos autores considerados de autoajuda e que possui obras 
direcionadas a educação é Augusto Cury. Para compreendermos a emergência desse discurso no campo 
da educação, tomamos como aporte teórico o conceito de Biopolítica de Michel Foucault.  O discurso de 
autoajuda tem se dirigido a área educacional como uma biopolítica, que vida governar/formar um 
indivíduo que seja capaz de investir em si mesmo, para que possa competir no mercado.Segundo esse 
discurso, o sucesso ou fracasso estão relacionados aos investimentos que o indivíduo faz em si 
mesmo. Acreditamos que identificar essa emergência e analisar esses discursos de autoajuda é 
fundamental para pensarmos uma educação que esteja comprometida com um processo de formação 
ético, e não apenas de acordo com a lógica neoliberal.          
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O NEGRO APÓS 1888, SUA INCLUSÃO NA SOCIEDADE E O CONCEITO DE LIBERDADE  
 

EDILAINE TIRABOSCHI DE OLIVEIRA BERTUCCHI  
MARIA DE LOURDES ZIZI TREVIZAN PERES  

ADIEL JESSÉ DOS SANTOS NASCIMENTO  
SOELLYN PEREIRA DA SILVA  

 
O presente estudo, de perfil bibliográfico, objetiva uma investigação sobre a inserção do negro na 
sociedade após a abolição. Questionam-se as dificuldades encontradas por ele e qual foi a ação e a 
postura da sociedade ao receber essa nova cultura e a sua inserção social posterior. Para tanto, se faz 
necessário expor a trajetória do ex-escravo, após a concessão da sua liberdade, ao entrar em uma 
sociedade que era a sua própria opressora, até 1888; sociedade essa à qual o negro vai se adequar na 
condição de indivíduo, mas respeitado, sempre, na sua identidade étnica. Essa inserção social e cultural 
do negro a partir do momento histórico da abolição constitui, portanto, a temática central do 
estudo  Analisar as reais dificuldades encontradas pelos ex-escravos ao se apresentarem na sociedade 
como "homens livres"; e Investigar, inclusive, os desafios atuais encontrados pelos negros na sociedade 
brasileira contemporânea para essa necessária inserção social e cultural.  Essa pesquisa envolve uma 
abordagem bibliográfica. Materiais: utilização de livros e artigos acadêmico-científicos, livros didáticos 
de História e de Língua Portuguesa  O estudo bibliográfico vem demonstrando, que, após treze de maio 
de 1888, os ex-escravos foram abandonados à própria sorte, sem, realização de reformas que os 
integrassem socialmente. Por trás disso, havia um projeto de modernização conservadora que não 
tocou no regime latifundiário e que exacerbou o racismo como forma de discriminação social, cultural e 
profissional.  A pesquisa, até o presente momento, mostra, em seu desenvolvimento, a confirmação da 
hipótese das dificuldades encontradas pelos ex-escravos para ingressarem em uma sociedade que, há 
quatro séculos, foi sua opressora. Tais dificuldades serão também pesquisadas, na continuidade desse 
estudo, no momento final de confronto com a inserção do negro na sociedade 
contemporânea.  Esperamos, com essa pesquisa, alcançar uma contribuição bibliográfica, de natureza 
acadêmica, sobre a evolução (ou não) social e cultural do negro na sociedade contemporânea.          
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TREINAMENTOS: UMA ESTRATÉGIA PARA MELHORAR A GESTÃO DE LIDERANÇAS  
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MARCELO LUIZ  
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Devido às mudanças contínuas influenciadas pela globalização mundial, atualmente, as organizações 
estão sendo impulsionadas a tomar decisões mais assertivas dentro das lideranças empresariais, 
tornando a empresa mais ativa e permanente no mercado. Por isso, acredita-se que a capacitação é um 
fator importante para qualificação pessoal e profissional. Desta forma, um planejamento estratégico 
visando à qualidade dos serviços prestados são fundamentais para melhorar a relação interpessoal e 
setorial através de treinamentos específicos para lideranças com ênfase na gestão. Para a empresa, o 
treinamento é muito vantajoso, pois permite analisar suas necessidades e elencar quais objetivos 
pretendem atingir a curto, médio e longo prazo, sendo perceptível nos dias de hoje, que muitas 
empresas têm encontrado nas equipes um caminho para enfrentar os desafios que se impõe pela 
realidade atual, que demandam maior agilidade, capacidade de inovação, aumento de produtividade e 
redução de custos. Avaliar a importância da administração de treinamentos de maneira sistematizada e 
focada às lideranças para auxiliar em sua gestão. Realizaram-se pesquisas bibliográficas em artigos 
científicos de sites especializados e em livros de autores renomados relacionados à temática, primando 
por treinamentos para gestores.  Possibilitou mostrar, por meio das pesquisas bibliográficas em artigos 
científicos, a importância de treinamentos às lideranças como uma estratégia para auxiliar na gestão das 
empresas, tendo como indicador principal os conceitos referenciados nestas pesquisas, o que permitiu 
analisar que, após fornecer treinamentos aos seus líderes, tais organizações passaram a atingir 
satisfatoriamente seus objetivos de melhorias na comunicação junto aos seus colaboradores, ter maior 
agilidade e resolutividade na gestão, exercendo-a com mais segurança, bem como a realização de uma 
formação continuada aos liderados pelos gestores, o que apresentou redução de absenteísmo e 
atestados médicos, haja vista a interação e integração das equipes de trabalho e consequente aumento 
das receitas para a empresa.  Considerando o exposto, acredita-se que a realização de treinamentos 
com ênfase às lideranças tende a auxiliar em muito na melhoria da performance da gestão nas 
empresas.  Conclui-se que este estudo atendeu as expectativas dos objetivos propostos, tendo em vista 
a dinâmica das relações de trabalho e as exigências do próprio mercado, que têm impulsionado as 
empresas a tomar decisões mais sérias sobre treinamento como suporte necessário aos recursos 
humanos na melhoria contínua de seus líderes para favorecer na gestão. Pois, os autores acreditam que 
não adianta apenas motivar o profissional, deve-se também qualificá-lo para o seu melhor 
desenvolvimento dentro da empresa.          
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UMA BREVE ABORDAGEM SOBRE ALGUMAS DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS (EJA)  

 
REGINALDO JOSÉ BARBOZA  

 
Sabemos o quanto a modalidade de ensino de educação de jovens e adultos (EJA) é necessária na 
sociedade brasileira. Convivemos ainda com um alto índice de pessoas analfabetas absolutas, que não 
sabem ler e nem escrever, e funcionais, que sabem ler e escrever de certa maneira mas apresentam 
dificuldades em interpretar o nosso código linguístico e adequá-las às situações funcionais na sociedade. 
Daí a necessidade de pensarmos a respeito da importância da formação de um educador que seja crítico 
diante da realidade onde vive. É preciso que o docente em sala de aula não se limite a uma mera 
transmissão de conhecimentos ou diante de uma "educação bancária", como dizia Paulo Freire, onde os 
conteúdos estão distantes do aluno. Compreender a importância da formação docente relacionada à 
Educação de Jovens e Adultos - EJA. Analisar o papel do educador enquanto sujeito ativo no processo 
que envolve a relação ensino e a aprendizagem. Identificar e descrever quais são as possíveis atividades 
direcionadas à Educação de Jovens e Adultos.    O presente trabalho de cunho bibliográfico, nos permitiu 
abordar a importância de alguns aspectos que dizem respeito do papel do educador diante da sociedade 
em que se encontra e a formação e/ou a prática docente relacionada a educação de jovens e adultos 
(EJA). Para tanto, incluímos em nossas discussões o pensamento pedagógico de Paulo Freire entre 
outros autores sobre essa temática. A respeito disso, pudemos indagar inicialmente o seguinte: até que 
ponto devemos, enquanto educadores (as), nos acomodar diante do fato de os educandos viverem 
como pessoas alienadas incapazes de reconhecer a sua própria cultura ou o meio social e político em 
que vivem? O que é necessário para que ocorra uma aprendizagem significativa? E quanto a formação 
profissional dos próprios educadores, o que podemos ou devemos esperar?  A educação de jovens e 
adultos representa a construção do desenvolvimento humano e para isso exige dos órgãos sociais e 
políticos reconhece-la como direito ao longo da vida e ampliar a sua concepção de e educação. A 
erradicação do analfabetismo previsto pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) ainda é uma 
utopia social visto que milhões de pessoas no Brasil ainda são analfabetas tanto absolutas como 
funcionais. Para tanto, é preciso a garantia do direito a uma educação de qualidade à todas as pessoas 
por meio da consolidação de políticas públicas já estabelecidas ou pela integração de novas políticas. 
Faz-se necessário também a melhoria e a efetivação das práticas pedagógicas tomando como 
fundamento a necessidade e a viabilidade de um entrelaçamento transformador entre a escola e a 
sociedade. Nesta perspectiva, necessitamos de uma melhor formação para os professores que atuam ou 
atuarão nesta modalidade de ensino (EJA). Que essa formação permita garantir um ensino de qualidade 
através de práticas inovadoras e que isso possa potencializar a aprendizagem e as atuações adultas em 
suas especificidades.          
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UMA REFLEXÃO SOBRE A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR.  
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A partir dos anos de 1930, tem-se um movimento na sociedade brasileira rumo à industrialização. Neste 
sentindo, amplia-se a população nos centros urbanos em busca de empregos na indústria. Sendo assim, 
aumenta-se a necessidade de qualificação desses trabalhadores, contribuindo, dessa forma, para a 
promoção de exigências ao processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento da educação. No ambiente 
institucional, a educação é uma ferramenta que proporciona ao docente a oportunidade de influenciar, 
debater as informações e os diversos questionamentos do mundo e da ciência. A docência é entendida 
como o hábito de ensinar, porém esta necessita de aperfeiçoamento das práticas educativas, elemento 
essencial para melhorar o ambiente e atuação em sala de aula. O objetivo desse trabalho é 
compreender as nuances da identidade do professor, sua trajetória de formação, conhecendo assim, os 
desafios e possibilidades desse profissional. Além disso, refletir sobre algumas questões inerentes à 
docência no ensino superior. Este artigo é resultado de uma pesquisa bibliográfica que se organiza a 
partir de estudos sobre a docência no ensino superior, baseia-se em uma abordagem qualitativa, quanto 
aos seus objetivos, pode ser classificada como uma pesquisa bibliográfica. Vale ressaltar que o cenário 
Educacional passa por transformações. No entanto, ainda percebemos é forte a prática de professores 
que atuam de forma tecnicista e sem perspectiva de implementação de novas ferramentas 
educacionais. Tendo em vista a relevância desta formação, deve-se cuidar para que ela ocorra mesmo 
diante de adversidades, tais como a desvalorização do profissional, sobrecarga de trabalho, poucos 
recursos informacionais e, além disso, a prática docente no ensino superior deve ser encarada com 
muita seriedade, pois ela requer postura e comprometimento com o processo de ensino e de 
aprendizagem, mediados pelo professor. Retomar essa temática implica aprofundarmos nossa discussão 
das exigências cada vez mais complexas na formação dos professores universitários para o ingresso no 
magistério superior que passa por uma formação inicial numa área específica do conhecimento. No 
geral, os professores que por razões e interesses variados adentram no campo universitário, são de 
diversas áreas de atuação e, em sua maioria, não tiveram nenhum contato anterior com os 
conhecimentos nas áreas das ciências humanas e sociais, necessárias a uma compreensão ampliada do 
processo ensino-aprendizagem. O docente do ensino superior enfrenta as tradições e culturas 
existentes na instituição. Cabe a ele perceber o que pode ou não ser mudado nessas tradições para 
melhorar a educação. Conclui-se que o docente do ensino superior deve estar atento às questões da 
prática profissional e pedagógica, pois somente com a harmonização entre os dois saberes teremos 
outras possibilidades e práticas.         
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A CONSTRUÇÃO DA MASCULINIDADE EM UMA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO  
 

VICTOR CESAR BELLONI DOS SANTOS  
MARCOS VINICIUS FRANCISCO  

 
A prática da musculação vem crescendo em todo o mundo. Muitos sujeitos recorrem à musculação para 
auxiliar no processo de construção do corpo. De tal modo, que a constante busca pela modificação da 
representação do corpo, em especial no âmbito da musculação, é um entre outros caminhos que o 
sujeito pode passar a percorrer para obter o corpo que a sociedade impõe como padrão de beleza. 
Assim, muitos homens constroem suas identidades dentro da academia a partir da busca por um padrão 
ideal de gênero, ou seja, tentam materializar em seus corpos características morfológicas que são 
valorizadas como masculinas. No entanto, o processo de construção de masculinidade inicia-se a partir 
da aproximação do homem diante as representações sociais formadas culturalmente, no ambiente de 
convívio. Nesse sentido, caberia indagar: o que move a construção do corpo em homens que praticam 
musculação e como o corpo construído se relaciona com a sua percepção de masculinidade? Com base 
nos estudos sobre masculinidades, a presente proposta investigativa objetiva compreender qual 
representação de masculinidade é produzida por meio da prática da musculação, bem como identificar 
a relação estabelecida entre o corpo hipertrofiado e corpo tradicional no contexto da academia. O 
presente estudo será realizado a partir de um estudo de caso de abordagem qualitativa, 
acompanharemos momentos de treino de um praticante de musculação em uma academia localizada 
em um município do interior do estado de São Paulo. Os dados serão gerados a partir da observação 
participante, diário de campo e entrevistas semiestruturadas. A pesquisa poderá contribuir para a 
ampliação de conhecimento da literatura científica da área da Educação Física em sua intersecção com 
os estudos sobre masculinidade.       Programa Especial de Iniciação Científica - PEIC     
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A CONSTRUÇÃO E O USO DE GAMES EDUCATIVOS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 

WILLIAM HENOCH ALVES PEREIRA Q  
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  

 
A discussão sobre o uso dos métodos e estratégias que promovam a qualidade no ensino nacional têm 
sido presente não somente nos ambientes da docência, gestão, mas também na família e sociedade. O 
cenário desta pesquisa é resultado de uma parceria firmada entre a Universidade do Oeste Paulista e 
E.E. Miguel Omar Barreto. Foi percebida durante reuniões das Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo 
(ATPC), com a participação de docente do curso de Jogos Digitais e do Programa de Mestrado em 
Educação da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) e professores da escola E.E. Miguel Omar 
Barreto, a necessidade pedagógica da criação de ferramentas que auxiliassem o processo de ensino e 
aprendizagem. A partir das necessidades relatadas, foi realizada uma ação de planejar e desenvolver 
jogos digitais educativos para os componentes curriculares de Matemática e Biologia. Tal ação faz parte 
de um projeto de pesquisa do Mestrado em Educação intitulado "Melhoria do desempenho em uma 
escola pública estadual de Presidente Prudente: programa de desenvolvimento profissional dos gestores 
escolares e de professores do ciclo II do ensino fundamental mediante pesquisa-ação". A Faculdade de 
Informática de Presidente Prudente, com o curso de Jogos Digitais, firmou parceria com o Mestrado em 
Educação da Unoeste, onde os alunos do curso desenvolveram Games Educacionais. Tais games foram 
construídos por meio de um motor de jogos, implementando e utilizando cenários, itens de cenário, 
personagens, interface de comunicação com o usuário. Além do jogo foi desenvolvida uma 
documentação, o GDD - Game Design Document. Como referenciais teóricos da criação e uso de games 
no processo de ensino e aprendizagem serão utilizados Mattar (2010); Navarro (2013); Oblinger (2014); 
Derryberry (2012), dentre outros. O presente projeto refere-se a uma pesquisa que visa analisar a 
criação e uso de games educativos como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem Será 
realizada uma investigação qualitativa, do tipo descritivo-interpretativa e terão como participantes três 
tipos de sujeitos, com diferentes atuações: Sujeitos A: Desenvolvedores dos objetos de aprendizagem, 
compostos por uma docente do curso de Jogos digitais e 08 alunos deste curso tecnólogo da 
Universidade do Oeste Paulista; Sujeitos B: 02 professores da Rede Pública da Escola E. E Miguel Omar 
Barreto; Sujeitos C: 60 alunos da Rede Pública. Os dados serão coletados a partir de pesquisa 
documental, através de relatórios e atas que delinearão a necessidade da criação dos respectivos 
games; entrevista com os desenvolvedores a fim de compreender o processo de criação; entrevista com 
os docentes visando conhecer o parecer inicial do game enquanto ferramenta de ensino e 
aprendizagem; observação da aplicação do jogo e grupo focal com os alunos sobre a influência do game 
no processo de aprendizagem de dados conteúdos. Far-se-á a análise dos resultados a partir de eixos 
que emergirão dos dados coletados.       CAPES-PROSUP     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1920 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

A CRIANÇA AUTISTA E O PAPEL DO PROFESSOR: DESAFIOS NA EDUCAÇÃO  
 

ADEMIR HENRIQUE MANFRÉ  
BEATRIZ MOREIRA FRUTUOSO  

MARCIA APARECIA DE LIMA SANTOS  
TAUANA RAFAELA NEIVA  

 
1 INTRODUÇÃO Esta pesquisa tem como propósito geral desenvolver um estudo sobre a inclusão de 
crianças com necessidades especiais na Educação Escolar, mais especificamente de crianças com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a formação de professores para uma educação inclusiva. Esta 
pesquisa se baseia nos estudos de Mantoan (2006), Frazão e Porto (1999), Sassaki (1997), Coll (1995), 
entre outros autores que contribuem para o debate proposto nessa investigação.  2 OBJETIVOS 2.1 
Objetivo geral Refletir sobre a inclusão da criança autista e a formação docente. 2.2 Objetivos 
específicos 1. Pesquisar o tema da inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais no 
ensino regular; 2. Apresentar e discutir as principais características do TEA; 3. Analisar e pensar sobre a 
formação de professores no processo de inclusão escolar.  3 METODOLOGIA DA PESQUISA Protocolo do 
projeto cadastrado na CPDI: 3699 Inicialmente, realizaremos uma pesquisa bibliográfica, com 
levantamento de artigos publicados nos principais periódicos científicos na área de Educação no Brasil, 
no período situado entre 2005 e 2015, que abordam a temática do TEA e formação de professores. A 
pesquisa se organiza em duas etapas: 1. Primeira etapa: levantamento de artigos científicos referentes à 
temática de estudo. Os periódicos selecionados para este estudo são os que seguem abaixo: a) Revista 
Educação e Sociedade; b) Revista Educação Especial; c) Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos; d) 
Revista Educação e Pesquisa; e) Revista Interface; f) Cadernos de Pesquisa em Educação. 2. Segunda 
etapa: apresentar e analisar os artigos que tratam da temática aqui exposta. Nessa segunda etapa, 
temos como intuito: a) verificar quais metodologias tem sido utilizadas nos estudos; b) verificar como o 
TEA e a formação de professores têm sido analisado e explicado em diferentes abordagens teóricas nos 
artigos encontrados; c) analisar as proposições apresentadas com a finalidade de entendimento da 
temática selecionada; d) identificar e analisar, nos trabalhos levantados, como tem sido abordada a 
questão da formação inicial e continuada de professores no que diz respeito ao tema da inclusão 
escolar. Desse ponto de vista, objetivamos centrar a nossa análise na questão da formação de 
professores para uma educação inclusiva. Por fim, apresentaremos o desfecho da discussão proposta 
nesse trabalho, abordando as principais considerações dos aspectos relevantes do material 
consultado.             
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A ESCRITA ACADÊMICA EM UM CURSO DE PEDAGOGIA: ANÁLISE DOS PROGRAMAS DE DISCIPLINA  
 

ESTELA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS  
ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO  

 
Não é possível ensinar a produzir textos se não somos leitores e produtores de textos, se não 
consideramos as condições de produção desses textos, se não estamos atentos às características do 
gênero textual/discursivo a ser produzido, dentre outros fatores. No caso específico do curso de 
Pedagogia, temos observado um descompasso entre a formação do pedagogo e as demandas 
profissionais que lhes são exigidas. Em pesquisa recente sobre formação continuada de professores 
atuantes no ensino fundamental I de uma cidade do interior paulista, constatou-se que o professor 
trava uma luta diária entre a situação ideal para o ensino de língua materna e o contexto de sua sala de 
aula. As dificuldades que mencionaram para tal ensino são reflexo de uma realidade complexa: 
formação inicial deficiente que não os preparou para a reflexão sobre oralidade, variação linguística, 
ensino de leitura e de produção textual; salas com muitos alunos, material didático muitas vezes ruim, 
dentre outros fatores (PARISOTTO, 2015). O objetivo geral desta investigação é refletir sobre as 
condições de produção de textos em um Curso de Pedagogia. Já os objetivos específicos são: descrever 
as condições de produção de textos inerentes às atividades propostas pelos professores, previstas no 
Programa de Ensino das disciplinas; verificar quais gêneros textuais da esfera acadêmica estão presentes 
nos Programas de Ensino das disciplinas e cotejar os dados obtidos com o referencial teórico voltado 
para o ensino de produção de textos e formação docente para os anos iniciais da educação 
fundamental. O aspecto essencial desta pesquisa de abordagem qualitativa é a formação inicial do 
pedagogo, pois acreditamos que tal formação precisa propiciar espaços para práticas sociais de leitura e 
de escrita para que os futuros professores possam atuar com segurança e demonstrar conhecimento 
sobre aspectos relacionados à língua portuguesa que são inerentes ao processo de escrita. Acreditamos 
que a graduação deve propiciar experiências formativas que possibilitem o desenvolvimento de 
conhecimentos necessários à prática profissional e, além disso, o engajamento de todos os professores 
formadores na tentativa de tornar os alunos discursivamente competentes na produção de textos é 
imprescindível. Dessa forma, estabelecemos a seguinte questão de pesquisa: o quê, para quê e como se 
escreve nas disciplinas de um curso de pedagogia de uma instituição pública do interior do estado de 
São Paulo, de acordo com os Programas de Ensino relacionados a tais disciplinas? A análise é de base 
qualitativa, com enfoque descritivo-analítico, utilizando como instrumento de coleta de dados os 
Programas de Ensino das disciplinas ofertadas no mencionado curso.        CNPq     
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A INFLUÊNCIA DA PÓS-MODERNIDADE NA ESCOLHA DO PROJETO DE VIDA DE ADOLESCENTES  
 

JEAN PEREIRA DE AZEVEDO DO CARMO  
CAMILA FERNANDA DIAS PAVANELI  

WESLEY PIANTE CHOTOLLI  
 

A adolescência sempre foi vista apenas como uma fase conflituosa e passageira, determinada por 
algumas alterações hormonais. No entanto, sabe-se atualmente que esta é uma das etapas mais 
marcantes do desenvolvimento, em especial porque envolvem mudanças, escolhas e experiências 
importantes, estas que compreendem tanto a descoberta da sexualidade quanto das responsabilidades 
sociais e de papéis que o adolescente irá desempenhar no universo social, bem como nas relações com 
os demais indivíduos com quem mantiver contatos e relacionamentos. Em suma, a adolescência é um 
período importante na construção da identidade, além de haver uma exigência social de que os jovens 
definam alguns caminhos em suas vidas. O adolescente na pós-modernidade é obrigado a responder as 
exigências da sociedade ao nível afetivo, cultural e social, a fim de adentrar na vida adulta. A pós-
modernidade é marcada pelas relações momentâneas, pelo vazio, pela ausência de valores e de sentido 
de vida. O que era sólido na modernidade foi aos poucos se liquefazendo, tornando-se, desse modo, 
efêmero. Essa liquefação e efemeridade que encontramos em vários aspectos da nossa sociedade pós-
moderna fez com Zygmunt Bauman (2014) intitulasse o termo "modernidade líquida" para definir o 
atual cenário. Vários são os autores para denominar o período pós-moderno: Revolução das Tecnologias 
da Informação (CASTELLS, 2000), Pós-Modernismo ou Pós-Modernidade (BAUMAN, 1998, 2014), ou, 
ainda, Modernidade Líquida (BAUMAN, 2014), além de BERMAN (1986) que ao pensar sobre a 
Modernidade, refere-se à experiência de tempo e espaço, porém nos deteremos na definição de 
Bauman. Para Bauman (2014) a pós-modernidade se caracteriza, contudo, pela desregulamentação. 
Segundo o autor, a moderna líquida pretende fundir a ordem limpa com o reclamo de prazer, 
privilegiando a liberdade individual como o maior predicado na contínua autocriação de um universo 
humano. Como enfatiza, os homens e as mulheres pós-modernas trocaram parte de sua segurança por 
mais felicidade, e os mal-estares que provêm de uma liberdade na procura do prazer que tolera uma 
segurança individual pequena. Nesse cenário de mudanças constantes, a pesquisa utiliza o conceito de 
projeto de vida, determinado por Damon (2009) que apresenta o conceito de "projeto vital", 
compreendido como uma intenção de alcançar algo que é significativo tanto para o eu quanto para o 
mundo além do eu. Identificar quais os projetos de vida dos jovens estudantes de Ensino Médio de 
instituições de ensino públicas de uma cidade do noroeste do estado de São Paulo com idade entre 15 e 
16 anos. O estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa que visa investigar os projetos de vida 
dos estudantes e relacionar com as características da pós-modernidade,reconhecendo, assim, a relação 
indissociável entre o mundo objetivo e o sujeito.Salientamos que a adoção da abordagem não impedirá 
a utilização de dados quantitativos e de técnicas que nos permitissem sistematizar os dados.            
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A LITERATURA INFANTIL NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA IMAGINAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES DA 
PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL E DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA  

 
MILENE EGEA SEMENSATO  

 
O presente trabalho refere-se à um projeto de pesquisa, nível de Mestrado, que vem sendo realizado 
dentro do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia (UNESP) de 
Presidente Prudente e financiado pela Capes. Parte-se do pressuposto de que o processo de 
desenvolvimento da imaginação não é algo natural, mas que necessita de atividades que a engendrem e 
que a literatura pode contribuir neste desenvolvimento. No entanto, na sociedade de classes o acesso à 
arte, como à literatura, é deficitário de forma geral e, em específico, dentro do sistema público de 
educação, onde não se oferecem as mesmas condições de desenvolvimento a todos. Entende-se aqui 
que a literatura possa representar uma possibilidade de emancipação e humanização dos indivíduos, 
oferecendo subsídios para reflexão e transformação da realidade, através do desenvolvimento da 
função psicológica imaginação. A pesquisa visa contribuir nesta discussão e na defesa da escola como 
instituição potencializadora de desenvolvimento humano. A pesquisa, de cunho teórico, visa estudar e 
compreender o processo de desenvolvimento da função psicológica superior 'imaginação' de crianças do 
Ensino Fundamental I, com destaque à literatura infantil como apropriação cultural e os aportes da 
Psicologia Histórico-cultural e da Pedagogia Histórico-crítica. Nesse sentido, essa pesquisa visa 
compreender a atividade de estudo da literatura infantil como um sistema de signos que pode 
promover o desenvolvimento da imaginação da criança, através da mediação do adulto.  Este projeto 
propõe uma pesquisa teórica com aporte no materialismo histórico e dialético. A pesquisa se dá através 
da coleta de dados em fontes bibliográficas especializadas. Vem sendo selecionadas as obras clássicas e 
contemporâneas para apropriação das temáticas propostas e consequente produção dos capítulos da 
dissertação. Há intenção de comparação de uma ou mais obras clássicas infantis em relação ao 
conteúdo trabalhado nas escolas, visando avaliar quais as diferenças de conteúdos propostos e sua 
influência no desenvolvimento dos sujeitos.        Capes     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1924 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

A REFORMA CURRICULAR PAULISTA: ANÁLISE DO CONTEXTO DE FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO 
PROGRAMA SÃO PAULO FAZ ESCOLA.  

 
DAIANI VIEIRA DA SILVA  

SILVIO CESAR NUNES MILITÃO  
 

Nas últimas décadas do século XX, uma série de estratégias neoliberais passou a orientar as políticas 
educacionais na América Latina, inclusive no Brasil. A educação pública foi colocada em xeque, pois, 
segundo os teóricos do neoliberalismo, a crise na qualidade do ensino evidenciava a ineficiência da 
intervenção do Estado nesse setor. No estado de São Paulo, as décadas de 1990 e 2000 foram marcadas 
pela implementação de políticas educacionais que atendiam as premissas neoliberais. Com base nos 
resultados das avaliações externas, que indicavam rendimentos muito abaixo do esperado, e seguindo 
as determinações dos organismos internacionais, como o Banco Mundial, a política educacional paulista 
foi direcionada a uma "educação dos resultados". A Secretaria Estadual da Educação atribuía os maus 
resultados dos alunos à falta de uma base curricular comum na rede estadual de ensino. Nesse sentido, 
no ano de 2008 foi criado o Programa São Paulo Faz Escola, política que definiu um currículo oficial para 
todas as escolas paulistas. Este projeto de pesquisa, que vem sendo desenvolvido no âmbito do 
Programa de Pós Graduação da UNESP de Presidente Prudente, propõe uma análise da reforma 
curricular paulista. O nosso problema de pesquisa centra-se nos seguintes questionamentos: Em que 
contexto essa política foi formulada? Quais os fatores que permitiram que ela emergisse naquele 
momento? Quais grupos foram excluídos do processo de formulação dessa política? Quais vozes foram 
ouvidas? Como foi o processo de implementação da mesma?  Nosso objetivo precípuo é analisar o 
contexto de influência em que a reforma curricular foi formulada/implementada. De natureza 
qualitativa, o estudo proposto será desenvolvido por meio de pesquisa e análise bibliográfica, 
envolvendo o levantamento, a seleção e o estudo de diversas publicações científicas relacionadas à 
temática em tela. Na sequencia, realizaremos uma análise documental do material que compõe o 
currículo, o "caderno do gestor", o "caderno do professor" e o "caderno do aluno", buscando 
referenciais que contextualizem a produção desses textos à conjuntura política, econômica e cultural do 
período em questão, reunindo, assim, o quadro teórico, os contextos, os atores, os interesses, a 
natureza do texto e os conceitos chaves, a partir dos quais realizaremos uma abordagem analítica que 
permita uma interpretação coerente da realidade.            
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A RELEVÂNCIA DO ESPAÇO E DO CONTADOR DE HISTÓRIA COMO MEDIADORES DE LEITURA: RELATO DE 
UMA PRÁTICA  

 
BEATRIZ ALVES DE MOURA  

CÁSSIA CAROLINA PIVA  
GABRIELE GÓES DA SILVA  

 
Procuramos neste trabalho refletir sobre a importância no que diz respeito ao contato do indivíduo, 
ainda em formação e mais especificamente em termos de formação do leitor, com o(s) espaço (s) de 
mediação de práticas de leitura. O leitor se constitui num movimento constante e contínuo o qual não 
se esgota e não se restringe a um determinado ou demarcado espaço e sim a experiências que cativem 
sua sensibilidade a qual poderá provocar o interesse pelo objeto em evidência, neste caso, a leitura ou o 
gosto pela leitura. Esta discussão deriva do projeto realizado no CELLIJ - Centro de Estudos em Leitura e 
Literatura Infantil e Juvenil, cuja finalidade é pensar caminhos que contribuam para a formação do 
leitor. As práticas de leitura ocorrem essencialmente em dois ambientes: a sala destinada às contações 
de histórias e a Biblioteca Infantil de Presidente Prudente - BIP, sendo assim, o local se caracteriza num 
espaço de mediação de práticas de leitura. Nosso objetivo é descrever a relação do leitor com o espaço 
de mediação de práticas de leitura a partir das constatações decorrentes das atividades desenvolvidas 
no CELLIJ. Dessa forma acreditamos também poder instigar e evidenciar a veracidade da importância do 
espaço sendo ele especialmente um espaço de mediação de práticas de leitura.  Portanto para que se 
possam despontar reflexões e constatações de nossas atividades de mediações de práticas de leitura, 
realizamos a escolha do tema a se desenvolver, as histórias a serem contadas e quais ações podem 
desenrolar-se para tornar a atividade contextualizada e significativa. Para tanto depois de realizado os 
estudos dos textos a serem trabalhados, nos organizamos em duplas de contadores de para contar estas 
histórias e respectivamente mediar as atividades antes e após a contação. Sabemos que o ambiente e o 
modo como a leitura é mediada, pode ou não contribuir para a constituição do sujeito como leitor. Em 
uma de nossas contações, constatamos que a criança quando vivencia outros espaços de mediação, tem 
oportunidade de se desenvolver como leitora. Assim, acreditamos que um espaço mediador pode 
contribuir para experiências bem-sucedidas e até transformadoras do leitor.             
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A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA FORMAÇAO INICIAL DO PROFESSOR: 
CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DISCENTES VIVENCIADAS NA DISCIPLINA "NOVAS TECNOLOGIAS E 

EDUCAÇÃO"  
 

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  
 

A inserção da tecnologia de informação e comunicação gerou consequências em toda a sociedade, 
sendo a mesma conhecida como sociedade da tecnologia. A educação, inserida em tal sociedade, não 
pode desconsidera-la, mas deve refletir sobre a concepção e o uso da tecnologia de informação e 
comunicação como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem.  Salientando a necessidade de 
tal reflexão, a presente pesquisa tem como objetivo compreender a concepção e prática de discentes a 
partir do projeto exploratório da disciplina "Novas tecnologias e Educação" quanto a tecnologia de 
informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem.  A metodologia escolhida para o 
projeto exploratório foi a qualitativa do tipo pesquisa-ação, desenvolvendo-se com os alunos do último 
ano do curso de Licenciatura em Pedagogia de uma Universidade do Mato Grosso do Sul. A fim de 
atingir o objetivo proposto utilizar-se-a como lócus de pesquisa a disciplina "Novas tecnologias e 
Educação" Além da observação do ambiente presencial, será criado um grupo no ambiente virtual de 
aprendizagem facebook e outro no moodle. .A partir das postagens nos dois ambientes virtuais de 
aprendizagem analisaremos o perfil, as concepções e práticas dos discentes quanto a tecnologia de 
informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem. Além disto, será também 
instrumento de analise documental um trabalho com projetos, desenvolvido pelos discentes, 
envolvendo a tecnologia de informação e comunicação. E, finalmente o instrumento observação das 
interações que ocorrem no ambiente presencial da disciplina locus da pesquisa irá compor a nossa base 
de coleta de campo. Todas as coletas explicitadas buscam dar respostas ao problema de pesquisa 
analisando o caminhar da sua construção pela pesquisa ação-realizada em uma disciplina que busca a 
práxis pedagógica ação-reflexão-ação. O projeto foi cadastrado e aprovado na Plataforma Brasil 
recebendo o CAAE 58667316.3.0000.5515             
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ANÁLISE DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PERSPECTIVA DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA 
PROTEÇÃO BÁSICA.  

 
NELI DE FARIA HENRIQUES CACOZZA DE SOUZA  

ALEX SANDRO GOMES PESSOA  
 

Dentro da tradição liberal, há diversas concepções de pobreza e das questões sociais . Após a 
decadência ideológica da burguesia (1830-48), há o surgimento de um tipo de racionalidade que 
desarticulou as questões econômicas das "questões sociais". Assim, a miséria, a pobreza e todas as 
manifestações adjacentes a elas, não são vistas como resultado da exploração econômica, mas 
fenômenos de responsabilidade individual, uma questão isolada ou até mesmo naturalizada. Porem com 
a constituição de 88 a Assistencia Social passa a ter o status de politica e fazer parte do tripe da AS. O 
Projeto propõe um estudo junto aos profissionais da proteção básica, entendendo a sua percepção em 
relação a Politica Nacional e suas intersecções com a Educação no âmbito das ações dos Centros de 
referencia de Assistência Social.  Analisar a partir dos profissionais que atuam na política de assistência 
social, as concepções sobre as diretrizes nacionais, postuladas nos documentos oficiais, bem como a 
percepção que estes têm de sua prática e as repercussões na vida dos usuário.  Trata-se de um estudo 
inspirado no materialismo histórico-dialético Desenho metodológico: a pesquisa será realizada em 8 
municípios da região com profissionais que trabalham na proteção básica. Pesquisas de abordagem 
quanti qualitativa, primeiro será aplicado o questionário com 100 participantes onde levantaremos os 
dados demográficos dos participantes e o nivel de identificação com a política de AS, na sequencia será 
selecionado dois grupos de 2 profissionais cada, que passarão pelo processo das entrevistas 
estruturadas e na sequencia entrevista reflexiva. O critério de escolha para a segunda etapa será os 
profissionais que tiveram a maior e a menor pontuação na primeira etapa. Instrumentos: questionário 
escala LIKERT/ o questionário construído passará pela validação de 3 profissionais renomados da área. 
Entrevistas semi estruturadas e reflexivas.             
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ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL DO LIVRO DIDÁTICO "EJA MUNDO DO TRABALHO", 
DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL II DO SISTEMA PRISIONAL  

 
KARINA VIEIRA MARTINS ANTUNES LOPES  

ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO  
 

Esta pesquisa surgiu da necessidade de se analisar como o ensino de Língua Portuguesa vem sendo 
oferecido dentro do Sistema Prisional. Por se tratar de um ambiente de trabalho diverso do que 
estamos habituados, qualquer situação de aprendizagem requer uma adaptação por parte dos 
docentes, dos estudantes e das escolas vinculadoras. Dessa forma, temos como objetivo geral analisar 
as propostas de produção textual apresentadas na coleção de livros didáticos EJA Mundo do Trabalho, 
no que diz respeito à área de Língua Portuguesa. Já os objetivos específicos são: apresentar as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica para a EJA; verificar como as Propostas Curriculares para EJA 
e o Currículo Nacional da Educação do Estado de São Paulo concebem a produção textual voltados para 
a EJA; cotejar as análises do material didático com o que preconizam as Propostas Curriculares para EJA 
e o Currículo Nacional da Educação do Estado de São Paulo e observar e analisar a importância dos 
gêneros textuais que são apresentados dentro das tipologias: narrativa, descritiva, argumentativa, 
injuntiva, expositiva, etc.; presentes nos livros didáticos. Com base em reflexões sobre o que é texto e 
como as propostas de produção textual do livro didático "EJA Mundo do Trabalho" são apresentadas aos 
alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Sistema Prisional, esta pesquisa, de cunho documental 
e de base qualitativa, partirá da apresentação das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 
para EJA (2013) e das Propostas Curriculares para EJA (2001), especificamente para aqueles que se 
encontram em privação de liberdade. A análise dos dados será realizada de acordo com o referencial 
teórico voltado para ensino de língua portuguesa e ensino no sistema prisional.            

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1929 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

APRENDIZADO DE ORTOGRAFIA: QUAIS SÃO OS CONHECIMENTOS EXPLICITADOS POR ALUNOS DO 5º 
ANO?  

 
PATRÍCIA REGINA DE SOUZA  

ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO  
 

O projeto será desenvolvido no interior da linha de pesquisa "Processos formativos, Ensino e 
Aprendizagem", do Programa de Mestrado em Educação da FCT/UNESP. A escola, em geral, cobra dos 
alunos uma escrita padrão, mas não tem oportunizado situações de ensino que façam com que os 
alunos compreendam as regras ortográficas de forma consciente e explícita, tendo em vista a inserção 
de tarefas mecânicas e repetitivas no ensino que não contribuem para uma reflexão por parte do aluno 
sobre o sistema ortográfico. Assim, as questões norteadoras que se colocam para esta pesquisa são: 
Quais são os principais erros ortográficos presentes nos textos produzidos por alunos do quinto ano do 
Ensino Fundamental I? Qual a relação existente entre o nível de explicitação da ortografia e a qualidade 
das transgressões intencionais produzidas pelos alunos?  Diante disso, nesta pesquisa, pretendemos 
investigar o ensino de ortografia, a partir da análise dos erros ortográficos produzidos por alunos do 5º 
ano do ensino fundamental I, observando a relação existente entre o nível de explicitação de regras e a 
qualidade das transgressões intencionais. Como objetivos específicos, delimitamos: diagnosticar os 
erros ortográficos produzidos por alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I; categorizar os erros e 
observar a sua frequência; analisar o nível de elaboração dos conhecimentos de alunos com bom 
desempenho e com desempenho ruim no que diz respeito à norma ortográfica de casos de 
regularidades contextuais (uso de M e N; R e RR), regularidades morfológico-gramaticais (AM e ÃO; uso 
do R final em palavras no infinitivo) e de irregularidades (uso do H inicial), descrever e analisar os modos 
de explicitação de regras ortográficas e verificar a relação entre nível de explicitação dos alunos e a 
qualidade das transgressões intencionais. Os dados serão coletados por meio de ditado de palavras 
reais/inventadas, tarefas de transgressões intencionais, produções de textos e entrevista e serão 
analisados à luz das classificações das alterações ortográficas estabelecidas por Morais (2009) e com 
base no Modelo de Redescrição Representacional (MRR) de Karmiloff-Smith (2010), acerca dos níveis de 
representação do conhecimento ortográfico de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I.        FAPESP     
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CAMINHOS E PERCURSOS NO ENSINO DA MATEMÁTICA: APRENDIZAGEM POR RESOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS  

 
GIOVANNA BASILIO LIMA  

VANESSA PAULA FRANCISCO  
 

O objetivo da escola é preparar sujeitos para a vida em sociedade, pensantes e críticos, por isso tem-se 
nessa pesquisa o intuito de refletir sobre a importância do papel do docente em utilizar instrumentos de 
apoio para que o professor realize a mediação do conhecimento para que assim, possamos refletir 
algumas dificuldades encontradas pelos alunos em sala de aula. Identifica-se de modo geral dificuldades 
que algumas pessoas têm de aprender matemática e, apesar de frequentarem a escola não se tornam 
numeralizados. Quais as causas do insucesso no ensino e aprendizagem da matemática? O que está 
faltando? Faltam estudos? Faltam recursos? Metodologias mais adequadas frente ao processo de 
aprender? A presente pesquisa quer questionar "Como as crianças, de modo geral aprendem 
matemática e como as atividades planejadas vêm de encontro com às necessidades para construir o 
aprendizado", analisar e refletir sobre os processos e concepções utilizados para ensinar. Questiona-se, 
pois por um lado a necessidade de se conhecer "o como" a criança aprende e por outro lado qual 
metodologia ou metodologias são adequadas à essa aprendizagem ou seja "como ensinar".  O objetivo 
principal desse estudo configura-se em fazer um levantamento de estudos indicados em publicações 
oficiais e bibliografia específica para se confirmar ou não essa nossa hipótese inicial, ou seja, quais 
caminhos deverão ser percorridos na construção do conhecimento matemático a fim de que ocorra o 
ensino-aprendizagem da Matemática. Com objetivo específico pretendeu-se: a) Refletir sobre como a 
criança desenvolve o raciocínio lógico matemático; b) Discutir a abordagem da aprendizagem 
matemática a partir de situações problema; c) Propor algumas estratégias de ensino da matemática nas 
séries iniciais, onde foram ressaltadas algumas estratégias utilizadas com sucesso, a partir da reflexão de 
como a criança constrói o raciocínio lógico matemático utilizando-se da resolução de problemas.              
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CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS HISTÓRICO-CULTURAIS PARA ANÁLISE QUALITATIVA E AVALIAÇÃO DO 
PROJETO DE EXTENSÃO "LEITURA CAMPEÃ": A FORMAÇÃO DE LEITORES EM UMA ESCOLA DO INTERIOR 

DE SÃO PAULO  
 

ITAMAR XAVIER DE CAMARGO  
 

A prática de leitura envolve discussões de natureza pedagógica e social, e é papel da escola e do 
professor proporcionar condições necessárias para que os alunos se tornem leitores competentes, 
capazes de efetuarem uma leitura crítica dos conteúdos e das linguagens construídas, estrategicamente, 
para produzirem efeitos persuasivos, ideológicos, sobre os leitores. Sabe-se que a leitura propicia ao ser 
humano o poder de exercer o seu papel social no contexto da cidadania. Valorizando o papel da leitura 
no desenvolvimento humano, uma ONG de Presidente Prudente/SP denominada Associação Betesda 
Bola no Pé e Bíblia na Mão, vem desenvolvendo um projeto de extensão intitulado "Leitura Campeã", 
que envolve parceria com uma universidade do interior paulista e que recebeu apoio financeiro da 
prefeitura municipal e da sociedade civil. O referido projeto teve início oficial em 2013, tendo sido 
cadastrado na Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária da Universidade do Oeste Paulista 
(Protocolo nº FA1234/2013). Considerados dois anos de desenvolvimento do projeto e a relevância de 
sua temática, interessou a esse pesquisador um estudo sobre seus efeitos no processo de formação de 
leitores em uma das escolas participantes do projeto.  1 Objetivo Geral O objetivo geral do estudo é 
analisar/avaliar quais as contribuições de um Projeto de Extensão Universitária "Leitura Campeã" no 
desenvolvimento cultural da capacidade leitora de alunos de uma das escolas municipais do interior do 
estado paulista, envolvidas nas ações desse projeto, idealizado e desenvolvido por uma ONG, em 
parceria com uma universidade particular, a Prefeitura Municipal e a sociedade civil de Presidente 
Prudente/SP. 2.2 Objetivos Específicos Os objetivos específicos dessa pesquisa são: 1. Identificar e 
avaliar os conceitos de leitura e as práticas leitoras propostas nos documentos: a) Projeto de Extensão; 
b) Projeto Pedagógico e c) Plano de Ensino do Professor. 2. Identificar e avaliar os modelos de formação 
conceitual e prática, ofertados pela Escola aos professores formadores de leitores (envolvidos no 
Projeto de Extensão). 3. Identificar o papel do professor como mediador de leitura, no Projeto "Leitura 
Campeã" e identificar como tem ocorrido essa mediação. 4. Identificar e avaliar as ações mais 
significativas do Projeto de Extensão "Leitura Campeã" e os seus resultados na estimulação a 
leitura.  Para o desenvolvimento dessa pesquisa, optou-se por utilizar uma metodologia 
qualitativa/estudo de caso, com realização de análise documental, para estudo do Projeto de Extensão 
"Leitura Campeã", com aporte teórico-bibliográfico centrado em estudos histórico-culturais de Bakhtin 
(2006) e Vygotsky (1991). Será realizada, também, a aplicação de questionários (perguntas e respostas 
escritas), com 19 alunos do 4º ano da educação fundamental, nos dias 03 e 10 de abril de 2017, na sala 
de aula; além da realização de entrevista semiestruturada.       Financiamento Próprio     
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EDUCAÇÃO DA PESSOA INTERSEXUAL  
 

THAIS EMILIA DE CAMPOS  
RAUL ARAGÃO MARTINS  

 
Intersexualidade trata-se de uma categoria socialmente construída devido a variações reais biológicas, 
sendo compreendida como uma variedade de condições onde o ser humano apresenta ambiguidade 
sexual biológica nos aspectos reprodutivos, genitais, genéticos ou andróginos, ou seja, pessoas que 
parecem tanto como homem como mulher esteticamente, que não se encaixam com essa concepção 
conservadora de sexo binário masculino ou feminino, antigamente conhecidas como hermafroditas. Sua 
prevalência é de 1,7% da população. Apesar de gênero ser uma construção educacional ele é mais 
estudado no campo das Ciências Sociais e Humanas, pois se disseminou que gênero é uma construção 
histórica, cultural ou social, deixando de lado que gênero é construído educacionalmente. É um 
princípio de divisão que tem efeito pedagógico e de poder, controle social, pois a reprodução das 
relações de gênero, a aprendizagem e introjeção de modelos sociais prontos, papéis sociais, valores 
culturais e identidades, pode emancipar ou oprimir. Essa conscientização do gênero e de suas 
expectativas é aprendida subjetivamente e indiretamente, incorporadas pelo hábito, são naturalizadas 
nas estruturas e espaços sociais, ou seja, a heteronormatividade e o sexo/gênero bináro. Assim como a 
transexualidade desconstrói as normas sociais e tira o sexo do campo apenas biológico, a 
intersexualidade rompe com esse e muitos outros conceitos que diferenciam sexo e gênero, desconstrói 
não só socialmente como biologicamente o binarismo em gênero/sexo, fortalece as concepções de 
produções culturais e construção educacional através do controle social heteronormativo, e o acesso às 
pessoas intersexuais desconstrói a visão de aberrações. Vivemos numa sociedade onde desde a vida 
fetal somos posicionados socialmente entre ser menino ou menina. Assim, como se dá a educação da 
pessoa intersexual que é um sujeito biologicamente não-binário? As pessoas nesta condição sofrem os 
mais diversos e complexos conflitos na construção de sua identidade psicológica, na forma de ser 
educada pela família e pela escola. A educação de gênero nesses casos não pode se reduzir a optar pelo 
sexo biológico mais fácil de fazer a cirurgia estética de adequação e educar a partir da escolha que foi 
feita pelos médicos. O objetivo desta pesquisa é levantar e analisar como as pessoas intersexuais são 
educadas em seus ambientes familiares e escolares. Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa com 
estudos de casos. Serão utilizados os seguintes procedimentos: questionário fechado para levantamento 
de perfil sócio-demográfico e roteiro para entrevistas, além da pesquisa bibliográfica. Participarão da 
pesquisa cerca de 15 pessoas, sendo 10 intersexuais, na faixa etária de 18 há 36 anos; 4 pais de pessoas 
intersexuais; e uma professora de alunos intersexuais. Esses participantes são todos do estado se São 
Paulo. A pesquisadora possui auxílio financeiro para realização das entrevistas através de bolsa de 
pesquisa.       Capes     
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ENSINO E APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES POR MEIO DA METODOLOGIA PEER 
INSTRUCTION EM AMBIENTE BLENDED LEARNING  

 
CARLA PLANTIER MESSAGE  

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  
SIDINEI DE OLIVEIRA SOUSA  

 
A modalidade educacional Blended Learning é uma mescla de práticas e metodologias de ensino e 
aprendizagem em ambiente presencial e online. Nesta mistura aplicar-se-á a metodologia ativa Peer 
Instruction, apoiada por diferentes ferramentas tecnológicas de informação e comunicação. Esta 
metodologia de ensino visa incitar a instrução por pares a fim de que os estudantes formem grupos para 
troca de informações a respeito dos conteúdos curriculares por meio dos quais um auxilia o outro na 
construção colaborativa do conhecimento. O estudante assim passa de mero expectador das aulas 
tradicionais para um sujeito ativo de sua aprendizagem. A presente pesquisa tem como objetivo 
investigar o ensino e aprendizagem da programação de computadores a partir de uma perspectiva 
filosófica de Blended Learning. Em termos metodológicos, a pesquisa é classificada como uma pesquisa 
interventiva de ação estratégica. Os participantes da pesquisa serão os 20 estudantes do curso de 
Bacharelado em Engenharia Elétrica e a pesquisadora, que também é a professora da disciplina. A coleta 
de dados acontecerá por meio de questionários e observações, bem como pela análise documental de 
avaliações. A análise dos dados será realizada a partir da criação de categorias prévias que serão 
definidas a partir das regularidades encontradas na literatura e também por meio das categorias que 
emergirão dos dados coletados            
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GILBERTTO PRADO: ARTE TELEMÁTICA  
 

VIVIANE LORENA DE ALMEIDA SANTOS  
JENNIFER CAROLINE MROCZKO  

 
Em um período de sucessivas transformações e descobertas tecnológicas (informáticas e 
comunicacionais) como rádio, televisão, etc., e posteriormente o computador e a internet, surgem 
também questões novas para a arte, como a interatividade, a tão propalada dissolução da autoria, a 
criação coletiva, tempo real, entre outros, gerando mudanças no panorama cultural em relação à arte. 
Ao sugerir que a obra de arte depende do espectador para que este complete seu conceito, mal sabia 
Duchamp que, posteriormente, ao final do século XX, algumas obras de arte dependeriam literalmente 
do espectador, não apenas para completá-las, mas para iniciá-las e dar-lhes conteúdo. Em 1966, Nicolas 
Schöffer utilizava computadores em sua obra escultórica de modo que esta respondesse aos estímulos 
ambientais. A arte telemática é uma combinação de tecnologias da informação e da comunicação, e 
resulta da combinação entre as telecomunicações (telefonia, satélite, cabo, fibras óticas etc.) e a 
informática (computadores, periféricos, softwares e sistemas de redes). O termo diz respeito aos 
trabalhos artísticos, produzidos através de redes de computadores como a Internet, e por estar 
associada à comunicação, a arte telemática possibilita uma troca ativa. A presente pesquisa propõe-se a 
tratar a respeito de uma arte que prescinde de espaços expositivos tradicionais, como as galerias e 
museus. Para isso, a obra de Gilbertto Prado, representante nacional da arte telemática, será estudada 
e, ao final, uma obra específica será abordada de forma aprofundada. O estudo possibilitará a reflexão a 
respeito do avanço da tecnologia e da interatividade do espectador, cada vez mais intenso com estas 
obras virtuais. Assim, o problema a ser investigado é em que medida a interatividade do espectador 
afeta a obra de arte baseada em mídias tecnológicas e como, apesar de uma participação ativa de 
outras pessoas, a autoria do artista se mantém. OBJETIVO GERAL Compreender o conceito de arte 
telemática, fazer um levantamento da obra do artista Gilbertto Prado, para selecionar uma que seja 
representativa de seu trabalho, transmitir informações a respeito deste tipo de arte sobre a qual as 
pessoas quase não escutam falar, e analisar o aspecto interativo da arte telemática. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS Compreender o contexto artístico de uso de novas mídias; Compreender o conceito de arte 
telemática; Trazer conhecimento a respeito deste tipo de arte; Analisar uma obra específica de Gilbertto 
Prado. A pesquisa é de natureza bibliográfica, portanto, as fontes são livros e materiais disponíveis na 
internet. O acesso a obras do artista, pela própria natureza, é possível através da internet. Trata-se de 
uma pesquisa exploratória, descritiva e explicativa.            
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HTPC NA PERSPECTIVA DA PEDAGOGIA HISTÓRICO CRÍTICA E TEORIA HISTÓRICO CULTURAL.  
 

RAQUEL DEPÓLITO GOMES DE OLIVEIRA  
 

O interesse pela formação de professores iniciou-se logo após eu ingressar na Rede Municipal de 
Educação, no ano de 2000, quando tive contato com a HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo). 
Minha maior inquietação era porque muitas vezes a teoria se distanciava da prática, onde se privilegiava 
a leitura de textos retirados de revistas e logo após se dava um tempo para planejamento. Em 2013, ao 
ser eleita Orientadora Pedagógica me vi no papel de formadora de professores, e a inquietação inicial 
enquanto professora, se transformou em inquietação enquanto formadora pois também havia 
dificuldade em aliar a teoria e prática, ou seja, o que eu questionava, passei a fazer. Ao me deparar com 
a Pedagogia Histórico-Crítica e a Teoria Histórico-Cultural, com autores que a estudam com 
profundidade encontrei o referencial teórico que se aproxima de tudo que acredito em termos de 
sociedade e prática pedagógica, ou seja, a função social da escola ser a de transmitir o conhecimento 
acumulado ao longo dos tempos e assim dominarmos e compreendermos a natureza e os processos 
sociais. Tal interesse pela busca da teoria e sua implicação na prática pedagógica se transformou em 
ação através de intervenções em uma sala de aula com alunos com dificuldades de aprendizagem e, 
paralelamente, na formação de professores, através das HTPCs na escola onde me encontro como 
Orientadora Pedagógica. Daí a pergunta: é possível formar um professor crítico, que reflita sobre seu 
papel de transformar a realidade no local em que atua? O objetivo deste trabalho é analisar o processo 
de formação de professores em uma escola do Sistema Municipal de Ensino na cidade de Presidente 
Prudente a partir do referencial teórico da Pedagogia Histórico-Crítica e Teoria Histórico-Cultural. Os 
sujeitos da pesquisa serão professores de uma escola situada em Presidente Prudente. Terá como 
abordagem os fundamentos do materialismo histórico-dialético,pois, de acordo com Nunes e Viotto 
Filho, "... tomando como base a para a compreensão e análise da realidade escolar, o movimento 
histórico social presente nesse realidade, contemplando de forma significativa a participação dos 
sujeitos no processo e principalmente a relação estabelecida entre pesquisador e sujeitos pesquisados". 
Me proponho a realizar uma pesquisa participante, onde, segundo Brandão:"A pesquisa participante é 
uma pesquisa da ação, voltada para as necessidades básicas do indivíduo que responde essencialmente 
às necessidades de populações carentes, levando em conta as suas possibilidades de conhecer e agir. 
Procura incentivar o desenvolvimento autônomo a partir das bases e numa relativa independência do 
exterior. Pesquisar o ambiente de trabalho favorece a imersão intensa na coleta dos dados, em que os 
procedimentos metodológicos colaboram para sua revelação e lucidez na interpretação. Como 
instrumentos serão utilizados os seguintes recursos: questionários, observação, entrevistas e 
participação nas HPTC's como ouvinte e formadora.            

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1936 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

IDENTIDADE PROFISSIONAL E FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DOS MÉDICOS DOCENTES: UM ESTUDO DE 
CASO  

 
FERNANDA MIRANDA CALIANI  

MARIA DE LOURDES ZIZI TREVIZAN PERES  
 

Introdução: a atuação docente na área médica vem revelando uma reprodução de modelos pedagógicos 
herdados, culturalmente, no próprio período de formação inicial do médico, ou seja, nas graduações 
cursadas. Assim, procedimentos docentes que deram certo para o aprendizado dos saberes específicos 
da profissão médica (nas licenciaturas) acabam sendo incorporadas pelos professores de Medicina, sem 
a consciência crítico-reflexiva prévia das teorias científicas da educação que determinaram e nortearam 
essas práticas educativas, consideradas válidas, pelos próprios graduandos, na época da realização da 
sua formação superior inicial. O professor de medicina, assim como em algumas outras áreas da 
docência no ensino superior, não é preparado, no curso de graduação, para ensinar e, em decorrência 
disso, sua experiência na sala de aula deriva, principalmente, de seu conhecimento específico no campo 
em que atua. Entendendo-se o exercício docente como uma prática social, a profissionalização do 
professor deve constituir estratégia para o repensar constante da educação em suas dimensões 
institucional e social. Objetivos: a presente pesquisa tem como objetivo geral identificar e analisar a 
identidade, a formação docente (inicial e continuada) e as práticas pedagógicas dos profissionais 
médicos, nos cursos de graduação em Medicina.  Metodologia: tendo em vista o objetivo proposto 
optamos por uma metodologia qualitativa, do tipo estudo de caso. Para realizar a investigação, será 
realizada uma entrevista semiestruturada com médicos, professores do Curso de Medicina de uma 
Instituição de Ensino Superior privada do Estado de São Paulo, sendo um professor de cada termo da 
graduação, totalizando doze entrevistados. O projeto foi cadastrado no SGP com número de protocolo 
3625, avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e CAAE: 63681617.5.0000.5515. Os 
dados coletados serão analisados a partir de um referencial teórico centrado na Teoria da Filosofia 
Materialista da Linguagem de Bakhtin. Esperamos que esse estudo possa contribuir para pensarmos 
caminhos que permitam as revisões e enriquecimento da formação pedagógica do médico.            
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IMAGENS DE DOM QUIXOTE: UMA POSSIVEL LEITURA DAS OBRAS DE SALVADOR DALÍ  
 

MARIANE CRISTINA DE SOUZA  
 

É importante ressaltar que no decorrer dos estudos das artes visuais nota-se que a relação entre a 
pintura e a literatura é antiga, que grandes e renomados pintores ilustraram obras literárias. O estudo 
das artes visuais contempla a imagem como fonte de informação e conhecimento e apreciação, desde a 
pré história os homens já tinham a necessidade da arte, através das pinturas rupestres e figuras 
esculpidas em pedras, somos seres visuais. através das produções artisticas podemos identificar o 
período, o contexto histórico e social. Porém, é preciso que haja interação entre o expectador e a 
imagem. Nesse caso, é necessário induzir o expectador a leitura, vivemos em um mundo oculocëntrico e 
visual. Podemos ler não somente por meio de texto, mas através de imagens como veremos ao decorrer 
dessa pesquisa. É importante explorar esse dialogo de ilustração e texto que se dá através da pintura, 
ambas quando são apreciadas e fornecem formas de leitura. Ao decorrer da história da arte vemos que 
a literatura exerceu uma grande influencia nas pinturas, em alguns movimentos artísticos ela serviu de 
inspiração para narrar fatos históricos. Cervantes em sua obra literária não desenhou graficamente no 
seu livro, mas há partes da narração do livro em que descreve a ilustração. Pablo Pìcasso, Salvador Dali, 
Gustave Doré, Candido Portinari são alguns dos artistas que ilustraram Dom Quixote. A semiótica é uma 
importante ferramenta fenomenológica que irá auxiliar na leitura visual dessas obras.  O objetivo 
principal do trabalho é mostrar uma possibilidade de leitura semiótica das ilustrações de Salvador Dali 
do romance espanhol, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605) escrito por Miguel de 
Cervantes. Objetivos específicos Fazer uma breve descrição da vida de Miguel de Cervantes e do artista 
Salvador Dali. Compreender o que é concepção de texto, os elementos dos textos verbais e visuais e a 
semiótica de Charles Sanders Peirce.  A pesquisa utilizada nesse estudo, num primeiro momento, será a 
pesquisa bibliográfica, que tem como base a literária o romance de Miguel de Cervantes "Dom Quixote" 
e algumas ilustrações de Salvador Dali , tem como apoio teórico artigos acadêmicos, entre eles 
dissertações e teses e publicações científicas, A Análise será feita através de uma abordagem qualitativa 
por ser uma pesquisa com base literária e artística, com procedimentos técnicos de uma pesquisa 
exploratória baseando-se em dados já existentes para que se tenha a leitura das obras.             
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IMPLEMENTAÇÃO DO PROEJA NO IFSP: LIMITES E CONTRADIÇÕES  
 

BRUNO TEREMUSSI NETO  
 

O PROEJA nos Institutos Federais de Educação, foi instituído por meio do Decreto nº. 5.478/05 e 
revogado posteriormente pelo Decreto nº 5.840/06, que instituiu, na Rede Federal, a necessidade de 
inserir jovens e adultos anteriormente excluídos do processo educacional. Dados coletados pelo INEP 
mostram que o Brasil aumentou em 28% a oferta de Educação Profissional de nível técnico no período 
2002/2003, porém no período seguinte (2003/2004), apresentou apenas 13% de aumento na oferta de 
matrículas nessa modalidade de ensino. As políticas para a EJA vêm se expandindo, pautando-se no 
desenvolvimento de ações baseadas em princípios epistemológicos que procuram respeitar as 
dimensões sociais e econômicas, culturais, cognitivas e afetivas do jovem e do adulto em situação de 
aprendizagem escolar. Isso representa a garantia de acesso de todos à educação. A escolha pelo tema 
de pesquisa "Implementação do PROEJA no IFSP: limites e contradições" se deu em 2015, 
aproximadamente dez anos depois da sanção do primeiro decreto do Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(PROEJA). A oferta de cursos do Proeja no IFSP começou, de fato, a partir de 2013 e hoje se resume a 
iniciativas pontuais (três de um total de 33 campi). Em decorrência da observância dessas iniciativas 
pontuais, a pesquisa de mestrado em desenvolvimento soma-se a outras já produzidas, buscando 
avaliar o PROEJA como uma política pública nos Institutos Federais. Propomos identificar e analisar os 
limites e as contradições do processo de implementação do PROEJA no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). O problema do estudo é centrado nos limites, dificuldades e 
desafios da implementação do PROEJA no IFSP, investigando particularidades constitutivas da sua 
implementação e seu processo de desenvolvimento como política pública, situando o debate 
envolvendo a articulação entre educação básica, profissional e de jovens e adultos ao longo dos anos, 
além dos desafios da implementação de uma Política Institucional para o PROEJA no IFSP, sob a ótica 
dos gestores responsáveis. O objetivo geral é identificar e analisar os limites e as contradições do 
processo de implementação do PROEJA no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo (IFSP). Para tanto, a metodologia adotada na pesquisa segue uma abordagem materialista 
histórico-dialética. A coleta, seleção e análise de dados inicial foram realizadas mediante análise 
documental. Foram selecionados documentos legais vinculados ao processo de implantação do PROEJA. 
Por meio da análise documental foi possível reconstituir o processo de formulação do PROEJA, em suas 
dimensões: concepção, objetivos, financiamento, base jurídica, desenho funcional, estratégia 
operacional, cronograma, metas, distribuição de responsabilidades, cujos resultados iniciais serão 
descritos a seguir.            
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INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA: REVISÃO DE LITERATURA  

 
MARIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  

CAMILA RODRIGUES COSTA  
MARCELO CREPALDI LEITÃO  

 
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) trata-se de um transtorno de alta complexidade e suas 
características podem ser observadas antes do estudante completar três anos de idade e estão 
relacionadas a três principais áreas: "comunicação, interação social e comportamento repetitivo e 
estereotipado" (ESPIRITO SANTO, 2012). Estas características apresentam-se como um desafio na 
escola, visto que professores de diferentes áreas de atuação- Português, Matemática, História, 
Educação Física, entre outros-, em muitos casos, possuem dificuldades para incluir o estudante com 
TEA.  Identificar o que a literatura nacional tem sistematizado a respeito da inclusão escolar do 
estudante com Transtorno do Espectro Autista nas aulas de Educação Física Trata-se de um estudo 
qualitativo e descritivo, do tipo revisão sistemática que pode ser compreendido como um método de 
pesquisa que utiliza como fonte de dados à literatura a respeito de um determinado tema (SAMPAIO; 
MANCINI, 2007). Será consultada a base de dados Google Scholar por apresentar uma ampla variedade 
de produções acadêmicas, que são de fácil acesso e, por contemplar estudos na área da inclusão e da 
Educação Física Escolar. O estudo será realizado em três etapas de acordo com o fluxograma proposto 
por Costa, Kirakosyan, Seabra Junior (2016). Para a seleção das produções acadêmicas serão utilizadas 
as palavras-chave: "Transtorno do Espectro Autista e Educação Física" e "Autismo e Educação Física 
Adaptada". Os critérios para a seleção dos estudos serão: 1) ser artigo de pesquisa em periódico 
nacional, versado em português; 2) versar sobre a Educação Física e a inclusão do estudante com TEA no 
contexto escolar e, 3) ser publicado entre os anos de 2004 a 2016. Serão descartados os estudos que 
possam pertencer a outras áreas do conhecimento ou que em seu conteúdo não trate da inclusão do 
estudante com TEA nas aulas de Educação Física. Os dados serão analisados segundo a análise de 
conteúdo do tipo temática (BARDIN, 2009).        Não se aplica.     
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INTERDISCIPLINARIDADE NA DOCÊNCIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 

VALQUÍRIA TONACIO  
VANDA MOREIRA MACHADO LIMA  

 
O professor representa um elemento chave, mas não o único, para que os objetivos da escola pública 
brasileira sejam alcançados. Priorizamos o sujeito professor no desenvolvimento dessa pesquisa cuja 
função central é ensinar. Ensinar supõe algumas exigências: uma pessoa adulta (professor) que possui 
conhecimento e saber específicos, um grupo de pessoas (alunos) que busca aprender, supõe a 
existência de contatos regulares entre esses dois pólos, para que um conteúdo socialmente definido 
seja transmitido. Ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre seres humanos, para seres humanos, ou 
seja, a interação com o ser humano é o coração da profissão docente.  Diante dessas considerações este 
projeto de pesquisa intitulado como "Interdisciplinaridade na Docência nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental" tem como objetivo central investigar a interdisciplinaridade na docência nos anos iniciais 
do ensino fundamental numa escola pública municipal, a partir da legislação educacional e do professor 
que atua nesse espaço educativo. Os objetivos específicos são: compreender o conceito e a origem da 
expressão interdisciplinaridade; analisar o conceito de interdisciplinaridade presente na legislação 
educacional brasileira, conhecer o conceito de interdisciplinaridade, seus desafios e possibilidades a 
partir do professores dos anos iniciais do ensino fundamental, identificar nas pesquisas acadêmicas 
possibilidades de atividades interdisciplinares na escola pública municipal dos anos iniciais.  Para 
alcançar os objetivos desenvolveremos uma pesquisa qualitativa que estuda os fenômenos que 
envolvem os seres humanos e suas relações sociais. Como instrumentos para coleta de dados usaremos: 
o estudo bibliográfico, a análise documental priorizando a legislação educacional e a entrevista 
semiestruturada com professores dos anos iniciais do ensino fundamental que atuam em escolas 
públicas municipais.        PIBIC/REITORIA     
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O CORPO (DES)EDUCADO: NARRATIVAS SOBRE SEXUALIDADES NOS ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO FORMAL  
 

RAFAEL CONTINI QUIRINO  
ALEX SANDRO GOMES PESSOA  

 
Na perspectiva do filósofo Foucault, o corpo é um instrumento plástico, estruturado por diversas 
tecnologias de controles que determinam o limite, o saber, o prazer e o posicionamento social do 
mesmo. Segundo Foucault, uma das tecnologias de produção dos corpos pode ser denominada como 
poder disciplinar. A partir do exercício de estratégias disciplinares, o corpo é catalogado por saberes 
regentes, dentre eles os saberes científicos, construídos culturalmente sob artimanhas acirradas, que 
buscam produzir efeitos específicos. Um dos objetivos da disciplina é produzir sujeitos suscetíveis a 
determinadas políticas de controle. Esse discurso disciplinar perpassa todo o indivíduo em suas 
particularidades e sua disseminação é feita por instituições. A sexualidade é a grande matriz para a 
produção destes corpos que são reconhecidos dóceis, e aparece como dispositivo de produção de 
corpos heteronormativos, sujeitos subjetivados sob a ótica heterossexista. Dessa maneira, ser sexuado 
significa se sujeitar a regulamentação social, restringindo o próprio desejo e reduzindo a sexualidade a 
genitalização procriadora. Dentro desse processo, Foucault aponta algumas instituições como a escola, 
que perpassarão os sujeitos em sua estrutura como um todo e nas suas individualidades. A escola é 
reconhecida como uma das instituições necessárias para a manutenção de uma sociedade disciplinar. 
Desse modo, seria possível, fora de todo engenho arquitetônico-penitenciário escolar, motivar "outros" 
modos de subjetivação que rompam com a normalização imposta pelo processo de educação formal?  A 
presente proposta investigativa objetiva analisar a percepção de jovens gays sobre sexualidades, bem 
como problematizar as relações estabelecidas em suas experiências com o tema durante o contexto de 
educação formal. . Averiguar de que maneira a temática da sexualidade era abordada durante o 
processo de educação formal, bem como . Compreender as relações que estabeleciam com o processo 
de escolarização a partir da marcação social de seus corpos como "abjetos". Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, cujos recursos metodológicos adotados podem possibilitar o surgimento de temas e 
questões sobre a construção cultural do corpo e da sexualidade. A pesquisa se fundamenta na 
concepção histórico-filosófica de Michel Foucault. Ela será realizada com participantes homossexuais, 
com idade de 21 a 32 anos. Os critérios para escolha foi o fato dos mesmos se destacarem como 
protagonistas em trabalhos que envolvem políticas de prevenção as drogas. Os dados serão coletados 
por meio de um roteiro de entrevistas semiestruturadas. O método da entrevista reflexiva será usado 
para que o entrevistado possa refletir junto ao entrevistador. Será usado o grupo focal, mediado por 
recursos visuais de imagens, que visam proporcionar uma reflexão acerca dos temas centrais da 
pesquisa. E por fim, como técnica para a interpretação dos dados será utilizada a Análise de 
conteúdos.            
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O DESENVOLVIMENTO DA VONTADE E SUA RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO ESCOLAR: UM ESTUDO A 
PARTIR DA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL  

 
VINÍCIUS WILLIAN DA COSTA BRANQUINHO  

 
Este resumo refere-se a uma pesquisa de mestrado que parte da escassez de estudos sobre o 
desenvolvimento da vontade no viés da psicologia histórico-cultural tal como de sua relação com a 
educação escolar. Apresenta a concepção de vontade como um processo cultural, e a possibilidade do 
domínio do comportamento atrelado nessa compreensão. O desenvolvimento da vontade e, portanto, 
do autodomínio da conduta, é produto da internalização de signos que são os estímulos de segunda 
ordem produzidos ao longo do desenvolvimento histórico-cultural e transmitidos às demais gerações. 
Os signos, os mediadores semióticos não se desenvolvem naturalmente e tal pressuposto corrobora a 
importância do processo de educação e, especificamente no presente trabalho, da educação em sua 
forma escolar. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar o papel da educação escolar no 
desenvolvimento da vontade a partir da psicologia histórico-cultural. Enquanto objetivos específicos é 
compreender quais são os pressupostos sobre o desenvolvimento da vontade presentes nessa teoria, 
refletir sobre a importância da educação escolar, a importância dos conceitos científicos neste 
processo. Pretende-se realizar uma pesquisa de cunho bibliográfico, alicerçada na constatação de que 
há pouca contribuição teórica para a relação entre educação escolar e o desenvolvimento da vontade a 
partir do referencial da psicologia histórico-cultural. Desta maneira, esta pesquisa se referenciará em 
autores da psicologia histórico-cultural que contribuem para essa temática, tais como Leontiev, Luria, 
Rubinstein, Vigotski, entre outros que fornecem pesquisas e trabalhos neste referencial teórico. A partir 
de abstrações teóricas, se busca a compreensão da relação entre a educação escolar e o 
desenvolvimento da vontade para a psicologia histórico-cultural, suas implicações, problemáticas e 
conexões que possam desvelar a essência do fenômeno.       CAPES     
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O RESPEITO E AS NOÇÕES DE REGRAS ENTRE ADOLESCENTES  
 

ANDRESSA CAROLINA SCANDELAI PARRA  
CAMILA FERNANDA DIAS PAVANELI  

LUCIANA APARECIDA NOGUEIRA DA CRUZ  
 

A presente pesquisa abordará questões sobre regras dento do desenvolvimento sócio moral. As regras 
são de extrema importância para a convivência humana, com isso, a construção de regras é necessária 
para todos nós que vivemos em sociedade. Lidar com situações de conflitos decorrentes da convivência 
no ambiente escolar não é tarefa simples. Por isso, dentro das escolas essas regras também são 
fundamentais para o funcionamento da instituição e harmonia nas relações sociais. Nessa perspectiva, o 
interesse na pesquisa se dá pelo fato do desenvolvimento moral dos indivíduos em relação às regras, 
pois de acordo com Piaget (1994) o desenvolvimento moral está diretamente relacionado com o sistema 
de regras, assim se dá a importância de compreender como elas estão sendo construídas e/ou impostas 
nas escolas. Muito se preocupa com regras convencionais e com isso tem deixado de dar ênfase e 
trabalhar com as regras morais e quando são trabalhadas são colocadas no mesmo grau de importância 
dificultando, atrasando ou nem alcançado o desenvolvimento da autonomia dos adolescentes. De 
acordo com essas dificuldades é nítida a necessidade de trabalhar, de proporcionar um ambiente 
cooperativo dando voz aos alunos, participação na elaboração de regras, orientações, protagonismo 
juvenil, ouvir e aceitar as opiniões. Levando em consideração o número elevado de queixas de 
indisciplina e encaminhamentos de casos de violência aos conselhos tutelares e até mesmo ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (local onde a pesquisa está sendo desenvolvida). 
Buscamos encontrar essa necessidade de compreender como o respeito às regras estão sendo 
construídos ou deixados de construir, até que ponto os adolescentes sentem a necessidade de 
cumprirem o que lhes é imposto.  Objetivo central deste estudo é investigar o respeito que adolescentes 
do Ensino Fundamental II - 7º, 8º e 9º - da rede pública de cinco escolas tem com as regras da insituição, 
investigar em que domínios segundo Turiel (2008) essas regras se encaixam na perspectiva dos 
adolescentes.  Os alunos estão sendo convidados a responder o instrumento sobre o clima escolar, cuja 
elaboração foi feita a partir de uma matriz formada por oito dimensões inter-relacionadas, consideradas 
constituintes do clima escolar - instrumento validade pela Universidade de São Paulo - USP. Dentro 
desta matriz a presente pesquisa tem um enfoque central na dimensão "Regras, sanções e segurança". 
Vale ressaltar que as regras não são pertencentes apenas a dimensão relacionada à segurança, mas 
também estando presentes na aprendizagem da convivência e democracia.            
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O USO DA METODOLOGIA ATIVA TEAM BASED LEARNING ALIADO A TECNOLOGIA: INFLUÊNCIA NO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

 
ANA PAULA AMBROSIO ZANELATO MARQUES  

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  
 

A educação tradicional, que perdurou durante séculos, e que ainda persiste, é incapaz de desenvolver 
características fundamentais nos estudantes, como proatividade, colaboração, pensamento crítico, 
trabalho em equipe e visão empreendedora. Portanto, se desejamos que nossos estudantes tenham 
atitude mais ativa, precisamos utilizar métodos que possam desenvolver estas habilidades, os chamados 
métodos ativos. Dentro deste contexto, entre as várias metodologias ativas existentes, esta pesquisa 
possui como objeto a análise do método ativo Team Based Learning (TBL) ou Aprendizagem Baseada em 
Equipes (ABE) O objetivo geral é analisar como a aplicação da metodologia ativa Team Based Learning 
aliada a tecnologia contribui no processo de aprendizagem colaborativa dos estudantes A pesquisa de 
abordagem quanti-qualitativa do tipo intervenção será desenvolvida com aplicação do TBL como 
estratégia de aprendizagem na disciplina de Linguagens e Tecnologias de Programação Desktop I do 
segundo ano do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação de uma instituição privada de ensino 
superior. Os dezoito estudantes e a professora, que também atuará como pesquisadora, serão os 
participantes deste estudo. A fase de levantamento e coleta de dados ocorrerá durante oito 
intervenções ao longo de um semestre e utilizará das seguintes técnicas: 1. Aplicação aos alunos, no 
início e final do processo, de questionário sobre habilidades; 2.observação participante da pesquisadora 
durante todo o processo de TBL; 3. questionário avaliativo que será aplicado pela pesquisadora aos 
alunos com o intuito de coletar dados relacionados a contribuição dos membros da equipe para a 
resolução das atividades propostas pela docente e também do envolvimento de cada estudante com a 
equipe; 4. Questionário a fim de compreender como a discussão entre os pares influência na construção 
do conhecimento individual e 5. Grupo focal com alunos e professora para análise do o processo 
vivenciado. Para uma melhor organização da análise serão apresentados eixos temáticos, criados por 
meio da revisão de literatura e dados coletados            
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PAPEL DA ESCOLA PÚBLICA A PARTIR DA VOZ DOS PROFESSORES: ENCONTROS E DESENCONTROS  
 

KARLLINY MARTINS DA SILVA  
VANDA MOREIRA MACHADO LIMA  

 
O papel da escola pública dos anos iniciais do Ensino Fundamental na voz dos professores que atuam 
neste espaço é o objeto de estudo dessa pesquisa de mestrado em andamento, que tem como objetivo 
investigar e refletir sobre o que os professores compreendem como papel da escola pública dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental e suas condições de trabalho. Autores como Silveira (1995); Libâneo 
(2003); Alves (2003); Rios (2008); Arroyo (2003; 2014), Freire (2011) defendem que a escola pública 
deve ser espaço de formação crítica, emancipação dos sujeitos e formação para a cidadania, porém, a 
estrutura da escola pública "não se tem mostrado adequada aos fins educativos" (PARO, 2016, p.16). 
Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, entende que trazer a voz dos professores sobre o que 
idealizam como papel da escola e o que realizam no contexto atual, elucidará sobre a escola que 
queremos e a escola que temos, desvelando as dificuldades, os desafios, e contribuirá à reflexão crítica 
e ressignificação deste papel.  Essa pesquisa de mestrado em andamento,tem por objetivo investigar e 
refletir sobre o que os professores compreendem como papel da escola pública dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental e suas condições de trabalho. A pesquisa bibliográfica, fase em que se encontra 
essa pesquisa, tem como objetivo de identificar o que está sendo produzido sobre o seu objeto de 
estudo e fundamentá-lo teoricamente, a qual está sendo realizada em banco de teses e dissertações dos 
programas de pós-graduação com notas de 4 a 7 na plataforma Sucupira (CAPES), e em editoras 
brasileiras renomadas a fim de encontrar contribuições ao diálogo sobre a temática, a partir dos 
descritores: "papel da escola"; "função da escola"; "ensino fundamental I"; "anos iniciais". A análise 
documental será em legislações educacionais e documentos da escola participante da pesquisa 
(CELLARD, 2010; SAVIANI, 2009). Para traçar o perfil dos professores utilizar-se-á o questionário (GIL, 
2008; CHAER; DINIZ; RIBEIRO, 2011) e, o grupo dialogal para dar voz a estes sujeitos (DOMINGUES, 
2006). O material obtido será analisado por meio da análise de conteúdo, relacionado com o contexto 
teórico e com as pesquisas realizadas anteriormente objetivando explicitar se estes "corroboram ou se 
opõem aos estudos anteriores" (BARDIN, 1988; MOROZ; GIANFALDONI, 2002, p.90-91).             
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PERCEPÇÕES DOS INTEGRANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS DO NOROESTE PAULISTA  
 

CAMILA FERNANDA DIAS PAVANELI  
LUCIANA APARECIDA NOGUEIRA DA CRUZ  

 
Nesta pesquisa analisaremos o clima escolar de escolas públicas em que sua definição consiste nas 
percepções que os sujeitos têm sobre o ambiente institucional, desse modo, está associado a qualidade 
dos relacionamentos interpessoais, dos conhecimentos, as percepções sobre o espaço, as atividades, as 
condições materiais. No bojo de uma reflexão mais ampla o clima escolar refere-se a atmosfera da 
escola, no qual possibilita compreender os valores, atitudes, sentimentos e sensações partilhados entre 
os docentes, discentes, equipe gestora, funcionários e famílias. No Brasil, são poucas as pesquisas sobre 
o clima das escolas, há ainda um desconhecimento sobre o conceito de clima escolar e quais são suas 
influências no processo pedagógico. Mas por que investigar o clima escolar? A questão que nos levam a 
estudar o clima está em consonância ao que salienta Andrade (2012) uma vez que toda instituição 
pressupõe uma teia de relações das quais envolvem vínculos afetivos, padrões de interação social e 
identificação. Dessa forma, essas relações produzem o clima escolar, que é capaz de determinar ações 
dos sujeitos integrantes da instituição, podendo assim, afetar a própria unidade escolar. Além disso, 
trata-se de uma demanda do próprio munícipiodas escolas pesquisadas, tendo em vista o número 
elevado de queixas de indisciplina e encaminhamentos de casos de violência aos conselhos tutelares e 
até mesmo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  Objetivo central deste 
estudo é investigar quais são os climas encontrados nas escolas pesquisadas. No que diz respeito aos 
objetivos específicos pretendemos: i) verificar as percepções dos integrantes (alunos, professores e 
gestores); ii) Verificar as características gerais do clima escolar (positivo, negativo ou neutro); iii) 
identificar possíveis (ir)regularidades nas percepções dos integrantes; iv) analisar os dados por grupos, 
ou seja, as percepções dos alunos, professores e gestores, além de inter-relacionar aspectos 
peculiares.  Participam dessa pesquisa cinco escolas públicas estaduais que ofertam Ensino Fundamental 
II (7º ao 9º ano). Os participantes são professores, alunos e gestores que estão sendo convidados a 
responder o instrumento sobre o clima escolar, cuja elaboração foi feita a partir de uma matriz formada 
por oito dimensões inter-relacionadas, consideradas constituintes do clima escolar. Essa pesquisa foi 
submetida ao CEP com parecer 1.840.407.        Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1947 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

PROCESSOS DE RESILIÊNCIA EM UNIVERSITÁRIOS COM DEFICIÊNCIA  
 

ISABELA SAMOGIM SANTOS  
ALEX SANDRO GOMES PESSOA  

 
As pessoas com deficiência têm uma trajetória histórica escolar marcada pela dificuldade do sistema em 
aceitar as diferenças. A inclusão no Ensino Superior é uma conquista recente das pessoas com 
deficiências. Os marcos legais, políticos e pedagógicos da educação brasileira, a mudança da concepção 
de deficiência, a consolidação do direito da pessoa com deficiência à educação e a redefinição da 
educação especial, em consonância com os preceitos da educação inclusiva, assegurando acessibilidade, 
constituem os principais fatores que impulsionam importantes transformações nas práticas 
pedagógicas, visando garantir o direito à educação das pessoas com deficiência, desde a Educação 
Infantil até o Ensino Superior. A resiliência pode ser vista como um conjunto de processos sociais e 
intrapsíquicos, que acontece em certo período, com combinações benéficas ao indivíduo e 
favorecedoras do desenvolvimento saudável. Para compreender a resiliência é importante conceituar os 
fatores de risco e fatores e/ou mecanismos de proteção presentes nos contextos desenvolvimentais das 
pessoas. Os fatores de risco nesse caso se referem a forma excludente que a sociedade trata a pessoa 
com deficiência. Os fatores de proteção são essenciais para modificar a resposta do indivíduo frente aos 
fatores de risco. Portanto, os fatores de proteção são condições que diminuem a probabilidade de um 
resultado negativo frente um evento estressor, contribuindo para uma resposta positiva por intermédio 
da manutenção autoestima, auto eficácia e positividade pessoal. A escola é um dos espaços promotores 
de resiliência mais potentes que a sociedade pode implementar, pois adquirimos competências 
necessárias para superação de adversidades, agrupa distintos sistemas humanos, articula a pessoa do 
professor ao aluno dentro de uma perspectiva de desenvolvimento humano, de proteção, e não de 
fatores de risco, sendo fator importante de resiliência escolar. Assim, quando pensamos em 
universitários com deficiência, torna-se necessário analisar o contexto ao seu redor, quais são os fatores 
de risco predominantes e, principalmente, identificar e fortalecer os fatores de proteção do ambiente 
ao seu entorno, pois são eles que contribuirão diretamente na construção de processos de resiliência. O 
objetivo do trabalho é de: Analisar os processos de resiliência em universitários com deficiência, 
considerando quais práticas de inclusão escolar podem estar associados a fatores protetivos. O estudo 
proposto é de natureza qualitativa. Serão realizadas entrevistas reflexivas (semi-estruturadas) com os 
participantes (alunos reconhecidos pelo coordenadores de curso com alguma deficiência e pessoas 
identificadas pelos alunos como "tutores" de resiliência) das duas maiores universidades de Presidente 
Prudente- SP. A análise dos dados será através de Análise de Conteúdo de Bardin.            
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PROFESSOR PESQUISADOR: FORMAÇÃO ABERTA POR REDES SOCIAIS  
 

CECILIA MARIA PRATES DE FREITAS  
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  

 
Na sociedade digital refletir sobre a formação docente com o uso de ferramentas digitais torna-se 
essencial. É preciso uma formação mais contextualizada e conectada as transformações ocorridas com o 
advento do uso das tecnologias no processo educacional. A problemática da pesquisa nasceu da 
hipótese de que a troca de informações e experiências por meio das redes sociais, realizadas por 
docentes, integrantes de um grupo de pesquisa, pode auxiliar a formação aberta e continuada destes 
quanto a compreensão e reflexão das tecnologias digitais de informação e comunicação como 
ferramentas auxiliares de processos de ensino e aprendizagem. A partir desta hipótese temos o seguinte 
problema de pesquisa: Como ocorre a formação aberta em tecnologia digital de informação e 
comunicação do professor pesquisador por meio das redes sociais? O objetivo geral é analisar a 
formação aberta em tecnologia digital de informação e comunicação do professor pesquisador por meio 
das redes sociais. Os objetivos específicos são: compreender a construção do conhecimento prático 
pedagógico quanto ao uso da tecnologia de informação e comunicação como ferramenta no processo 
de ensino do professor pesquisado; analisar o letramento digital do professor pesquisador e 
compreender as redes sociais enquanto ambiente virtual de aprendizagem A metodologia utilizada para 
este projeto é a pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. Serão 23 participantes pertencentes a um 
grupo fechado do facebook intitulado Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, Currículo e 
Tecnologias. Como procedimento de coleta de dados será utilizada a observação das interações e um 
questionário sobre a visão dos participantes quanto a formação aberta do professor pesquisador no uso 
das redes sociais por meio do googledocs, bem como a observação das postagens no pandlet sobre o 
perfil dos participantes. Far-se-á a análise dos resultados a partir das seguintes categorias: perfil dos 
pesquisados; conteúdos significativos; facilitador conceitual; relatos de experiências. disseminando 
informações e memorial reflexivo. O projeto de pesquisa foi cadastrado na Coordenadoria Central de 
Pesquisa (CCPq) da Universidade do Oeste Paulista sob o número 3444, avaliado e aprovado pelo 
Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) em 16.09.2016 e no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
da Universidade do Oeste Paulista em 06.09.2016. Também obteve aprovação Ética do CEP/CONEP da 
Plataforma Brasil sob o número 59051916.5.0000.5515            
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PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP): CONTRIBUIÇÕES PARA UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA  
 

GEMENIANE MARIA SALES  
LUAN CHAGAS FURLAN  

ELISA MAGALHÃES CELOS  
 

1. INTRODUÇÃO Este presente resumo de pré-projeto em educação abordará os aspectos de uma 
gestão democrática influenciada através da construção coletiva do projeto político-pedagógico dentro 
das instituições de ensino. É de extrema importância a abordagem do PPP como ferramenta que 
contribui para a democracia e construção de uma identidade da escola, visto que todas as instituições 
de ensino necessitam de uma proposta pedagógica elaborada por todos que estão envolvidos com a 
instituição: pais, alunos, funcionários e comunidade. O PPP norteia e dá um rumo para onde se quer 
chegar, é uma proposta que prevê uma boa qualidade de ensino aos alunos e democracia para todos. 2. 
JUSTIFICATIVA O estudo dessa temática se justifica pela necessidade da escola constantemente pensar 
em sua proposta pedagógica de modo mais democrático e sistematizado no Projeto Político Pedagógico. 
O PPP é de extrema importância para que ocorra os princípios de uma gestão democrática nas escolas 
públicas, portanto, a construção coletiva do PPP reflete o papel da escola, mostrando o modo como ela 
é constituída e toda sua proposta pedagógica no que se refere as suas práticas. 3. OBJETIVOS Investigar 
a relevância da construção do PPP como contribuição de uma gestão democrática; Discutir como se dá a 
construção do PPP de forma democrática no espaço escolar; Verificar, a luz do referencial teórico 
constituído na pesquisa bibliográfica, o papel dos atores responsáveis pela construção do PPP na escola, 
tais como: equipe escolar, envolvendo gestão, professores, funcionários; os estudantes; a família; a 
comunidade. 4. METODOLOGIA Este trabalho terá por base uma pesquisa básica bibliográfica de uma 
abordagem qualitativa com o aprofundamento da compreensão de uma organização social e o estudo 
partirá do método lógico dedutivo. Discute do geral para o específico, abordando de forma dialética, ou 
seja, específica. Trata-se de uma forma de investigar por meio do confronto das ideias. Muito usada pela 
filosofia e pela metafísica, este método permite uma reflexão estritamente racional, onde uma forma de 
diálogo leva a um consenso em prol da verdade. A pesquisa será desenvolvida, tendo como base 
principal a análise bibliográfica de Veiga (2011) sobre o Projeto Político Pedagógico e Paro (2007) sobre 
gestão escolar democrática, acessados por meios de seus principais livros.            
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CURSINHOS POPULARES DO IFSP: CARACATERIZAÇÃO DO CURSINHO 
POPULAR "HANNAH ARENDT" - IFSP/BIRIGUI.  

 
GENIVALDO DE SOUZA SANTOS  

RENATO KENDY HIDAKA  
 

Por estar localizado em uma area de vulnerabilidade social e econômica da cidade de Birigui/SP, o 
Cursinho Popular "Hannah Arendt", coordenado por uma equipe multidisciplinar de professores do 
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia - Câmpus Birigui-IFSP-, traz a proposta de servir a parcela da 
população de baixa renda, ligada ao Ensino Básico das escolas públicas, propiciando meios para que o 
acesso ao Ensino Superior seja mais viável, equilibrando assim, as chances desse público em relação à 
quem pode custear cursinhos particulares. Em suma, trata-se de oferecer instrumentos na busca de uma 
maior e melhor equidade social, que futuramente possa converter-se em equidade econômica. Neste 
sentido, a proposta do cursinho, além das aulas que contemplem os conteúdos previstos no Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), tem um compromisso com uma educação voltada para a 
conscientização do indivíduo enquanto cidadão, diferenciando assim dos cursinhos pré-vestibulares cujo 
foco é apenas assimilação de conteúdos. Para tanto, além das aulas diárias, ministradas por alunos/as 
dos cursos superiores do câmpus, sob a supervisão de um professor orientador, o cursinho também 
oferece ciclos de debates, abertos para a comunidade externa, entre eles, o Ciclo de Debates "Literatura 
para para o Vestibular" e "Contemporaneidade(s)", nos quais especialistas do IFSP e de outras 
instituições, procuram aproximar os conteúdos previsto nas avaliações do ENEM com a realidade 
vivenciada pelos estudantes, na tentativa de uma aproximação entre teoria e vida, para que se produza 
posturas críticas em relação à esta mesma realidade.         PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CURSINHOS 
POPULARES DO IFSP.     
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PRÁTICA DOCENTE EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PESQUISA-AÇÃO COLABORATIVA EM UMA ESCOLA 
PÚBLICA ESTADUAL  

 
ARIANE BARILLI DE MATTOS  
RAIMUNDA ABOU GEBRAN  

 
A escolha da temática da presente pesquisa decorre do fato de que vivemos na contemporaneidade 
muitos problemas ambientais desencadeados pelo modelo hegemônico vigente, isto é, a ideologia 
capitalista, que desencadeia ações antrópicas que provocam impactos ambientais em todos os níveis e 
escalas. Dessa forma, é de suma importância que a sociedade aprenda a viver e agir de forma 
sustentável e que busque preservar os recursos naturais e as espécies existentes no planeta. A educação 
e o processo de escolarização são formas que podem contribuir para o desenvolvimento da 
conscientização dos indivíduos sobre o meio ambiente e, dessa forma, promover mudanças nos valores, 
atitudes e comportamentos, permitindo a formação de cidadãos éticos e conscientes do seu espaço e 
do seu ambiente. A pesquisa visa transpor o trabalho fragmentado e disciplinar para uma prática 
reflexiva integrativa, fortalecendo a dimensão coletiva do trabalho docente por meio de reflexões 
contextualizadas e objetivando o autodesenvolvimento dos profissionais envolvidos, cujo problema 
norteador esteja focado nas dificuldades/limitações no desenvolvimento da prática pedagógica em 
Educação Ambiental. A presente pesquisa se justifica considerando que é a partir do espaço de vivência 
- a escola e seu entorno - que os sujeitos (professores e alunos) poderão refletir sobre as ações e 
relações que estabelecem com o espaço mais próximo e desenvolver a consciência do ambiente e para 
o ambiente, com vistas a sua apropriação e transformação. Objetivo Geral Analisar e compreender as 
contribuições de uma pesquisa-ação colaborativa para a prática docente de professores do Ensino 
Fundamental II e Médio de uma escola pública estadual ao trabalharem com a Educação Ambiental. A 
pesquisa configura-se como uma pesquisa-ação colaborativa caracterizada como pesquisa qualitativa. A 
pesquisa-ação tem como objeto de investigação experiências relacionadas à prática educativa, tendo 
como objetivo solucionar os problemas encontrados. Participarão da pesquisa 10 docentes de 
diferentes disciplinas do ensino Fundamental II e Médio de uma escola pública estadual. Os 
procedimentos utilizados serão: entrevistas semiestruturadas, observação participante, realização de 
encontros periódicos com o grupo, realização e avaliação de ações conjuntas, análise e interpretação 
dos dados e informações. Espera-se que o processo possa contribuir com a melhoria da prática docente 
ao se trabalhar com esta temática e, consequentemente, promover nos alunos a consciência ambiental 
do seu espaço de vivência.       CAPES     
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PROJETO DE EXTENSÃO: CURSINHO POPULAR NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP/CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO  

 
JOSY DA SILVA FREITAS  

TAMARA DE LIMA  
GUNTER DA COSTA SILVA  

 
Essa proposta pretende dar oportunidade aos jovens e adultos da população de baixa renda, oriunda da 
escola pública, moradores do município de Presidente Epitácio e arredores de terem um estudo gratuito 
direcionado ao Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e aos vestibulares. A região de Presidente 
Epitácio carece de cursos gratuitos para essa finalidade e a maioria, oriunda dos estudantes de escolas 
públicas, não têm condições financeiras para um curso em escola particular. O Câmpus Presidente 
Epitácio do IFSP vêm ofertando cursos preparatórios para o ENEM desde 2014, mas com o aumento dos 
cursos no câmpus, em particular o aumento das turmas dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio 
e o início de mais dois cursos Superiores (Pedagogia e Engenharia Elétrica), está cada vez mais difícil 
conseguir professores das disciplinas propedêuticas, com carga horária disponível para ministrar os 
cursos preparatórios para o ENEM. Uma solução para que o curso continuasse a ser ofertado é no 
formato de Cursinho Popular, em que é utilizada uma carga horária docente menor e ainda continuaria 
um curso de qualidade. Além disso, oferece a oportunidade a 10 alunos de se manterem por 8 meses 
com a bolsa, estudando não apenas no seu curso regular, mas aprimorando conhecimentos da sua área 
de interesse.  -Preparar o aluno para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), exames vestibulares e 
para a obtenção da Certificação do Ensino Médio, por meio do ENEM; - Gerar melhores oportunidades 
para a vida pessoal e profissional dos alunos participantes e dos alunos bolsistas.  As aulas tiveram início 
em meados de maio e terminarão em dezembro/2017. Elas ocorrem no período vespertino, das 14h às 
18h30, sendo que das 13h às 14h e das 18h30 às 19h30, é oferecido um momento de "plantão de 
dúvidas". O material didático utilizado é apostilado, fornecido pela pró-reitoria de Extensão. Os alunos 
participantes foram selecionados por meio de uma prova de Redação e como pré-requisito exigiu-se que 
estivessem estudado em escola pública ou que ainda fossem estudantes regularmente matriculados no 
Ensino Médio da rede pública. Os alunos bolsistas, estudantes de cursos superiores do câmpus, foram 
selecionados através de Entrevista e prova didática sobre conteúdos específicos das disciplinas que 
compõem a Grade Curricular Comum do Ensino Médio, mediante uma banca examinadora. Com o 
auxílio e orientação semanal de docentes participantes do projeto, ministram as aulas, em um processo 
de construção conjunta e continuada. Eles têm à disposição, os equipamentos e materiais necessários 
ao desenvolvimento das aulas. Também são auxiliados semanalmente por uma pedagoga quanto às 
metodologias de ensino e demais procedimentos pedagógicos.        Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia - IFSP, através da sua pró-reitoria de Extensão, nos termos do Edital PRX nº 825 - 
Programa Institucional de Cursinhos Populares 2017, conforme cadastro no Sigproj nº 
256370.1341.212857.10022017.      
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RECONTANDO UM CONTO: UTILIZANDO AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA PARA A APRESENTAÇÃO DA 
HISTÓRIA  

 
VICTOR HUGO CASAGRANDE  

RENATA JUNQUEIRA DE SOUZA  
 

Neste relato de experiência queremos expor uma prática de contar história trazendo a técnica e as 
estratégias de leitura para a apresentação do reconto. Contar histórias, trata-se de uma atividade que é 
passada de geração em geração, como quando um parente próximo, nos conta algo que aconteceu na 
infância ou mesmo quando alguém relata um momento marcante da sua vida. Antigamente havia os 
momentos de troca de história ao redor da fogueira, juntamente com família e amigos, este momento 
proporcionava horas de lazer e saber. Ainda se tem relatos desses episódios hoje em dia, mas não com 
tanta frequência. O público infantil é o principal ouvinte, pois tem um carinho enorme pela atividade, 
onde este trabalho irá focar. O objetivo deste resumo é apresentar a técnica de contação utilizada para 
a apresentação do reconto da obra "Cachinhos Dourados e um urso apenas" (Leigh Hodgkinson), bem 
como analisar as conexões que são feitas com os elementos da história. Este trabalho visa ampliar 
conhecimentos e possibilidades para futuros contadores de histórias, também relatar a experiência 
como contador em momentos de atendimentos de crianças no Centro de Estudos em Leitura e 
Literatura Infantil e Juvenil (CELLIJ), mostrando algumas atividades somadas à contação para que os 
ouvintes tivessem mais facilidade em compreender o texto narrado. Para a realização dos momentos de 
contação de histórias, foi utilizado o espaço da biblioteca infantil. Onde é reservado para a contação de 
história, contendo as estratégias de leitura, como o corredor da inferência onde vai aparecer os objetos 
que são elementos da história. O corredor contava com os elementos dessa e de outras histórias com o 
tema "Conto de Fadas". O desenvolvimento da atividade foi dividido por estratégias segundo Isabel 
Solé, com momentos antes durante e depois da leitura. O corredor foi estabelecido como um momento 
antes, da leitura, ou seja, de contar a história. Iniciamos com uma conversa para conhecer um pouco do 
repertório das crianças. A história foi apresentada na técnica dramatizada. Por fim o momento após a 
leitura que ocorreu na biblioteca onde contem o acervo.       Núcleo de Ensino FCT/UNESP     
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SENTIDOS DE ESCOLARIZAÇÃO PARA CRIANÇAS COM HISTÓRICO DE FRACASSO ESCOLAR  
 

MARINA CARVALHO DA SILVA GRACINO  
ALEX SANDRO GOMES PESSOA  

 
A presente pesquisa está vinculada à linha de pesquisa Instituição Educacional: Organização e Gestão, 
do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, Campus de 
Presidente Prudente. Embora prescrito nas diretrizes educacionais, constata-se que nem todas as 
crianças até 8 anos alcançam os níveis considerados como satisfatórios de alfabetização, pode-se 
afirmar que existe um descompasso entre as normativas legais que versam o modelo educacional, e o 
que efetivamente tem ocorrido no interior das escolas. Desse modo, faz-se necessário uma investigação 
que possibilite a compreensão da relação estabelecida entre esses estudantes, o próprio contexto 
escolar e algumas diretrizes das políticas de alfabetização vigente. A proposta tem como objetivo 
investigar os sentidos de escolarização para crianças que passam por processos de fracasso escolar por 
não terem sido alfabetizadas na idade preconizada nos documentos oficiais das políticas educacionais. O 
estudo está inspirado em pressupostos da teoria histórico-cultural, cuja ênfase está na relação estreita 
do indivíduo com a cultura. A pesquisa será de abordagem qualitativa, em período transversal. O 
trabalho de campo será realizado em uma escola pública municipal de um município de médio porte, 
localizado no interior do Estado de São Paulo. Os participantes serão estudantes do 3º ano do Ensino 
Fundamental I (n = 4) que apresentam um histórico de reprovação nesta série/ano. Assim, os critérios 
de inclusão levarão em consideração os seguintes indicadores: 1) estudantes que não se alfabetizaram 
na idade preconizada pelas políticas educacionais e, por este motivo, reprovaram no último ano do 
primeiro ciclo de alfabetização (3º ano); 2) análise dos professores e da equipe pedagógica em relação 
ao histórico de fracasso escolar, reprovações e não alfabetização na idade preconizada nos documentos 
oficiais. Serão utilizados os seguintes instrumentos na coleta de dados: 1) Sessões Lúdicas; 2) Entrevista 
semiestruturada; 3) Métodos visuais (produção de desenhos); 4) Entrevista Reflexiva. Todas as etapas 
da coleta de dados serão realizadas nas dependências da própria instituição escolar. Para a 
interpretação dos dados será utilizada a técnica de análise de conteúdo. Palavras-chave: Sentido 
Pessoal. Escolarização. Estudantes. Políticas educacionais.             
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TECNOLOGIAS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: O SMARTPHONE NO PROCESSO DE ENSINO E 
APRENDIZAGEM NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO  

 
EVANDRO LOMBARDI  

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  
 

Este projeto de pesquisa está inserido no Programa de Mestrado em Educação da Universidade do 
Oeste Paulista - UNOESTE, na linha 2 - Formação e Prática Pedagógica do Profissional Docente. Terá 
como objeto de pesquisa a problemática da tecnologia móvel, em especial o uso do smartphone, como 
ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. As tecnologias móveis vem sendo incorporadas aos 
espaços e práticas escolares sendo fundamental a reflexão sobre o seu uso.  O objetivo geral da 
presente pesquisa é identificar e analisar as potencialidades das tecnologias móveis em sala de aula, em 
especial, dos smartphones, como ferramentas que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem, no 
âmbito do Ensino Médio.  Levando em consideração o objetivo deste estudo, optou-se por realizar uma 
abordagem qualitativa e a pesquisa será do tipo intervenção. O estudo será realizado em um colégio 
privado, no interior do Paraná, com 35 alunos de uma turma de formandos do Ensino Médio e dois 
professores. As técnicas de coleta de dados a serem utilizadas serão: observação, questionários, 
entrevistas e grupo focal. Foram preparados dois questionários: um para ser aplicado aos alunos e outro 
aos professores. Aos alunos será aplicado um questionário com o título "Aprender com o Smartphone" . 
Tal questionário busca caracterizar a população escolar, identificar os tipos de equipamentos móveis 
que os alunos possuem e o uso que fazem dos mesmos como ferramentas de acesso a` informação, 
especificamente do Smartphone. Aos professores será apresentado outro questionário com o título 
"Produzir e Ensinar com as TDIC's" que visa avaliar o interesse dos docentes na utilização da tecnologia 
móvel, quais equipamentos tecnológicos móveis eles possuem e verificar se eles conhecem o conceito 
de aprendizagem móvel. Após a depuração dos dados diagnósticos, pretendemos construir uma 
proposta de uso do smartphone em sala de aula, utilizando os aplicativos Socrative, EDPuzzle e Plickers, 
procurando unir as similaridades nos discursos dos professores com os anseios dos alunos. Tal proposta 
será aplicada e observada. Finalmente será feito um grupo focal com os alunos e uma entrevista com os 
docentes a fim de identificar os impactos das ações realizadas com as tecnologias móveis. Como a 
pesquisa envolve coleta de dados com sujeitos, a mesma foi cadastrada na Coordenadoria Central de 
Pesquisa (CCPq) da Universidade do Oeste Paulista sob o número 3656, avaliado e aprovado pelo 
Comitê Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) e Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 
do Oeste Paulista em 22 de fevereiro de 2017. Também obteve aprovação Ética do CEP/CONEP da 
Plataforma Brasil sob o número 64459417.8.0000.5515 em 17 de fevereiro de 2017.       Taxista 
PROSUP     
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A ARTE DE BRINCAR: PINTANDO E BRINCANDO COM IVAN CRUZ  
 

EVANILEIDE PATRICIA LIMA FIGUEIRA  
 

O Brincar é a atividade principal da criança, e tem um papel essencial para o seu desenvolvimento , pois 
através dele as crianças interagem, socializam-se, formam conceitos, figuram papéis, experimentam 
sensações, aprendem a lidar com sentimentos, desenvolvem autonomia, gerenciam conflitos, aprendem 
regras, ampliam vocabulário, e aprendem a lidar com os diferentes tipos de linguagem (corporal, escrita, 
oral, musical e plástica), de forma lúdica e prazerosa. Pela brincadeira, a criança inicialmente 
experimenta e depois representa o mundo real. Na Educação Infantil, ele deve ser o eixo norteador do 
currículo, de forma a oferecer às crianças oportunidades de aprendizagem que correspondam as suas 
necessidades e especificidades próprias do seu desenvolvimento, onde o Brincar se apresenta como eixo 
central desse processo. Teve como objetivo a valorização do brincar nas práticas educativas que ali 
ocorriam, assim como, buscou resgatar a importância das brincadeiras, e torná-la presente na respectiva 
realidade escolar     No decorrer do seu desenvolvimento, as crianças foram convidadas a pintar, brincar, 
dançar, cantar e ser feliz, interagindo com as brincadeiras retratadas nas telas. Foram realizadas com os 
pais, oficinas de brinquedos e brincadeiras, prestigiadas com muito entusiasmo e satisfação, já que na 
ocasião os mesmos relatavam vivências da infância, na qual as brincadeiras fizeram parte. A culminância 
do projeto foi à realização de uma exposição, estendida aos pais e familiares, ficando também aberta a 
demais escolas do município para visitação. O período em que se desenvolveu o projeto revestiu a 
instituição de ludicidade, evidenciadas na alegria contagiante das crianças, promovidas pelo brincar 
através da arte, ou pela arte de brincar, afirmando assim a importância do Brincar para criança, e o 
nosso papel na consolidação de práticas que o contemplem.     O presente relato refere-se a um projeto 
desenvolvido em uma instituição de Educação Infantil, enquanto ocupava o cargo de coordenadora, 
intitulado "Pintando e brincando com Ivan Cruz", utilizando as obras do artista plástico Ivan Cruz, que 
expressa através de pinturas, as brincadeiras que vivenciou em seus momentos de infância, pois 
segundo ele "Brincando a criança aprende e é feliz". O desenvolvimento do Projeto envolveu a 
comunidade escolar interna e externa, tendo como finalidade o envolvimento dos pais e familiares na 
realização da atividade proposta, já que eles são parte essencial no desenvolvimento e educação das 
crianças que ali frequentam. Nesse sentido, o início do projeto se deu a partir de uma pesquisa 
direcionada aos pais ou responsáveis, com o seguinte questionamento: Criança gosta de...? . As 
respostas foram apresentadas em um painel, em forma de gráfico, onde dentre várias opções, tais como 
assistir televisão, comer doce, entre outras, o brincar liderou as respostas, justificando assim, a escolha 
da temática do nosso Projeto.    
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A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DE ESTUDANTES COM ESPECTRO AUTISTA: EXPERIÊNCIA VIVENCIADA 
EM UM CURSO TECNOLÓGICO  

 
RENATO PANDUR MARIA  

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS  
 

Os princípios e pressupostos da Educação Especial e Inclusiva no Brasil são alicerçados na perspectiva de 
atendimento às diferenças e de criar condições de acessibilidade para pessoas com deficiências, 
Transtornos Globais do Desenvolvimento ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades ou 
superdotação. A premissa é de que sejam criadas condições para que essas pessoas frequentem os 
diferentes níveis de modalidades de educação. No entanto, os transtornos de linguagem e interação 
apresentados por estudantes com TEA ainda são um desafio para a sua escolarização e para que se 
produzam mecanismos de avaliação da aprendizagem coerentes com suas características e 
particularidades. O presente relato de experiência foi desenvolvido a partir da vivência, enquanto 
docente em um Curso Tecnológico, do processo de inclusão de um estudante com TEA. A experiência 
consistiu em verificar o grau de compreensão do estudante com TEA a partir das provas bimestrais 
aplicadas no processo de avaliação da aprendizagem.    A experiência permitiu uma reflexão sobre a 
necessidade de considerar a acessibilidade pedagógica como estratégia para a avaliação da 
aprendizagem. O docente pôde compreender as características inerentes ao estudante com TEA em 
termos da linguagem ao planejar adaptações para a prova. Nesse sentido, a vivência do processo 
auxiliou o docente no processo de avaliação da aprendizagem, trazendo a comunicação alternativa 
como pressuposto para a superação do transtorno de linguagem.    Nenhum Para caracterizar a 
experiência, a partir de processos formativos organizados pela instituição de ensino superior em que o 
curso é vinculado, os docentes produziram as avaliações bimestrais obedecendo aos critérios mínimos 
de comunicação alternativa. O docente em questão elaborou as provas com diferentes abordagens, 
usando questões de baixa, média e alta taxonomia (Bloom, ANO). Para o estudante com TEA foram 
usados os critérios da comunicação alternativa, privilegiando a apresentação de ilustrações, formas e 
indicadores visuais. No entanto, em uma das questões foi elaborada orientação sem adaptações na 
prova do estudante com TEA. Da mesma forma, o docente inseriu uma questão adaptada na prova dos 
demais estudantes, aplicando-a para um estudante.    
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A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO NA FORMAÇÃO DO EDUCADOR NA PERSPECTIVA DE MADALENA FREIRE  
 

RENATA PAVESI COCITO  
 

Apresentamos a experiência vivida durante o primeiro semestre de 2017 no grupo de estudos 
"ConversAÇÃO com Madalena Freire". Foram realizados 5 encontros na cidade de São Paulo tendo como 
fio condutor a importância do registro na prática pedagógica do professor. Após os encontros cada 
participante fez a análise e sistematização do aprendizado por meio de sínteses e/ou reflexão temática, 
associando as vivencias pessoais/profissionais e os saberes construídos em grupo. O registro é parte 
fundante e essencial do trabalho do professor, tecer considerações sobre sua importância na construção 
da prática pedagógica se torna fundamental. Temos como objetivo evidenciar a importância do registro 
na formação do educador na perspectiva de Madalena Freire.    O registro como "arma de luta" permite 
traçar caminhos, construir pontes, elaborar hipóteses, aprimorar a prática, buscar teoria, pois 
contempla e abriga o conhecimento produzido na instituição, as vivências, histórias e trajetórias tendo 
como base a realidade pedagógica. O registro reflexivo auxilia o professor a construir-se como autor de 
sua prática e amplia sua capacidade de atuação de maneira coerente, diminuindo a distância entre o 
pensar e o agir. Com este olhar, professora Madalena possibilitou que compreendêssemos o registro 
como um elemento essencial na formação do educador, uma "arma de luta" gestada na reflexão da 
prática. Registrar direciona para a tomada de consciência dos fazeres pedagógicos, que rompe com a 
alienação cotidiana e se volta para o real, o vivido, o humano, para o sujeito-autor e autônomo, criador 
de sua própria história.     O grupo de estudos formado por 14 profissionais de instituições públicas e 
privadas, a maioria da cidade de São Paulo, reuniu-se mensalmente com o intuito de buscar caminhos 
para o aprimoramento do registro pedagógico. Alinhado a realidade de cada profissional e a concepção 
democrática de educação, Madalena Freire conduziu os encontros tendo como base a socialização dos 
textos produzidos pelas alunas e a análise das considerações apresentadas. A partir do encontro inicial, 
os demais se estruturaram integrando-se ao encontro anterior e de forma encadeada. A reflexão e 
exposição das percepções dos membros do grupo configurou-se em momento de diálogo, troca, 
(in)formação e acima de tudo de rever posicionamentos e pontos de vista e de traçar novas perspectivas 
e direcionamentos profissionais. Os encontros foram marcados por análises profundas e diretas de 
Madalena Freire, que, alicerçada em sua experiência, no livro "Educador" (Freire, 2014) e na leitura das 
necessidades do grupo, permitiu que cada profissional construísse o seu conhecimento coletiva e 
individualmente acerca da importância do registro na formação do educador. Registrar também implica 
em socializar, debater e dialogar, compartilhar com o outro, com o grupo ou com a equipe pedagógica o 
que é produzido, pensado, planejado, executado e avaliado.    
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A LEITURA NA ROTINA DO BERÇÁRIO 1  
 

JULIANE FRANCISCHETI MARTINS MOTOYAMA  
VISLAINE DE MOURA NAZARO  

JULIANA TOLEDO ANDRADE  
 

A formação do leitor literário é uma preocupação antiga, principalmente, dos meios escolares. Como 
formar um leitor que transcende a decodificação e constrói significados nos signos linguísticos que o 
ajuda a entender o mundo? Um dos caminhos sugeridos por Abramovich (1997) é a leitura e contação 
de histórias para crianças desde bebês. Para a autora, estas ações, trabalham com o imaginário infantil, 
provocam curiosidade e direcionam as crianças para as descobertas que as levarão a compreenderem 
melhor o mundo.  Neste sentido, o desenvolvimento da experiência aqui relatada teve como objetivo: 
proporcionar situações de leitura envolvendo os bebês e diferentes espaços, aproximá-los do universo 
escrito e estabelecer vínculos entre os pequenos e livros.     Após as visitas constantes a bebeteca e 
outros momentos de leitura, as crianças começaram a se apropriar de comportamentos leitores, quando 
as educadoras sentam-se no chão, por exemplo, e cruzam as pernas em "borboleta" os bebês logo se 
aninham e esperam a história, esses comportamentos nos mostram que, não há um limite de idade para 
formar um leitor e sim as oportunidades adequadas para o desenvolvimento deste sujeito. Durante esta 
experiência, que ainda não terminou, o acesso a locais socialmente construídos para ler e a materiais de 
leitura de boa qualidade e materialidade tem possibilitado o desenvolvimento de vínculo afetivo e 
intimidade entre crianças e livros.      A E.M. Dr. Aziz Felippe conta com uma bebeteca, onde os discentes 
são levados por suas educadoras começando um processo de apropriação dos usos e significados do 
"ser" leitor, ficando livres para explorar o espaço, tirar livros da estante e manusear. Na experiência aqui 
descrita, um a um os bebês de um grupo de doze, eram retirados do grupo, pegos no colo pela 
educadora e convidado a manusear e ler o livro, enquanto outra profissional cuidava dos demais 
educandos que desenvolviam suas habilidades motoras explorando autonomamente, aprimorando seu 
comportamento leitor. Em dado momento, J (1 ano) escolheu um livro de plástico sobre bebês, folheou 
e a educadora leu a história para ela, ao ficar sozinha com o material, a pequena começa a folhear o 
livro, apontar as imagens e balbuciar "bebê". Em outra situação, na quadra da escola, os alunos 
desceram de trenzinho para um momento de ouvir histórias ao ar livre. A narrativa escolhida foi "Os 
Três Porquinhos" e foi contada com o auxílio de fantoches. Ao ver o fantoche do lobo pela primeira vez, 
os bebês ficaram com medo e não aceitaram tocar ou chegar perto. Todos se sentaram em roda e as 
educadoras começaram a narrativa. Todas as vezes que o "Lobo Mau" ia assoprar, as crianças riam 
muito, em seguida, todos quiseram brincar com os fantoches. F. (1 ano e 3 meses) pegou o lobo e 
começou a colocar a mão na boca dele e tentar fazê-lo morder para ver se ele comeria, ou seja, 
adentrou no universo da fantasia e se apropriou do "ser" lobo.     
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ANÁLISE COM DISCUSSÃO E DEBRIEFING SOBRE ATENDIMENTO SIMULADO NO LABORATÓRIO DE 
SIMULAÇÃO NA UNIVERSIDADE DO INTERIOR PAULISTA - UNOESTE  

 
DÉBORA CAVALHEIRO DOS SANTOS  

ISABELA REGINATO CUNHA  
ISABELLA MACHADO NASCIMENTO  

LETÍCIA DA CRUZ EVANGELISTA  
CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

ALEX WANDER NENARTAVIS  
 

A prática médica atual exige do profissional não só conhecimentos técnicos, mas também uma relação 
humanizada entre médico-paciente-equipe de trabalho. O curso de medicina da Universidade do Oeste 
Paulista (UNOESTE), tem como meta a formação de futuros médicos generalistas, humanistas, com visão 
crítica-reflexiva, capacitando-os a atuar com princípios éticos, ações de promoção e prevenção na 
atenção e cuidado no Sistema Único de Saúde (SUS). Desta forma, a Simulação Realística (SR) no 
Laboratório de Habilidades na UNOESTE, associada à discussão-Debriefing, oferece um mecanismo 
inovador e eficiente. Implantado com o intuito de aproximar o discente a cenários da área médica e 
melhorar aspectos essenciais na relação interpessoal discente-usuário-profissional do SUS, traz 
experiências reais supervisionadas que permitem ao acadêmico a aplicação de conhecimentos teóricos, 
adquiridos em aulas expositivas.  Propicia aproximação entre o estudante e seu cotidiano profissional 
futuro. Graduandos do primeiro termo de medicina, juntamente com a atriz contratada pela UNOESTE, 
participaram das filmagens em papéis variados na (SR) em situações de Más Notícias, Óbito, Erro 
Médico, etc, posteriormente abordadas na disciplina de Comunicação em Saúde, responsável pela 
abordagem.     Conteúdos incorporados às aulas teóricas focam questões relativas às ciências humanas e 
fundamentam a visão sobre o homem, contribuindo para a compreensão sobre atuais propostas 
políticas de humanização da atenção em saúde. O exercício nas práticas acadêmicas relatam a 
importância do auxílio da tecnologia à agregar melhorias ao ensino médico, tornando-se visível a 
importância da SR, enquanto tecnologia aplicável a ações de educação em saúde    UNIVERSIDADE DO 
OESTE PAULISTA - UNOESTE O uso desta metodologia insere o acadêmico em um contexto que simula a 
realidade e se mostra estrategicamente adequada ao ensino de qualidade na área da saúde. O 
aprendizado passa a ser centrado no estudante, que deixa de ser um mero receptor passivo de 
informações, para ser agente e principal responsável pela construção de seu conhecimento. O futuro 
médico, portanto, aprender a lidar com implicações psicossomáticas na atuação médica e assim há 
maiores probabilidades de reduzir situações incômodas para o bom relacionamento entre médico e 
paciente. As experiências têm nos mostrado que as necessidades de saúde são complexas e que o cuidar 
integralmente da saúde das pessoas, requer conhecimentos interdisciplinares e uma abordagem 
multiprofissional.    
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BRASIL E HAITI: TROCA DE SABERES  
 

EUGENIA BRUNILDA OPAZO URIBE  
ANTONIO CARLOS TAMAROZZI  
FERNANDO PEREIRA DE SOUZA  

TAYLA DA SILVA CORRÊA DE FREITAS  
CLAUDENICE TEIXEIRA MAGALHÃES  

LUIZ HENRIQUE DE LIMA CORRÊA  
ANA PAULA SOUZA SANTOS  

RIANNE DOS SANTOS GARCIA  
 

O presente trabalho relata ações desenvolvidas e resultados obtidos através de um projeto de extensão 
iniciado em 2015 de maneira informal, institucionalizado a partir de 2016 e que conta com a 
participação de alunos e professores do Campus de Três Lagoas da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul.  O projeto visa favorecer a autonomia e a inclusão de haitianos no Sistema Educacional 
Brasileiro, em especial no ambiente acadêmico e na sociedade como um todo. Assim, a ação de 
extensão busca contribuir, através de aulas/oficinas, no processo de ensino-aprendizagem da língua 
portuguesa e de outras áreas do conhecimento, tendo em vista o interesse deles em concorrer ao ENEM 
para o ingresso em Universidades Públicas.    Nesse período foi possível perceber o interesse dos 
haitianos por adquirir novos conhecimentos e, ao mesmo tempo, as dificuldades que enfrentam para 
poder conciliar a rotina diária de trabalho com dedicação ao estudo e participação do 
projeto.     Programa de educação Tutorial. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No segundo 
semestre de 2015 iniciamos a experiência de oferecer aulas/oficinas aos haitianos residentes na cidade 
de Três Lagoas/MS, bem como reuniões de orientação e esclarecimentos sobre o processo de ingresso 
nas universidades públicas através do ENEM e também sobre a possibilidade de concluir o Ensino 
Fundamental e Médio em cursos como o EJA (Educação de Jovens e Adultos), incentivando-os na 
continuidade dos estudos. Desde o início o projeto buscou favorecer a constituição de um ambiente de 
troca de saberes e experiências entre Brasil e Haiti, visando contribuir para a inclusão e autonomia 
social, bem como para o aprendizado mútuo e a cidadania. Assim, entendemos que o projeto tem 
contribuído para constituir um espaço de discussão não apenas de temas imersos no ENEM, mas que 
contribuem também para a reflexão da melhoria do cotidiano dos haitianos, no seu modo de vida e de 
trabalho. Ainda, incentivando a troca de saberes, o projeto incluiu na versão de 2017 aulas de francês 
que serão ministradas por haitianos após a realização do ENEM e também a realização de dois 
encontros para atividades culturais, incluindo exposição/apresentação sobre o Haiti, abordando 
aspectos históricos, geográficos, culturais, entre outros.    
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BROTO VERDE: INTEGRAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL E ESCOLA  
 

MAYRA ALMEIDA TOLEDO  
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS  

 
Os projetos sociais sempre foram considerados uma alternativa de educação não-formalpara crianças e 
adolescentes, nos períodos em que não estão na escola, especialmente em situações de vulnerabilidade 
social. Esses projetos visam não só ocupar o tempo, mas proporcionar atividades que auxiliam no 
desenvolvimento social, educacional, emocional e profissional dos sujeitos.Em 2011, a Secretaria da 
Educação de São Paulo estruturou o 'Programa Educação Compromisso de São Paulo', alicerçado na 
implantaçãodo Programa de Ensino Integral, instituído pela Lei Complementar nº 1.164, de 4 de janeiro 
de 2012, alterada pela Lei Complementar nº 1.191, de 28 de dezembro de 2012" (SÃO PAULO, 2012c, p. 
06).Com isso, osestudantes passaram a frequentar a escola por um período maior, alterando 
consequentemente, a dinâmica de atividade educativas propostaspor determinados projetos sociais que 
atendiam crianças em idade escolar.O Projeto Socioambiental"Broto Verde"desenvolvido em um 
município de médio porte do interior paulista, há mais de 20 anos, atende crianças de 10 a 17 anos no 
contraturno, mediante atividades de educação ambiental e técnicas de viveirismo. Em consequência dos 
programas implementados pela SEE-SP, começou a vivenciar mudanças e, no ano de 2015, criou o 
Projeto "Broto Verde Na Escola", parceria com escolas estaduais,levando até os estudantes de tempo 
integral a oportunidade de vivenciar a educação ambiental na escola. Nesse sentido, o objetivo é 
descrever a experiência vivenciada a partir dessa parceria. Descrever a experiência vivenciada a partir da 
parceria do projeto Socioambiental "Broto Verde" com uma escola estadual de tempo integral.    A 
parceria entre o projeto de educação não-formal com a escola se mostrou positiva, gerando uma 
aprendizagem a partir da experiência, além de uma vivência e desenvolvimento dos aspectos sociais e 
ambientais, articulados com os conteúdos conceituais.      Durante o ano letivo de 2015, estudantes de 
uma turma do 9o Ano de uma escola estadual, participaram de atividades de conscientização ambiental 
e implantação de uma horta no espaço da escola, ministrada pelos monitores do projeto em parceria 
com a professora de ciências. A horta foi utilizada para trabalhar questões do meio ambiente e também 
sociais, uma vez que os estudantes se revezavam em grupos para cuidar da horta e os alimentos 
produzidos puderam ser preparados na cozinha para toda a escola.    
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CAPACITAÇÃO E COMPETÊNCIAS: PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO COMO MODELO ASSISTENCIAL DAS 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  
 

ANDRÉA RENESTO COIMBRA JACINTHO  
ANA BEATRIZ TOMIYOSHI KOYAMA  

BEATRIZ MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA  
STEPHANIE RODRIGUES SCHAFF  

TAINÁ GARCIA MARENGONI  
DANIEL OLIVEIRA CRESTE  

MILTON MENDES CATTINI  
CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

 
As novas diretrizes curriculares nacionais estimulam a formação de profissionais na área de saúde com visão 
humanista transversal a ultrapassar fronteiras muitas vezes rígidas de núcleos do saber-poder operantes na 
produção de saúde. Importante ressaltar que a relação médico/paciente deve comprometer-se com a 
interação horizontal 'na produção de saúde com a produção de sujeitos', possibilitando troca de saberes na 
comunicação e diálogo entre pacientes-familiares, profissionais e trabalho em equipe. Utilizaram-se 
metodologias ativas de ensino e aprendizagem onde inserção, prática visam favorecer autonomia do 
aprendiz, estimulando a criação de vínculos, tomadas de decisões individuais e coletivas na construção da 
história clínica, nas ESFs de um município de aproximadamente 200 mil habitantes. A UNOESTE, 
acompanhando as propostas das Diretrizes Curriculares Nacionais, compreende que melhores condições de 
aprendizado resultam em melhoria na qualidade de vida do estudante, incorporando inovações no ensino-
aprendizagem do futuro médico.  A disciplina Comunicação em Saúde (CS), tendo em vista as necessidades 
sociais e interesses de diferentes atores envolvidos no campo de saúde, busca motivar e orientar o 
estudante à reflexão por meio da abordagem centrada na pessoa, levando em consideração a construção de 
vínculos, respeito e confiança entre acadêmico, equipe e usuário SUS. Estabelecer habilidades e maior 
abertura para reflexão e apreensão, resultando em atitudes eficientes, necessárias para que o estudante de 
medicina possa transformar realidades e a si próprios neste mesmo processo.     Os acadêmicos do Curso de 
Medicina avaliaram que habilidades em comunicação e abordagem centrada na pessoa, são instrumentos 
facilitadores, estratégia fundamental para influenciar a clínica, visando à realização do cuidado com 
princípios da universalidade, integralidade e equidade no Sistema Único de Saúde e Estratégia Saúde da 
Família. A inserção desta metodologia enquanto tecnologia aplicada à educação em saúde proporciona 
melhorias significativas na formação dos futuros profissionais da área de saúde, implicando em maior 
qualidade nos mais diversos processos do cuidar. Permite maior abertura para a diversidade de 
pensamentos, entendimento particular que vai além da parte estritamente técnica a enxergar a dimensão do 
paciente intensificando seu crescimento pessoal, a partir destas experiências.    UNOESTE  A CS oferece 
suporte para ingressantes do curso de medicina, com temas voltados para horizontalização da relação 
equipe-usuário do SUS e resiliência, como lidar com o estresse, más notícias/óbito, erro médico. Ações que 
diminuem o automatismo da prática. As Instituições de Ensino Superior tem sido estimuladas a refletir 
acerca de reconhecer seu papel social e enfrentar os desafios, romper com estruturas cristalizadas e 
modelos de ensino tradicional, e formar profissionais de saúde com competências que lhes permitam 
recuperar a dimensão essencial do cuidado.    
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COMUNICAÇÃO EM SAÚDE E SIMULAÇÃO REALÍSTICA NA PREVENÇÃO DE ERROS NA PRÁTICA MÉDICA: 

PERSPECTIVA DO ESTUDANTE DE MEDICINA  
 

ISADORA BLEFARI DE LIMA E SILVA  
ROSA MARIA D'ARCE ROPELLI CAMARINI  

GIOVANNA GOMES MARQUES  
MARIA JULIA SANTOS BASANA  

ISADORA DELFINO CALDEIRA  
DANIEL OLIVEIRA CRESTE  

MILTON MENDES CATTINI  
CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

 
Nas últimas décadas, houve um crescimento considerável, de implicações ligadas ao erro médico. O erro 
médico ou Iatrogenia é o dano causado pelo médico e/ou de seus auxiliares, cuja medida, certa ou 
errada, justificada ou não, resulte em consequências prejudiciais à saúde do paciente. A questão da 
responsabilidade surge precisamente, na área onde o médico tem condições de exercer certo domínio. 
Alguns insucessos são frutos da impotência humana diante de fenômenos naturais. Uma das exigências 
para uma assistência de qualidade e segura, é que o sistema possua um canal de comunicação eficaz, 
permitindo às equipes transmitir e receber informações de forma clara e correta. A inserção de 
metodologias ativas na grade curricular, proporciona melhorias significativas na formação dos futuros 
profissionais da área médica, aumentando assim, a qualidade da prática, fornecendo orientação e 
suporte ao acadêmico. A UNOESTE, acompanhando as propostas das Diretrizes Curriculares Nacionais, 
compreende que melhores condições de aprendizado resultam em melhoria na qualidade de vida do 
estudante, incorporando inovações no ensino-aprendizagem do futuro médico. Assim, o ensino médico 
da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), busca alicerçar os estudantes de medicina, envolvidos 
neste processo, com abordagens de temas pertinentes ao assunto, oferecer preparo e orientação pela 
disciplina Comunicação em Saúde na conscientização sobre a importância da comunicação em sua vida 
profissional. Propiciar aproximação entre estudante e cotidiano profissional futuro, aperfeiçoamento e 
atuação efetiva no território da Estratégia Saúde da Família (ESF), auxiliando na construção de sua 
autonomia.    A inserção desta metodologia enquanto tecnologia aplicada à educação em saúde 
proporciona melhorias significativas na formação dos futuros profissionais da área de saúde, implicando 
em maior qualidade nos mais diversos processos do cuidar. O futuro médico, portanto, aprende a lidar 
com implicações intercorrentes das atuações médicas, contudo, com maiores probabilidades de reduzir 
situações incômodas para o bom relacionamento entre médico e paciente.    UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA - UNOESTE Com isso, oferece a possibilidade de um ensino que engloba não somente as 
habilidades técnicas, mas também, o gerenciamento de crises, liderança, trabalho em equipe, raciocínio 
clínico em situações críticas e que possam evitar prejuízos ao paciente real. A simulação realística 
proporciona ao estudante em situações difíceis como experiências da vida real em más notícias, óbito, 
erro médico e relação Equipe-Usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta experiência oferece 
alicerce teórico ao aprendiz na construção da história clínica, relação interdisciplinar nas práticas de 
saúde, além de criação de vínculos com usuários, nas Estratégias Saúde da Família (ESFs) por meio das 
simulações e Debriefing, em ambiente protegido, nos módulos teórico-práticos.    
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CONEXÃO COMO ESTRATÉGIA METACOGNITIVA DE LEITURA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

FRANCIELA SANCHES DA SILVA  
ISABELA DELLI COLLI ZOCOLARO  
RENATA JUNQUEIRA DE SOUZA  

 
Neste relato apresentamos uma experiência vivenciada no Centro de Estudos em Leitura e Literatura 
Infantil e Juvenil (CELLIJ), da UNESP de Presidente Prudente, onde é realizado o projeto de extensão 
Hora do Conto, que visa aproximar as crianças - vindas de escolas públicas e particulares - da leitura por 
meio da contação de história. Durante toda a atividade do projeto Hora do Conto são percebidas 
diversas conexões feitas pelas crianças em todos os momentos, o que é visto de modo positivo já que 
fazer conexões com as experiências pessoais facilita a compreensão do texto lido.  As mediações têm 
como objetivos, focando no estudo das conexões e inferências feitas, conhecer e ampliar o vocabulário 
das crianças e incentivar a leitura.    Constatamos que os leitores fazem naturalmente conexões entre 
livros e fatos de suas vidas enriquecendo seu repertório de conhecimento, contribuindo para fazerem 
cada vez mais conexões, o que facilita o entendimento e torna mais prazeroso ler ou escutar histórias. 
Visto isso, este trabalho nos fez unir a prática no projeto, com a teoria sobre as conexões.     Durante os 
meses de abril a junho foram contadas as histórias "Pedro e Tina: uma amizade muito especial" (KING, 
2009) e "Faca Sem Ponta Galinha sem pé" (ROCHA, 2005), as quais foram contadas com a técnica 
simples narrativa com encenação. Durante as atividades, ganharam atenção momentos como um em 
que uma das crianças fez uma conexão texto para texto com a história de Chapeuzinho Vermelho 
quando uma pessoa da dupla de contadores ao se vestir como a personagem Tina colocou um casaco 
vermelho, ou ao conversar sobre a segunda história em que várias crianças mostraram conhecimento de 
mundo, ao interpretar um dos personagens como machista, e identificar vestígios daquilo na vida 
pessoal.     
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CONTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO CONTINUADA (PNAIC) SOBRE O ENSINO DE MATEMÁTICA POR 
ABORDAGEM CONTEXTUALIZADA E INTERCONECTADA EM TACIBA- SP.  

 
VANESSA ANANIAS MALACRIDA  

 
Este relato divulga as contribuições da formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC) para docentes dos três primeiros anos do Ensino Fundamental referente ao ano de 2014, 
baseado na minha experiência como orientadora de estudos. Inicialmente entre 15 cursistas, apenas 1 
gostava de matemática devido as experiências desagradáveis e até traumáticas enquanto alunos. Surgiu 
o questionamento: como ensinar os alunos a gostarem de matemática se eu, professor, não 
gosto? Iniciou-se um processo de incentivo para o professor "ver a matemática com outros olhos" 
visando evitar a reprodução da antipatia nos alunos. O material de estudo formado por oito unidades e 
o caderno de jogos, mostra que "aprender matemática pode ser gostoso" e deve! Foram apresentadas 
estratégias didáticas diversas, para observarem que a matemática é parte do cotidiano como passeio 
matemático, filme, jogos, etc.     Na avaliação final do curso os mesmos educadores responderam 
questões fechadas sobre sua relação com a matemática e sua forma de trabalhar pós-formação. Os 
resultados mostraram que o curso do PNAIC de Matemática contribuiu para a mudança conceitual, 
atitudinal e procedimental dos docentes em relação à matemática. Passaram a utilizar jogos como 
recurso didático nas aulas de matemática, embora alguns com dificuldades. A relação com a matemática 
mudou, possibilitando um novo olhar. Apenas um professor entre os quinze participantes afirmou não 
ter apresentado mudança em relação ao gosto pela matemática, porém houve mudanças em relação ao 
seu trabalho. A mudança no trabalho dos professores refletiu nos alunos que demonstraram maior 
gosto pela matemática.     FNDE/MEC/UNESP Durante o estudo do caderno 7 (estatística), investigou-se 
novamente o gosto dos professores pela matemática e os dados foram tabulados em gráficos e tabelas, 
a surpresa foi que a grande maioria estava aprendendo a gostar de matemática. O caderno 8 mostra 
que estudantes nos anos 70, 80 e início de 90, tiveram uma formação de matemática 
descontextualizada, devido ao movimento da matemática Moderna iniciado na década de 60, fase em 
que predominou a abordagem estruturalista e formalista até 1997, no contexto da publicação dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Foi explicitada a conexão existente entre a matemática e a 
linguagem e outros campos do saber, e as conexões internas e externas da matemática. A confecção de 
jogos contribuiu para despertar um novo modo de ver e trabalhar matemática de forma mais lúdica e 
significativa.     
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CURSO INICIAL DO CICLO DE FORMAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS INFORMACIONAIS 
PARA INCLUSÃO DE PESQUISADORES NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO  

 
JAQUELINE COSTA CASTILHO MOREIRA  

VITOR PARTITE MOREIRA  
 

A competência informacional é sugerida como um conjunto de saberes que permite que as pessoas 
possam reconhecer informações relevantes a respeito de um assunto, perpassando pelas habilidades de 
localização, seleção, avaliação e aplicação efetiva desse conhecimento. Pensando no ensino superior, 
estes são elementos fundamentais para o desenvolvimento do processo de pesquisa acadêmica. Nesta 
perspectiva foi oferecida uma formação de oito horas para atender universitários da região de 
Presidente Prudente que estivessem desenvolvendo pesquisa.  Desenvolver estratégias de 
competências informacionais que levassem esses graduandos a acessar de forma responsável a 
informação, maximizando seu uso com senso ético.    Como conclusão dessa experiência de extensão 
com competências informacionais tem-se que as atividades práticas despertaram a percepção dos 
participantes quanto à organização, recuperação e uso da informação, e que os cursistas apreenderam 
sobre a relevância de se aplicar essas estratégias não somente em suas questões acadêmicas, mas 
maximizando seu uso na imersão cotidiana dessa "nossa" sociedade da informação.     Projeto de 
Extensão da UNESP/PROEX Uma das atividades do curso foi a "Dinâmica Competência Informacional em 
exergames", uma intervenção com os jogos virtuais para que os cursistas realizassem a transposição dos 
conceitos "dados", "informações", "conhecimento" por meio de uma dinâmica com reflexão crítica 
posterior. Após a vivência cinestésica, verificou-se se os participantes foram capazes de reconhecer essa 
conceituação na prática, já que dados, informações e conhecimentos são elementos essenciais das 
competências informacionais. Neste exemplo com o exergame Just Dance foi perguntado aos cursistas 
se haviam reunido indícios (desenhos, sons, elogios escritos na tela do game) de como jogar. Quais 
foram as estimulações sensoriais mais requisitadas para que o participante conectasse esses indícios ao 
conhecimento sobre o jogo e realizasse a movimentação necessária para obter um bom escore. Enfim, 
nesta atividade, o conceito de competências informacionais emergiu quando o jogador analisou todos 
os estímulos, processou-os e interpretou-os e eles se tornaram informação, ou seja, dados interpretados 
ou tratados. No caso da dinâmica, o conhecimento ocorreu quando a percepção dos participantes 
diretos e da plateia adquiriu um significado ou uma aplicabilidade. No caso do Just Dance, a vivência 
tanto dos participantes diretos e indiretos possibilitou que os envolvidos agregassem significados às 
ações do jogo.     
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DISCIPLINA COMUNICAÇÃO EM SAÚDE: METODOLOGIAS ATIVAS CAPACITANDO FUTUROS MÉDICOS 

FRENTE A MORTE E O MORRER. O OLHAR DO ESTUDANTE  
 

GIOVANNA PICCIONI DE MORAES  
INGRA DALCIN PEREIRA  
LARISSA LEMOS ROCHA  

OTAVIO BERNINI QUEIROZ  
VICTOR HIROICHI HIGASHIBARA  

MILTON MENDES CATTINI  
DANIEL OLIVEIRA CRESTE  

CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  
 

Frequentemente, médicos lidam com pacientes terminais e em consequência, passam a ter maior 
aproximação ao processo da morte e o morrer. Entretanto, estes mesmos profissionais, apresentam grande 
dificuldade ao abordar esse assunto, devido à sua ausência no ensino médico. Nessa perspectiva, investindo 
na formação de novos perfis profissionais para a área médica, a disciplina Comunicação em Saúde, tem 
contribuído para a consolidação do vínculo com o SUS, ampliando seu modelo em metodologias ativas na 
direção ao paradigma flexneriano.  A graduação em medicina da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), 
mantendo-se regulamentada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, propõe estudos voltados a esses 
princípios, fundamentos e finalidades enquanto possibilidades, de transformação da formação de 
profissionais de saúde em nível de graduação, para atender às necessidades das próprias mudanças, sendo 
estas, mudanças de atitudes, de paradigmas na compreensão do processo saúde-doença-cuidado e do 
processo ensino-aprendizagem. A UNOESTE, se atentando à questão de que, aspectos humanísticos 
assimilados positivamente pelos estudantes durante a formação médica, precisam ser estimulados e 
reforçados durante a graduação, para que construam um olhar subjetivo à pessoa e na experiência desta, 
com a doença.     Conclui-se com isso, que a concepção da morte faz parte da educação médica, embora 
poucas escolas médicas se dispõem, de disciplinas orientadas especificamente sobre a sua compreensão, 
acarretando no despreparo dos alunos, como também dos médicos, envolvidos com o assunto. Torna-se, 
então, imprescindível que o ensino sobre finitude e aspectos biopsicossociais, seja discutido durante a 
graduação médica, de forma que, além de propiciar o conhecimento teórico sobre o tema, ajude os alunos a 
se prepararem para confrontos com essas situações durante os períodos de prática, seja na graduação ou 
quando se tornarem profissionais.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE Ainda que seja receoso 
trazer discussões, conhecimentos e vivências em torno da morte para dentro do contexto educativo, isto se 
torna necessário, pois ela está presente no cotidiano prático da medicina, sendo que por mais doloroso que 
seja enfrentar esse tema, a ausência do mesmo, faz com que esses jovens estudantes se endureçam, 
perdendo a capacidade de perceber o sujeito humano diante de si e, de perceber a si mesmo, enquanto ser 
humano. Nesta perspectiva, a disciplina de Comunicação em Saúde, se mobiliza voltando a atenção do 
estudante de medicina, para esse contexto tão difícil de ser explorado, mas que pela necessidade existente 
nos atendimento públicos e geral, precisam ser explorados. Através de simulações, replicando situações 
reais, feitas no Laboratório de Habilidades, levando o estudante de medicina se deparar e até se impactar 
com realidades muitas vezes, sofríveis, resgatando assim, o encontro do profissional médico com a realidade 
do outro.    
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ESTADO EMOCIONAL DO MÉDICO FRENTE A MORTE E O MORRER. OLHAR DO ESTUDANTE DE MEDICINA  
 

SUZANE COSTA FURUKAWA  
JOÃO PEDRO SILVA NAGANO  
MATHEUS MEDEIROS COSTA  

CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  
RODRIGO IGA  

 
Estudos mostram que, antes de informar o paciente, o médico vive um estresse antecipatório, passando 
por medo e ansiedade, processo de esgotamento emocional tanto para o paciente quanto para o 
médico. Embora noticiar sobre um mau prognóstico seja uma constante no trabalho dos profissionais da 
saúde, se trata de uma abordagem problemática, pouco explorada nos currículos de Medicina, o que 
ocasiona uma comunicação na maioria das vezes inadequada aumentando desnecessariamente o 
sofrimento do médico e do paciente, em especial daqueles sem expectativa de cura. A especificidade do 
sofrimento psíquico desses profissionais relaciona-se às suas possibilidades reais de sucesso ou fracasso. 
Temas sobre a morte, raramente são abordados na educação médica, contudo, na faculdade de 
medicina da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), a disciplina Comunicação em Saúde (CS), busca 
abordar esse assunto com os acadêmicos, levando-os a refletir sobre suas limitações e 
temores. Trajetória metodológica percorrida e desenvolvida nos moldes das Diretrizes Curriculares 
Nacionais, buscando capacitar os estudantes de medicina além da teoria, em habilidades, buscando 
substituir e amplificar a experiência real em Simulação Realística (SR), evocando aspectos do mundo real 
em ambiente interativo, com a participação proativa do estudante no "aprender a aprender", com vistas 
ao seu aperfeiçoamento e atuação efetiva no território da Estratégia de Saúde da Família (ESF).    A 
disciplina CS, tem como finalidade, ensinar os acadêmicos a lidarem com assuntos pertinentes à área 
médica, conscientizá-los sobre fragilidades existentes, além de orientá-los a ter uma comunicação eficaz 
e humanizada, respeitando a individualidade e autonomia do paciente. Os relatos evidenciam a 
colaboração e investimento da universidade no desenvolvimento e aperfeiçoamento do futuro médico, 
servindo de alicerce positivo e contundente na edificação de sua profissão.    UNIVERSIDADE DO OESTE 
PAULISTA - UNOESTE Favorecendo a prática reflexiva em ambiente participativo e interativo, os 
acadêmicos da área da saúde desenvolvem atividades em ambiente seguro, no laboratório de 
habilidades médicas da UNOESTE. Antes de ocorrer a SR, foi entregue um script à atriz para contracenar 
com alguns estudantes do primeiro termo, que exerceriam individualmente o papel de médicos 
responsáveis para notificação de más notícias. Após assistir a filmagem, houve discussão e debriefing 
em sala de aula, com feedback pela docente responsável. Através da metodologia ativa como uma 
reflexão para o futuro de cada um dos alunos, em que os mesmos deixam de serem meros receptores 
passivos para agentes e principais responsáveis pela construção de seu conhecimento, tal confronto 
experiencial tem início desde os primeiros termos do curso, a fim de evitar o despreparo e diversos 
problemas emocionais, para um melhor desempenho profissional.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1972 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

"EU ESCOLHO LER": A META QUE MOTIVA UMA TURMA DE LEITORES NA PRÉ-ESCOLA  
 

KARINE EUGENIA DA SILVA COLNAGO  
JULIANE FRANCISCHETI MARTINS MOTOYAMA  

 
A pesquisa Retratos da Leitura de 2016 apontava um cenário no qual, 44% da população brasileira não 
era leitora e 30% jamais havia comprado um livro. Pesquisas como esta nos mostram que há um 
problema que necessita ser estudado e analisado: a formação do leitor. Pensando em buscar 
alternativas para aproximar as crianças dos livros na pré-escola, uma docente da E. M. Dr. Aziz Felippe, 
deu início a um trabalho envolvendo estratégias de leitura e textos literários que denominou: "Eu 
escolho ler". Este trabalho é importante, pois ensina os indivíduos a apreciarem a literatura desde seus 
primeiros anos de escolarização. O objetivo do projeto é formar crianças que entendam o livro como um 
objeto cultural e desenvolver o hábito da leitura desde cedo.    O projeto está apresentando resultados 
positivos na motivação das crianças para ler, pois eles estão sempre buscando novos títulos na 
bebeteca, mas para além do aumento no número de leitores, o trabalho com os livros tem sido 
importante para melhorar o desenvolvimento emocional dos educandos. Este ano, uma das crianças 
perdeu o pai e, com o auxílio das histórias, os discentes trabalharam as próprias emoções e ajudaram a 
amiga que estava passando por dificuldades. A lição que as crianças estão aprendendo é que o mundo 
não é um lugar unilateral e sim um universo de oportunidades e que nem sempre tem final feliz, mas 
elas podem enfrentar e vencer. Estão avançando ainda na crítica aos enredos visitados, aos títulos 
escolhidos por autores e, principalmente, estão formando uma comunidade de leitores com todos da 
escola e familiares, pois estão tomando a leitura como uma atividade de prazer e, portanto, que deve 
sempre ser reproduzida.     O projeto "Eu escolho ler" teve início no início do ano letivo de 2017 
levantando os conhecimentos prévios dos dos alunos: o que apreciavam,conheciam e o que mais 
gostavam. Após esta etapa eles estipularam uma meta para 2017: eles leriam cem livros. 
Semanalmente, eles se dirigem a bebeteca da escola, e selecionam cinco títulos que serão lidos na 
semana. A docente apresenta títulos que tem relação com a temática que está sendo abordada ou será 
na sala de aula, mas a escolha é sempre do grupo de crianças. Os livros são lidos na roda da conversa 
expostos na lousa onde ficam durante toda semana para ser revisitados e o título vai para uma lista na 
sala de aula. A professora expõe os livros que já foram lidos, retoma as histórias e busca compreender 
como que elas dialogam entre elas através das conexões texto-texto; texto-leitor e texto-mundo. Na 
segunda parte do projeto, que teve início em meados de junho, as crianças estão convidando pessoas da 
comunidade escolar para ler para eles: funcionários da escola, familiares e amigos. Após as leituras, 
diversas atividades são desenvolvidas para enriquecer a compreensão sobre o livro como: problematizar 
o "felizes para sempre", representar personagens, cenários e situações da história, além de recontos e 
outras ações multidisciplinares.    
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ÊXITO NA PRÁTICA DOCENTE: UMA REFLEXÃO  
 

MAYARA LUCAS DOS SANTOS  
SORAYA SOUZA  

 
O subprojeto Pedagogia do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, sob orientação da 
Dra. Ana Archangelo e com participação de dez bolsistas, é desenvolvido em uma escola municipal de 
Campinas, do 1º ao 4º ano do ensino fundamental I. Ancorado na psicanálise, as atividades em sala de 
aula consistem em contação de história e roda de conversa, atividade de registro e momento de brincar. 
A ação objetiva auxiliar no desenvolvimento do self, para habilitar a construção e expressão de 
narrativas próprias, através da elaboração simbólica das histórias contadas, seja verbal ou graficamente. 
O oferecimento do momento para brincar em sala de aula busca resgatar o ser criança nesse ambiente, 
onde por vezes só o aluno é visto e o complexo do ser é negado. O brincar é entendido como ação 
privilegiada para o desenvolvimento imaginativo, socialização, enfrentamento e resolução de conflitos. 
A partir desse subprojeto, a bolsista M. esteve em contato com uma turma de 3º ano. Pelas demandas 
da graduação da bolsista, a relação com a turma se desdobrou em exercício de um dos estágios exigidos 
pelo curso de pedagogia da UNICAMP. A bolsista que já observava com interesse a atuação da 
professora responsável pela turma, pode então reavaliar e reconstruir seu olhar. A professora, graduada 
em outro contexto regional, exercia seu primeiro ano de docência na rede municipal de Campinas, 
aspectos que já adensavam o desafio da profissão. Ademais, as crianças da turma apresentavam 
diversos problemas de cunho social e familiar, quando não pedagógicos. Aos olhos da bolsista, ao focar 
nas necessidades psicológicas das crianças, a professora inferiorizava o ensino formal, o que a 
estigmatiza como ineficiente pela gestão escolar. Nesse cenário, ao necessitar do auxílio da professora 
para implementar o projeto de ensino exigido pelo estágio, foi surpreendida por ela. Ao pedido de 
divisão em grupos que mesclassem os diferentes níveis de alfabetização, sem qualquer consulta, 
apontou individualmente as características de leitura e escrita, incluindo ressalvas. A professora 
"pedagogicamente ineficiente" apresentou profundo conhecimento sobre o desenvolvimento cognitivo 
de sua turma, essa percepção levantou questões à bolsista: A escola deve ser lugar de acolhimento 
integral ou bastar-se ao ensino no campo cognitivo? O que caracteriza êxito na prática docente?    A 
criança que se apresenta diante de nós, não é apenas aluno, esse é apenas um dos papéis que exerce. 
Acolher a complexidade do ser humano e atentar-se a qual criança se apresenta a cada dia, é uma 
caminhada possível para alcançar o êxito na docência.     Apoiando-se na teoria Histórico-Crítica de 
Dermeval Saviani, nas concepções pedagógicas de Celéstin Freinet e na teoria psicanalítica com Sigmund 
Freud, oferecida pelo projeto, a bolsista buscou refletir com maior profundidade sobre tais questões, 
concluindo que a construção docente se dá num percurso relacional dos campos cognitivo, social e 
psicológico.    
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EXPLORANDO A TEMÁTICA ÁLCOOL A PARTIR DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA  

 
LETICIA DARLLA CORDEIRO  

VITÓRIA MARIA ALMEIDA TEODORO DE OLIVEIRA  
ADRIANO LOPES ROMERO  

GUSTAVO PRICINOTTO  
 

Neste ano aconteceu a quarta edição do projeto de extensão ''Química nas férias'', projeto desenvolvido 
pelo PIBID-Química da UTFPR/Campo Mourão, no qual os estudantes da rede pública de ensino em suas 
férias passam três dias na universidade para vivenciarem projetos teóricos-experimentais temáticos 
(Alimentos, Água, Drogas e Meio Ambiente).  Neste trabalho relataremos sobre o projeto temático 
"drogas", dando ênfase à droga lícita álcool, que está muita presente em nossa sociedade.    Conclui-se 
que as duas atividades relatadas, em conjunto, permite explorar desde a produção de etanol a partir da 
fermentação do caldo da cana-de-açúcar até as reações de reações de oxirredução envolvidas na 
identificação do álcool no teste do bafômetro, além de permitir trabalhar com conteúdos operacionais 
relacionados à experimentação e conteúdos atitudinais relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas. 
Além dos conteúdos de química foi possível explorar as questões econômicas envolvidas, pois o Brasil é 
um dos maiores produtores e exportadores de álcool do mundo; questões sociais, enfatizando que o 
consumo exagerado de bebidas alcoólicas podem causar problemas de saúde e 
dependência.    CAPES Para isso, durante o projeto, realizou-se a destilação do caldo da cana-de-açúcar 
fermentado para gerar etanol, e também foi construído um bafômetro caseiro para testar o álcool 
destilado. O projeto foi desenvolvido com dois estudantes, um do 1º ano e outro do 3º ano do ensino 
médio. No primeiro momento discutimos com os estudantes sobre substâncias classificadas como 
drogas, tais como remédios, anticoncepcionais, cigarro e álcool. Na sequência, os estudantes foram 
motivados a produzirem álcool a partir da fermentação do caldo de cana-de-açúcar, explorando, desta 
forma, conteúdos operacionais relacionados à experimentação, assim como conteúdos conceituais 
relacionados à transformação de açúcares em etanol. A construção de um bafômetro caseiro foi 
realizado segundo Almeida et al. (2016), utilizando seringa, algodão, bexiga, e uma solução de 
dicromato de potássio. Durante o processo de construção discutimos sobre algumas curiosidades 
envolvendo o bafômetro, como: ''vinagre ou leite podem cortar o efeito do álcool na hora de fazer o 
teste do bafômetro?'', assim como a reação química envolvida na detecção do álcool e as evidências 
experimentais percebidas durante o teste do bafômetro. A construção do bafômetro foi realizada com 
materiais simples e de baixo custo, podendo ser reproduzido em qualquer escola. A partir das duas 
atividades citadas foi possível discutir o processo de destilação para obtenção do álcool, que é utilizado 
para fabricação de combustíveis e bebidas alcoólicas, assim como explorar as doenças causadas pelo 
uso excessivo de álcool, que pode levar até a morte.     
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FARMÁCIA COMUNITÁRIA UNIVERSITÁRIA: APRENDIZAGEM PELO SERVIÇO  
 

EMILY DE LIMA HISDALECK  
POLYANNA LUPERINI DA SILVA  

EDNA AMARI SHIRATSU TAKAHASHI  
SERGIO MARCOS DA SILVA  

 
O estudante deve buscar a construção da própria formação acadêmica com o uso de metodologias 
ativas de aprendizagem e fazendo uso de cenários de aprendizagem que o aproxima da realidade na 
qual está inserido, em um processo que visa a resolubilidade e o desenvolvimento crítico e reflexivo. A 
Farmácia Comunitária Universitária é um campo de estágio curricular e extracurricular e faz parte de um 
projeto de extensão e assistência comunitária (protocolo de extensão nº 07555/2017), na qual os 
medicamentos são dispensados gratuitamente, com enfoque nos usuários mais necessitados, 
priorizando as prescrições originadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Este é um ambiente que 
permite a prática da dispensação de medicamentos, garantindo o uso seguro e racional dos 
medicamentos, e o desenvolvimento de competências para a prática profissional, por meio da aplicação 
dos conhecimentos adquiridos, das habilidades técnicas e humanísticas necessárias e atitudes éticas 
imprescindíveis. Relatar a experiência das acadêmicas em um ambiente de prática e sua importância 
como complemento na formação profissional.    Todas estas atividades realizadas ancoraram os 
aspectos cognitivos apreendidos, bem como a desenvoltura do domínio afetivo, em estabelecer a 
comunicação, a empatia e resolutividade com os pacientes. A pró-atividade demonstrada pelas 
acadêmicas permitiu a compreensão do universo necessário para o desenvolvimento de sua formação 
profissional.     Ainda calouras no primeiro semestre de 2016, tendo aquele desejo intenso de aprender, 
surgiu a oportunidade de participar da Liga de Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica (protocolo de 
extensão nº 004414/2016). Esta atividade extensiva mobiliza os acadêmicos no sentido de utilizar-se de 
outros ambientes de aprendizagem, não somente de conteúdo teórico. Deste modo que ocorreu a 
inserção a voluntárias para o estágio na Farmácia Comunitária. Devido ao nosso interesse, esta atitude 
nos proporcionou uma grande oportunidade: o nosso primeiro registro de trabalho remunerado, por 
meio do Programa Aprendiz, em maio de 2016. Esta atividade apresentou um novo aprendizado. Inicia-
se em visualizar e organizar os inúmeros princípios ativos, observar o aspecto físico e a validade dos 
medicamentos para o correto armazenamento. No contato com os pacientes, aplica-se dos preceitos do 
SUS na assistência farmacêutica, pautando na equidade para a dispensação dos medicamentos 
constantes ou não na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. O fluxo constante da dispensação, 
e a repetição do processo permitem ao aprendiz gradativas competências, segurança e resolutividade 
ao buscar elementos cognitivos já vistos, possibilitando atitude profissional adequada, mesmo que não 
ocorra a entrega do medicamento. Constatam-se no cotidiano os dados epidemiológicos da prevalência 
das doenças crônicas não transmissíveis e também orientando os pacientes ao acesso aos 
medicamentos nos componentes básicos, estratégicos e especializados.    
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GESTÃO DEMOCRÁTICA E O ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO ATIVIDADE INTEGRADORA ENTRE 
TEORIA E PRÁTICA  

 
MARIA FRANCISCA PEREIRA  

ANA PAULA OLIVEIRA RESCIA  
 

Este trabalho tem a finalidade de apresentar um estudo realizado acerca da interação entre a gestão 
escolar democrática e o estágio supervisionado em gestão educacional em sua configuração no âmbito 
escolar. Para tanto, destacou-se a importância do estudo sobre a função do estágio curricular para a 
formação do pedagogo, por meio da articulação entre teoria e prática, ressaltando-se complexidades e 
desafios do sistema escolar. Neste sentido, este trabalho apresenta um relato de experiência a partir 
das vivências do Estágio Supervisionado em Gestão Educacional, realizado em uma escola pública 
municipal de Ensino Infantil, em um município de médio porte, do interior do Estado de São Paulo e que 
teve como problema de pesquisa a seguinte questão: A interação entre gestão escolar democrática e 
estágio supervisionado em gestão educacional pode contribuir para ameninar a dicotomia existente 
entre a teoria e prática? Compreender como a gestão escolar democrática e o estágio supervisionado 
em gestão educacional podem se articular nos espaços escolares.     A gestão escolar democrática deve 
integrar o estágio e o estagiário para além da compreensão de meros observadores, mas sim como 
sujeitos que podem contribuir com a escola, por meio dos conhecimentos adquiridos em seus cursos de 
formação na universidade, ou seja, articulando os conhecimentos teóricos ao campo da prática.    -
 Optou-se pelo desenvolvimento de um estudo qualitativo, de natureza bibliográfica que se norteou em 
estudos teóricos sobre gestão escolar democrática, estágio supervisionado e relação teoria e prática, 
tendo como referência autores como Aguiar (2002), Alves (2003) e Libâneo (2013). Além disso, 
consideramos a leitura e a análise do projeto político pedagógico da escola e as observações efetuadas 
durante o período de cumprimento do Estágio Supervisionado em Gestão Educacional. Durante o 
estágio foi possível observar que a proposta de democratizar as ações da escola está em andamento, 
visto que, mesmo com os momentos de desinteresse e cansaço de docentes, a grande maioria, está 
aberta a ouvir, debater e refletir coletivamente sobre conceitos educacionais, melhorias das práticas 
pedagógicas e do trabalho coletivo. Com relação ao desenvolvimento da atividade de estágio na escola, 
percebeu-se que há ainda algumas restrições de participação do estagiário na dinâmica da gestão 
escolar, ou seja, apesar da escola aceitar o estagiário ainda há limitações quanto a considera-lo de fato 
como um membro da equipe escolar durante o período em que esteja ali. Não foi identificado no 
projeto político pedagógico menção ao estagiário como sujeito participativo da/na gestão democrática 
que, em última análise, deveria considerar todos os atores inseridos na escola. Portanto, constatou-se 
que é necessário que seja concedido ao estagiário maior abertura de participação para que possam se 
familiarizar com a realidade escolar, possibilitando compreender e refletir sobre o processo de 
organização escolar.    
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HABILIDADES EM COMUNICAÇÃO PARA NOTIFICAR UM MAU PROGNÓSTICO: CAPACITAÇÃO E 
HUMANIZAÇÃO DO FUTURO MÉDICO  

 
ANA CLARA COSTA FUZARO  

EDUARDA JAMILE ANSELMO MOSSO  
GRACIELLI FERREIRA BARBOSA  

JULIA DIAS BENDINI  
DANIEL OLIVEIRA CRESTE  

MILTON MENDES CATTINI  
CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

 
A função de comunicar más notícias ao paciente-familiares, uma das tarefas mais difíceis relacionadas à 
saúde, encontra-se fragilizada pela deficiência nas habilidades de comunicação na assistência à saúde. 
Esta lacuna no manuseio e condução de situações emergentes, atrelada ao convívio médico-paciente-
família-equipe, é causada pelo forte impacto emocional e impotência diante da morte e do morrer, 
gerando na maioria das vezes, afastamento do responsável pelos cuidados e assistência às pessoas com 
doenças crônicas e prognósticos terminais. Cada processo de comunicação exige uma técnica e 
comportamento adequados, de acordo com contexto social, cultural, educacional e história familiar da 
pessoa atendida, assim como, a flexibilidade e manejo adequado em cada circunstância.  O ensino 
médico da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), busca alicerçar os estudantes de medicina, 
envolvidos neste processo, com abordagens de temas pertinentes ao assunto, oferecendo preparo e 
orientação pela disciplina Comunicação em Saúde (CS) na conscientização sobre a importância da 
comunicação em sua vida profissional, principalmente ao transmitir um mau prognóstico.    A 
comunicação é considerada como recurso terapêutico que facilita a identificação e manejo de 
inseguranças e resistências, sendo, portanto, fundamental para a construção processual que garante o 
desenvolvimento da maturidade profissional, durante o processo de formação e manejo da pessoa 
atendida, como autônoma nas decisões.     Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE A CS com base nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais, busca privilegiar tanto a técnica e a competência, quanto a 
integralidade dos usuários do SUS, com estratégias capazes de instrumentalizar o futuro profissional e 
estabelecer relações que sejam satisfatórias tanto a ele próprio, como na assistência ao paciente. A 
compreensão das vicissitudes pelas quais passam os pacientes e seus familiares, frente ao diagnóstico 
de uma doença incurável, são apresentadas com textos da autora Elisabeth Kübler-Ross, e 
respectivamente, com demonstrações nas práticas que evidenciam as fases da terminalidade 
percorridas, na maioria das vezes pelo paciente em período terminal. O estudante de medicina recebe 
incentivo para que estabeleça uma relação horizontal, transparente e honesta entre médico e paciente, 
construindo vínculos através de uma abordagem humanizada e resiliente, evitando assim, que a relação 
seja prejudicada.    
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"LÁ VEM O RUI": UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE LEITURA LITERÁRIA NA CRECHE DRº AZIZ FELIPE  
 

JOYCE ARAUJO REINOL  
CLAUDIA LEITE BRANDÃO  

RENATA JUNQUEIRA DE SOUZA  
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma prática de leitura realizada na creche municipal 
Drº Aziz Felipe, a partir do projeto "Literatura e bebês: gestos embrionários de leitura" do Centro de 
Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil (CELLIJ) da UNESP, câmpus de Presidente Prudente. O 
projeto citado apresenta como objetivo o desenvolvimento de estratégias para educação literária na 
primeira infância despertando nos bebês e nas crianças pequenas características importantes do leitor 
de literatura, sobretudo unir o mundo real e mundo da fantasia. Disso, instauramos o planejamento das 
intervenções que foram realizadas no primeiro semestre de 2017, com as crianças menores de 2 
anos.    Tal percepção é importante para evidenciarmos que bebês e crianças são capazes de estabelecer 
relações e de interagir com objetos da cultura humana, aspectos fundamentais para o desenvolvimento 
das capacidades linguísticas, sociais e culturais. Por fim, consideramos necessário rever a compreensão 
acerca da educação literária promovendo a oferta e mediação de livros na infância, sem que isso 
implique a antecipação da escolarização.    PIBIC/CNPq Nesta perspectiva, selecionamos a atividade 
desenvolvida com o Big Book "Lá vem o Rui", da autora Sônia Rosa, com ilustrações de Luna, da Editora 
Difusão Cultural (DCL). Cabe ressaltar, que a atividade foi organizada a partir dos estudos de Abramovich 
(1997), Solé (1998), Coelho (2006) e Bajard (2014). Dessa maneira, iniciamos a intervenção com os 
bebês dispostos em roda promovendo a exploração da capa do livro (antes da leitura), prosseguiu=se 
com a marcação inicial da narrativa, ou seja, com o que chamamos de aquecimento para iniciar a 
história. A narrativa foi proferida com a demonstração simultânea das ilustrações do livro, permitindo 
espaços para interlocuções a respeito do enredo (durante a leitura), e livre acesso a 
exploração/apropriação do ambiente durante a narrativa situação que possibilitou verificar as 
compreensões realizadas durante a leitura. Finalizou-se a história marcando seu momento final 
(chamamos de finalização) e aspectos foram levantados a respeito do que a história trouxe (depois da 
leitura). Após a ação da leitura, os bebês puderam manusear a obra "Lá vem o Rui" e assim, 
conseguimos notar incorporação de comportamentos leitores na relação criança-livro. Como resultado 
das intervenções surtiram interesse e curiosidade para demais momentos, bem como a apropriação do 
papel de ouvinte.     
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MEMÓRIA E HISTÓRIA DO FÓRUM REGIONAL DE MEIO AMBIENTE DA UNOESTE  
 

APARECIDA JOSÉ MARTINES DE OLIVEIRA  
LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA LORENÇON  

ROSIMEIRE DA SILVA CARVALHO  
 

Visando articular as ações para a sustentabilidade ambiental da região de Presidente Prudente, a 
PROEXT - Pró-Reitoria de Extensão e Ação Comunitária da UNOESTE concebeu as diretrizes e objetivos 
do I Fórum Regional de Meio Ambiente que se realizou no dia 04 de setembro no âmbito da 
programação do VI Encontro Anual de Extensão e do Enepe/2008, contando com participação do então 
presidente da comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), 
senador Leomar de Melo Quintanilha (PMDB-TO). No período de 2008 a 2017 gradativamente vem se 
integrando as ações extensivas acadêmicas à demanda regional a respeito do assunto por meio de 04 
programas com 118 projetos e 85 atividades de extensão e de pesquisa. Essa integração tem resultado 
em discussões sistematizadas nas cartas dos Fóruns Regionais de Meio Ambiente, realizados 
anualmente no ENEPE com as seguintes temáticas: (2008) Meio Ambiente e Políticas Públicas para a 
Sustentabilidade Ambiental; (2009) Aquecimento Global e Mudanças Climáticas; (2010) 
Desenvolvimento Local e Educação Ambiental: Novos Desafios; (2011) Educação para a 
Sustentabilidade; (2012) Governança ambiental: a visão sistêmica da vida; (2013) Identidade 
profissional, interdisciplinaridade e desenvolvimento sustentável; (2014) O Tripé da Sustentabilidade: 
Resíduos Sólidos, Recursos Hídricos e Energia; (2015) Gestão comunitária da água: metodologias 
participativas; (2016) Meio Ambiente e Responsabilidade Socioambiental e (2017) Meio Ambiente e 
Inovação no Brasil. O objetivo é a integração entre universidade, sociedade civil e poder público no 
sentido servir de espaço de interlocução dos atores sociais presentes neste território que atuam com 
propostas de desenvolvimento sustentável para essa região, à saber: Fundação Instituto de Terras do 
estado de São Paulo - ITESP e Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI; Departamentos 
Municipais de Agricultura e Meio Ambiente e a Polícia Federal com o Projeto de Preservação e educação 
Ambiental - PREA.     Nos últimos 10 anos aproximadamente 2.200 pessoas participaram dos debates e 
reflexões que apontam estratégias e encaminhamentos relacionados ao desenvolvimento econômico e 
à sustentabilidade da região de Presidente Prudente/Pontal do Paranapanema, pautadas nos valores 
humanos e éticos que promovem um novo estilo de vida da sociedade e do indivíduo em relação à 
natureza.      Até a 6a. edição, (2013) esse evento foi operacionalizado pela PROEXT em conjunto com a 
Gerência da CCPq, Programa de Mestrado e Doutorado em Agronomia; Ciência Animal; Educação e 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional - MMADRE; Cursos de Graduação Faculdade de Ciências, 
Letras e Educação de Presidente Prudente FACLEPP; Agronomia; Zootecnia; Direito; Veterinária; 
Engenharia Ambiental; Comunicação Social; Arquitetura e Superior de Tecnologia Produção 
Sucroalcooleira. À partir de 2014 esse fórum passou a ser organizado sob a responsabilidade do 
MMADRE.     
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METODOLOGIA APLICADA AOS DISCENTES NA ÁREA DA SAÚDE PROMOVEM RESULTADOS BENÉFICOS E 
IMEDIATOS  

 
DANIELE CASTRO CONDE  
DANIEL OLIVEIRA CRESTE  

MILTON MENDES CATTINI  
CECÍLIA EMÍLIA DE OLIVEIRA CRESTE  

 
A humanização do cuidado na formação dos profissionais de saúde tem sido um dos temas centrais nos 
cursos de graduação da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) para a formação médica à realização 
do cuidado integral humanizado ao usuário do SUS. Percebendo-o como ser único e insubstituível, 
completo e complexo, incluindo respeito, acolhimento, empatia, diálogo, escuta qualificada, 
circunstâncias sociais, éticas, educacionais e psíquicas, além da valorização dos significados atribuídos 
ao ser humano à sua experiência de adoecimento e sofrimento. Participação direta em cenários 
próximos a realidade, incentivo ao aprendiz na melhoraria à maneira de agir nas diferentes situações. 
Compreendida como uma temática transversal e ampla, a metodologia ativa na prática de simulação 
realística, tem apresentado aos discentes da graduação médica, grandes melhorias. Identificar na 
prática realística melhorias nos atendimentos/visitas domiciliares aos usuários do Sistema Único de 
Saúde, na relação discente-paciente-equipe multidisciplinar, promovendo suporte necessário e 
humanizado.  Desenvolver um olhar crítico de maneira geral para melhoria na qualidade do 
atendimento e utilizar esse recurso didático, oferece aprendizado eficaz sendo uma alternativa de 
impacto positivo diminuindo o cenário da falta de qualificação, falhas e erros dos profissionais.    A 
metodologia utilizada pelo curso de medicina da UNOESTE visa transformar projetos político-
pedagógicos com propostas que diferem às tradicionais, novas estratégias no contexto de ensino 
médico para minimizar o conflito às vezes vivido. A humanização tem sido abordada constantemente 
em atuais debates sobre o contexto de saúde e em recentes pesquisas, considerado pela universidade, 
tema relevante e subsídio para melhoria do cuidado e para a consolidação dos princípios e valores do 
SUS. Valendo ainda a pena ressaltar, que a construção de um processo educativo reflexivo serve como 
pano de fundo às mudanças que se fazem necessárias na área da saúde, contribuindo efetivamente para 
a efetivação dos processos de humanização do cuidado prestado e na promoção de 
saúde.     UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA Trabalhar com os discentes as diversas maneiras de 
raciocínio clínico ao encontro da hipótese diagnóstica tem apresentado melhorias, visto que, ao estudar 
a teoria e coloca-la em prática facilita a aprendizagem, desde que o discente permaneça em 
treinamento e se mantenha atualizado.    
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PROCESSO DE INTERVENÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL: CONSTRUINDO UM ESPAÇO DE DIÁLOGO E 
TRANSFORMAÇÃO DA CONSCIÊNCIA NA ESCOLA  

 
FABIANE SALOMÃO SOUZA  

IRINEU A TUIM VIOTTO FILHO  
LUCIANA GOMES  

 
O aumento das queixas escolares, devido a agressividade, problemas comportamentais e de 
aprendizagem, são desafios enfrentados no Centro de Avaliação e Acompanhamento - (C.A.A.), serviço 
da Secretaria Municipal de Educação de Presidente Prudente (SEDUC), composto por uma equipe 
interdisciplinar que conta com as áreas de fonoaudiologia, psicopedagogia, terapia ocupacional e 
serviço social. O interesse em desenvolver uma intervenção com estudantes dentro da escola surgiu do 
trabalho realizado junto às escolas municipais, acompanhando casos de estudantes encaminhados para 
avaliação.  A proposta do trabalho foi a criação de um "espaço de aprendizagem" para os estudantes, 
não enfatizando suas dificuldades, mas estimulando o desenvolvimento do grupo. Não houve a 
preocupação de diagnosticar os estudantes e sim de estimular suas potencialidades, enfim seu 
desenvolvimento humano.     Verificamos que no decorrer do processo de intervenção os estudantes 
apresentaram mudanças qualitativas no que se refere a interação social, comunicação, compreensão 
em relação aos sentimentos, comportamento, colaboração em grupo, dentre outros aspectos. Os 
estudantes conseguiram apresentar avanços na aquisição da leitura e escrita e cálculos matemáticos. 
Constatamos que foram estimuladas as funções psicológicas como atenção, memória, pensamento, 
linguagem e imaginação, por meio de atividades ludo-pedagógicas.     A intervenção seguiu os 
pressupostos da teoria histórico-cultural, visando contribuir para o processo de transformação da 
consciência dos estudantes e mudanças dos seus pensamentos, sentimentos e ações. As intervenções 
ocorreram semanalmente, no ano de 2016, nas quais foram realizadas atividades ludo-pedagógicas em 
sala de aula e demais espaços da escola. As intervenções duravam duas horas e foram realizadas 
atividades diversificadas com objetivo de desenvolver afetividade, respeito as regras, cooperação em 
grupo, funções psíquicas como atenção, imaginação , linguagem, pensamento, etc. Para tanto, 
utilizamos massa de modelar, desenhos, projeção de filme, elaboração de história coletiva, criação de 
um personagem, dinâmicas de grupo, colagem, atividade de circuito na quadra da escola, montagem de 
palavras e frases, etc    
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REMOÇÃO DE CORANTES TÊXTEIS DA ÁGUA POR MEIO DA ELETROFLOCULAÇÃO  
 

VITÓRIA MARIA ALMEIDA TEODORO DE OLIVEIRA  
LETICIA DARLLA CORDEIRO  
ADRIANO LOPES ROMERO  
ESTELA DOS REIS CRESPAN  

 
No ano de 2016 aconteceu a terceira edição do "Química nas Férias", projeto de extensão desenvolvido 
pelo PIBID - Química da UTFPR-CM, com estudantes de escolas públicas de Campo Mourão, durante o 
período das férias escolares de julho. As atividades foram distribuídas em três dias, com o 
desenvolvimento de projetos teórico-experimentais, orientados pelos pibidianos, baseados em 
problemas do cotidiano dos estudantes. Para cada um dos temas centrais haviam subtemas, e neste 
trabalho será abordado o tema "poluentes da água", dando foco ao subtema remoção de corantes 
têxteis da água por eletrofloculação. Este projeto teve como objetivo despertar o interesse dos 
estudantes sobre o problema de poluição nos rios, instigando, desta forma, o estudo de alternativas 
para a remoção de corantes presentes em efluentes têxteis.    Conclui-se que esta abordagem 
experimental, devido a simplicidade operacional e possibilidade de uso de materiais alternativos e de 
fácil acesso, pode ser facilmente desenvolvida na educação básica, permite trabalhar conhecimentos 
científicos aliado ao desenvolvimento de um pensamento mais crítico em relação ao tema 
poluição.    CAPES Para isto, inicialmente, realizou-se uma discussão com os estudantes do grupo para 
analisar o que eles sabiam sobre o tema poluição, sobre as causas da poluição dos rios, os principais 
poluentes até chegar ao questionamento sobre os corantes têxteis. O subtema apresentado foi 
realizado com uma estudante do 2º ano do ensino médio. O método utilizado para a remoção de 
corantes têxteis foi a eletrofloculação, composto por quatro etapas: (1) geração de pequenas bolhas de 
gás; (2) contato entre as bolhas e as partículas em suspensão; (3) adsorção das pequenas bolhas de gás 
na superfície das partículas e (4) ascensão do conjunto partículas/bolhas para a superfície. Então, toda a 
matéria em suspensão é eletroflotada, provocando o clareamento do líquido tratado. Utilizou-se três 
soluções simuladora de efluente têxtil preparadas a partir da solubilização de 0,2 g de corante para 
tecidos (nas cores azul, amarelo, e marrom) em 50 mL de água. Cada solução de corante foi submetida à 
eletrofloculação por 1 hora. Após esse período, avaliou-se de forma qualitativa (visualmente), a 
eficiência do método utilizado. Observou-se que a remoção dos corantes amarelo e azul dos efluentes 
simulados foi satisfatória, já para o corante marrom o método não foi eficiente. Além dos conteúdos 
conceituais o projeto permitiu desenvolver conteúdos procedimentais e atitudinais, tal como preconiza 
Zabala (1998:42-48). Ou seja, além de rever alguns conteúdos estudados em sala de aula, é possível 
estudar o uso da eletrofloculação como método alternativo para evitar que indústrias de jeans e tecidos 
devolvam aos rios a água sem tratamento, o que contribui para desenvolver a conscientização para as 
problemáticas ambientais e a "formação de atitudes e valores em relação à informação recebida, 
visando a intervenção do aluno em sua realidade".     
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Promover condições que favoreçam a autonomia e a participação ativa do educando no seu 
aprendizado, contrapondo-se à mera transposição de informação e aquisição passiva de conteúdo, é um 
dos grandes desafios enfrentados pelos professores atualmente. O uso das metodologias ativas colabora 
com o aluno no autogerenciamento da sua aprendizagem e permite a ele uma participação ativa na 
construção do conhecimento. É o que ocorre na Sala de Aula Invertida, que consiste basicamente na 
inversão da lógica de ensino da sala de aula tradicional (na qual o professor é o detentor do saber e o 
transfere, muitas vezes, de forma expositiva aos alunos, que atuam como receptores passivos de 
informação). Na Sala de Aula Invertida, o professor planeja, organiza, disponibiliza materiais e orienta os 
alunos a estudarem previamente em casa. Durante a aula, utiliza o tempo para esclarecer dúvidas, 
propor atividades reflexivas, como por exemplo, a resolução de problemas, para que o aluno construa 
seu aprendizado de forma autônoma a partir de desafios. Com vistas à disseminação dessa metodologia 
e o aperfeiçoamento da prática docente, a Diretoria de Ensino de Presidente Prudente ofereceu, no 
primeiro semestre de 2017, o Curso "Sala de aula invertida e o uso dos dispositivos móveis a favor da 
aprendizagem do aluno", com 60 horas, na modalidade EaD. O curso contou com a participação de 23 
professores e seu objetivo foi fazê-los compreender e aplicar o conceito de sala de aula invertida como 
metodologia ativa de aprendizagem possível de ser utilizada para favorecer a autonomia do aluno, com 
o auxílio de dispositivos móveis integrados ao currículo, como o celular.    O curso proporcionou aos 
professores momentos de reflexão quanto à utilização de uma metodologia diferenciada em sala de 
aula e, consequentemente, colaborou com a autonomia dos alunos nos estudos prévios (realizados em 
casa) e com a participação deles nas atividades em sala. O plano de aula elaborado e aplicado pelos 
professores trouxe benefícios de sistematização de atividades que valorizam a atuação dos alunos, 
ampliando o envolvimento e a autonomia nos estudos; assim, os docentes sinalizaram a intenção de 
adotar essa metodologia em suas aulas, o que aponta a necessidade de novas formações, ampliando a 
oferta para outros docentes da rede estadual.     As atividades abordaram temas como: a escola atual e 
o papel do professor; o jovem e a tecnologia; o conceito sala de aula invertida; formas de planejamento 
e aplicação. Os procedimentos adotados foram: 1º) apresentar e relatar as expectativas com relação ao 
curso; 2º) refletir sobre o ensino-aprendizagem na escola atual, o perfil dos alunos e o papel do 
professor frente a chamada "Geração Z"; 3º) estudar o conceito da metodologia ativa de aprendizagem 
sala de aula invertida, a partir de referencial teórico, e refletir quanto às possibilidades de sua aplicação; 
4º) elaborar um plano de aula, aplicar e discutir os resultados com vistas à melhoria da prática docente.    
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A adaptação acadêmica exige do estudante capacidade de resposta a todas as adversidades, intrínsecas 
a toda mudança que lhe implique a entrada na universidade, onde experienciará transformações ligadas 
à identidade pessoal, profissional e, posteriormente, sua inserção no mundo adulto e no mercado de 
trabalho. Etapa de desafios e estímulos que suscitam perturbações emocionais, originando 
desequilíbrios e desajustes relacionados com a saúde física e psicológica dos discentes. Os estudantes 
de medicina em potencial estariam mais predispostos, em comparação a outros universitários, a crises 
emocionais que levam ao sofrimento psíquico e alguns transtornos psiquiátricos. Entre eles se destacam 
o transtorno de ansiedade e transtorno depressivo, devido a vários fatores e exposição crônica a 
estressores referentes ao ofício de lidar com a dor e perda, mais especificamente, a impotência e 
angústia frente à doença e à morte. Nesse processo, o acadêmico percebe que seus potenciais são 
valorizados e potencializados em ferramentas para sustento emocional e intelectual. Contudo, a 
Universidade do Oeste Paulista, oferece através do Serviço Universitário Psicopedagógico suporte e 
auxílio aos conflitos e dificuldades, sistematizados pela escuta qualificada, identificação, diagnóstico, 
intervenções e encaminhamento, evidenciando uma ação profilática de bem-estar em sua 
transversalidade biopsicossocial, processo mediador fundamental na construção de sua autonomia. São 
observadas e avaliadas as reações frente a algumas atividades, tais como, resistências, bloqueios, crises, 
lapsos, transtornos emocionais, etc.  O trabalho atende às necessidades e dúvidas do estudante 
facilitando sua criatividade, relacionamento, atenção, desenvolvimento acadêmico e interação com o 
corpo docente e discente. As entrevistas são agendadas de acordo com possibilidade do acadêmico, 
bem como sua necessidade.    Desta forma, o apoio psicopedagógico se mobiliza como suporte em sua 
condição e expressão de aprendiz e futuro médico; constitui-se em uma ferramenta fundamental frente 
ao estresse e risco de suicídio no curso médico. Uma base sólida para a confiança e segurança do futuro 
profissional, redução de transtornos de ansiedade e o desconforto psicológico frente a situações 
complexas do dia-dia na área médica. Nesse processo, o acadêmico percebe que seus potenciais são 
valorizados e potencializados em ferramentas para sustento emocional e intelectual.    UNIVERSIDADE 
DO OESTE PAULISTA-UNOESTE Após uma análise reflexiva concluímos que tanto o médico como o 
estudante de medicina deve ser instruído a manter uma postura adequada na relação médico-paciente, 
devendo se adaptar e ter conhecimento de que não há uma fórmula pronta para lidar com o paciente.    
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Sabemos o quanto a escola pública atual padece com os equívocos gerados pela má interpretação da 
teoria construtivista, Psicogênese da língua escrita (FERREIRO, 1986), que há mais de trinta anos vigora 
no Brasil e vem contribuindo para a produção de milhares de analfabetos absolutos e funcionais. Essa 
hegemonia foi garantida por meio de orientações oficiais e materiais disponibilizados pelo governo com 
a finalidade de "respaldar" o ensino nas escolas públicas brasileiras. Por isso, convidamos o leitor a 
desconstruir suas concepções e refletir com Mendonça (2016): "após mais de trinta anos da repetição 
de determinadas teorias e recomendações didáticas equivocadas que comprovadamente não oferecem 
resultados positivos, certas afirmações assumem um tom de "verdade absoluta", indiscutíveis e 
inquestionáveis, apesar do recorrente fracasso das crianças das camadas populares na aprendizagem da 
leitura e da escrita gritar por mudanças."(Alfabetização: por que a criança não aprende a ler e escrever?, 
p. 2450, 2016).  Esse trabalho teve como objetivo geral alavancar a aprendizagem de crianças que 
apresentavam dificuldades para acompanhar o ensino regular e, por isso, não conseguiam obter o 
rendimento esperado para sua faixa etária.     Por fim, são notórias as mudanças e avanços de cada 
aluno participante do projeto. O fato do método sociolinguístico promover o diálogo entre bolsista, 
professor e educando é crucial ao desenvolvimento da leitura e da escrita dos educandos, pois sabemos 
o quanto necessitam ser ouvidos e respeitados. Ainda, as atividades adequadas aos níveis de 
aprendizagem dos alunos foram imprescindíveis para que compreendessem o funcionamento do 
sistema de escrita e avançassem tanto na leitura quanto na escrita. Quanto a nossa formação podemos 
afirmar, com segurança, que o PIBID está contribuindo, de forma enriquecedora, na elaboração da 
concepção prática sobre o que é ser professor na sociedade atual, além de nos preparar para selecionar 
e adequadar materiais que contribuam para uma alfabetização de qualidade em sala de 
aula.    Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - Pibid. Assim, por meio 
de parceria com professoras da rede municipal, colocamos em prática estratégias do Método 
Sociolinguístico de Alfabetização, utilizando atividades fundamentadas no livro "Alfabetizar as crianças 
na idade certa com Paulo Freire e Emilia Ferreiro: práticas socioconstrutivistas" (MENDONÇA, 2013), que 
consolida atividades específicas para a alfabetização e letramento de crianças. Essa proposta associa as 
contribuições da psicogênese à realidade social e conhecimentos de mundo da criança, defendido por 
Paulo Freire, desenvolvendo atividades objetivas que ajudam a criança a aprender a ler e escrever 
rapidamente.     
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A ATENÇÃO E O CAMINHAR NA FORMAÇÃO FILOSÓFICA OU A EXPERIÊNCIA COMO EXPOSIÇÃO E 
VULNERABILIDADE  

 
GENIVALDO DE SOUZA SANTOS  

RODRIGO PELLOSO GELAMO  
 

       O presente trabalho traz resultado de nossa pesquisa (em desenvolvimento) relativo ao pós-
doutoramento no qual investigamos os sentidos, limites e possibilidade da atenção na formação 
filosófica e suas repercussões no ensino de filosofia e em práticas de ensino filosóficas, face aos desafios 
colocados pela escola contemporânea. A partir de uma perspectiva teórica que aborda a experiência do 
pensamento como experiência do caminhar, sintetizamos nosso problema de pesquisa nos seguintes 
termos: Quais as relações entre atenção e a experiência do caminhar, bem como, quais seus limites e 
possibilidades para uma formação filosófica? Objetivamos relacionar atenção e a experiência do 
caminhar, visando o adensamento da reflexão acerca da formação filosófica. Metodologicamente 
utilizamos a abordagem qualitativa, com pesquisa bibliográfica. Os resultados parciais indicam uma 
relação problemática da atenção e do caminhar na constituição do sujeito do conhecimento, de corte 
moderno e representacional, pois ambos exigem um outro sujeito, o da experiência. 
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A ATUAÇÃO DE COORDENADORES DE CURSO DE UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA: INTERFACES DA GESTÃO 
DO CONHECIMENTO EXPLÍCITO E TÁCITO  

 
PEDRO LUIS BILHEIRO  

ALEX SANDRO GOMES PESSOA  
 

       O objetivo deste artigo foi analisar como os coordenadores de curso de uma universidade pública 
lidam com suas tarefas administrativas, articulando suas percepções com as discussões sobre a gestão 
do conhecimento explícito e tácito. A coleta de dados se deu por intermédio da condução de entrevistas 
semiestruturadas com coordenadores de curso de uma universidade pública e fundamentou-se em 
discussões sobre gestão do ensino superior e experiências do cargo. Por intermédio da análise de 
conteúdo, concluímos que mesmo a universidade sendo uma instituição com características tradicionais 
e burocráticas, diretamente ligadas ao conhecimento formalizado por regras e regulamentos, hierarquia 
interna e papéis formalizados, canais de comunicação definidos, percebe-se que o conhecimento tácito 
e o explícito não são entidades separadas, mas mutuamente complementares na empreitada de gestão 
no ensino superior. 
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A BRINQUEDOTECA ESCOLAR COMO AUXILIAR NA SUPERAÇÃO DE CONFLITOS DA INFÂNCIA: 
AGRESSIVIDADE E INDISCIPLINA  

 
ELIANE FONSECA CARRARA  

HELEN CRISTINA GAIA ROCHA  
 

       O processo educacional tem se tornado cada dia mais complexo, pois as crianças já chegam nas 
escolas com muitos conflitos - os quais não conseguem resolver sozinhos. Por esta razão, é necessário 
um olhar atento e individual com cada criança. O objetivo deste estudo foi mostrar o quanto os 
encontros lúdicos na brinquedoteca escolar ajudam a criança a reestruturar sua própria história e a se 
desenvolver de forma significativa em diversos aspectos. A metodologia constou de uma pesquisa 
qualitativa cujo estudo de caso se fundamentou nos livros de Winnicott. Os resultados foram as 
observações - realizadas pela professora - acerca do desenvolvimento e avanços que Carlos obteve ao 
final dos encontros. Concluímos que a brinquedoteca escolar ajudou Carlos a enfrentar e resolver seus 
conflitos da infância por meio da brincadeira.  

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1994 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO E A DIFÍCIL TAREFA DE REALIZAR A ESCOLHA PROFISSIONAL  
 

MARIA LUZIA SILVA MARIANO  
AMANDA LAYS MONTEIRO INÁCIO  

 
       Ao se considerar as especificidades inerentes à adolescência, bem como a necessidade da escolha 
profissional ser condizente com esse período do desenvolvimento, se fazem necessários apontamentos 
acerca da maturidade desses jovens para a tomada de decisão, bem como a importância do incentivo 
governamental para essa faixa etária. O objetivo deste estudo foi investigar a maturidade para a escolha 
profissional em 524 alunos do Ensino Médio em dois estados brasileiros por meio da Escala de 
Maturidade para a Escolha Profissional (EMEP). Os resultados indicaram que os alunos apresentam 
classificação média para a maturidade da escolha profissional, não sendo possível encontrar evolução 
progressiva na maturidade total apresentada pelos mesmos. Diante dos resultados, evidencia-se a 
necessidade de investigações futuras acerca do tema visando sua melhor compreensão e são expostas 
algumas possibilidades sobre essa temática. 
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A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NAS PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES EDUCACIONAIS BRASILEIRAS  
 

GUSTAVO ANTONIO VALENTIM  
VANDA MOREIRA MACHADO LIMA  

 
       Neste trabalho buscamos identificar a maneira como a educação em tempo integral é tratada em 
algumas das legislações educacionais brasileiras. Tal investigação corresponde a uma etapa de uma 
pesquisa de mestrado que tem como objetivo investigar e analisar a criação do Programa de Ensino 
Integral pelo governo estadual paulista e como o contexto histórico, político, econômico e social 
influenciou sua configuração. Utilizando a metodologia da análise documental examinamos as Diretrizes 
Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB/96) e o Plano Nacional de Educação (PNE/14). Constatamos que a educação em tempo integral foi 
abordada em todas as legislações e que a ênfase ao tratar desta modalidade de ensino nos textos legais 
foi ampliando com o passar do tempo, tanto que, o PNE/14 lhe concede um tratamento mais apurado 
que as demais legislações.   CAPES 
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A EDUCAÇÃO INTEGRAL A PARTIR DO OLHAR DE PROFESSORAS DE UMA ESCOLA PÚBLICA  
 

ANGELA ARIANE DE OLIVEIRA SANTOS  
RENATA PORTELA RINALDI  

 
       O artigo apresenta resultados de uma pesquisa de iniciação científica, concluída em 2017, que 
proporcionou reflexão acerca do tempo e do espaço da escola pública de tempo integral. Nesta 
produção, tivemos como objetivo analisar as concepções de três professoras em exercício em uma 
escola pública que implantou a educação integral desde 2010, bem como desafios apresentados por 
elas, a partir das proposições legais de ampliação do tempo diário na escola. Trabalhou-se com pesquisa 
bibliográfica e com o trabalho de campo, sendo utilizado para coleta de dados desse último o 
questionário e entrevista; os resultados foram analisados a partir de uma perspectiva descritivo-
analítica. Os resultados revelaram que as pesquisas recentes são escassas sobre o tema e desenvolvidas 
com foco no ensino fundamental. Quanto as concepções das professoras, estão atreladas a ampliação 
da jornada de permanência da criança na escola, sem articulação curricular, possibilita aplicar atividades 
complementando/reforçando o aprendido no turno regular.   PIBIC/CNPq 
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A ESCOLA E SUA FUNÇÃO SOCIAL: UM OLHAR SOBRE O GÊNERO E A DIVERSIDADE SEXUAL  
 

RENATA QUENCA BASSAN  
 

       O presente artigo propõe-se a apresentar uma análise dos desafios enfrentados por alunos LGBT - 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros nas escolas, tendo como referência 
principal dois curtas-metragens produzidos pelo Grupo Arco Íris em parceria com a Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ que retrata a homofobia e a realidade enfrentada por esses alunos no contexto 
escolar, se utilizando também de outros artigos e publicações que abordam o tema para dar suporte a 
análise da pesquisa. A partir da problematização dos curtas-metragens, buscou-se refletir a partir do 
referencial Pós-Estruturalista sobre a atuação da escola como um dispositivo heteronormativo e 
reprodutora de discursos sociais que prevalecem na sociedade. A análise dessa pesquisa defende que a 
escola necessita se adequar aos novos conceitos que emergem na sociedade, valorizando as diferenças 
e promovendo uma educação transformadora para atingir a sua função social. 
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A FORMAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO: AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A INSERÇÃO DE NOVAS 
TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO  

 
STELA GALBARDI DE RESENDE  
TAISSA VIEIRA LOZANO BURCI  

ADRIANO HIDALGO FERNANDES  
MARIA LUISA FURLAN COSTA  

 
       Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a legislação no que diz respeito ao uso das novas 
tecnologias na educação, de como o estado brasileiro se articula em suas políticas públicas e sociais para 
a redução das desigualdades educacionais. Busca-se estabelecer principalmente a interlocução com as 
seguintes fontes: Constituição Federal (1988); Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 
1996); Diretrizes para o uso de tecnologias educacionais / Secretaria de Estado da Educação (PARANÁ, 
2010) e as Diretrizes de Políticas para a Aprendizagem Móvel (UNESCO, 2013). A educação como direito 
de todos, conforme a Constituição de 1988, enfrenta o desafio não somente de ampliar vagas, mas 
principalmente de melhorar a qualidade e garantir a permanência. Na busca pela formação do homem 
omninateral faz-se necessário discutir o uso de novas tecnologias em suas limitações e possibilidades na 
formação docente. 
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE GEOGRAFIA: A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE PROFISSIONAL  
 

RAIMUNDA ABOU GEBRAN  
 

       A presente pesquisa teve por objetivo analisar a formação do professor em cursos de Licenciatura 
em Geografia de duas instituições de ensino superior (pública e privada) de Presidente Prudente, 
buscando compreender como se revela a construção da identidade profissional. A pesquisa se justificou 
pela necessidade de reflexão sobre a formação do docente de Geografia proposta por esses cursos, 
apontando os avanços e as limitações desse processo, com vistas a sua redimensão. A pesquisa se 
configurou em uma perspectiva qualitativa, apoiada em revisão da literatura e análise documental 
(projeto pedagógico dos cursos). O trabalho permitiu desvelar o conjunto de elementos que, de forma 
direta ou indireta, direcionam e definem o processo de formação do licenciado e compreender como 
esse processo contribui para uma futura atuação docente na educação básica cujas habilidades e 
competências revelem a identidade e a profissionalização docente. 
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A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA PERSPECTIVA DO BRINCAR  
 

EVANILEIDE PATRICIA LIMA FIGUEIRA  
LÍVIA BERNARDES RODRIGUES  

RENATA PORTELA RINALDI  
 

       A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, possui peculiaridades próprias, decorrente 
das especificidades das crianças, que tem o brincar como atividade fundamental ao seu 
desenvolvimento. Nessa perspectiva, temos como objetivo compreender o que revelam as produções 
científicas em teses e dissertações acerca da formação de professores na Educação Infantil, tendo o 
Brincar como eixo norteador do processo. A pesquisa teórica vincula-se a uma pesquisa mais ampla 
sobre a formação de professores e o trabalho docente nos diferentes níveis de ensino. Foi norteada pela 
abordagem qualitativa, do tipo pesquisa bibliográfica; realizada na base de Dados da Biblioteca Digital 
de Teses e Dissertações (BDTD), no período de 2000-2016, com critérios previamente definidos. 
Inicialmente os resultados apontaram 50 trabalhos, que, após análise individual, constatou-se apenas 3 
vinculados à temática sobre o Brincar. Percebemos, de modo geral, que a etapa da Educação Infantil 
parece silenciada nas pesquisas realizadas nos últimos 17 anos. 
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA E OS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: ANALISE PRELIMINAR  
 

TATIANE OLIVEIRA SANTOS NASCIMENTO  
MARIA ELIZA NOGUEIRA OLIVEIRA  

 
       Este trabalho elegeu como objetivo refletir a materialização da Gestão Democrática nos chamados 
Planos Municipais de Educação (PME) no âmbito dos municípios, diante da exigência de elaboração ou 
adequação do PME, como instrumento ao alcance de metas propostas no documento federal. 
Apresentaremos uma pesquisa exploratória acerca dos PME de uma região da UNDIME e as fragilidades 
na redação desses textos legais, apresentando preliminarmente autonomia artificial na elaboração 
desses documentos. Os resultados demonstram que mesmo exercendo princípios de uma Gestão 
Democrática os Planos Municipais de Educação traduzem a decorrência de uma exigência legal e 
burocrática, não refletindo ao diagnóstico e realidade social do contexto local.  Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES 
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A IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DOS ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: UM OLHAR A 
PARTIR DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS  

 
JOICE CRISTINA APARECIDA CARDOSO  

MARIELLE MIELO DE SOUZA  
MARIA APARECIDA ALVES CARDOSO  

LUANA PAZIAN  
ÉRICA DOS SANTOS  

PAMELA SUELEN BARROSO CARVALHO  
MARIANE DELLA COLETTA SAVIOLI GARZOTTI DE ARAUJO  

 
       O artigo emergiu a partir de uma pesquisa realizada na área de educação especial inclusiva 
desenvolvida na disciplina de Fundamentos da Educação dos Portadores de Necessidades Especiais, no 
quinto semestre do Curso de Licenciatura em Pedagogia de uma faculdade do interior paulista. Visou 
pesquisar quem são e como desenvolver o trabalho pedagógico significativo segundo a as políticas de 
Educação Especial Inclusiva para os alunos que possuem Altas Habilidades/Superdotação. A 
metodologia da pesquisa é qualitativa a partir das observações ocorridas por meio dos estágios 
supervisionados e observações de atendimentos educacionais especializados e de pesquisas anteriores a 
esse assunto. Os resultados da pesquisa mostram que as escolas ainda se encontram pouco preparadas 
para detectar esses alunos, além da necessidade de capacitação de professores para uma prática 
pedagógica adequada. Conclui-se que a criança superdotada precisa de uma real integração com outros 
grupos sociais, bem como de um trabalho colaborativo entre: família, escola e sociedade, estabelecendo 
parcerias com outros profissionais a fim de desenvolver o potencial desse alunado.  

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
2003 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO ENTRE MÃE E FILHO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO  
 

FABIANA ZANARDO FERREIRA  
FABIO CAMARGO BANDEIRA VILLELA  

 
       O pediatra e psicanalista inglês Donald Woods Winnicott dedicou muito de suas obras e estudos 
sobre a relação entre mãe e filho. Para ele, a mãe biológica é a pessoa mais adequada para lidar com os 
cuidados de seu progênito, pois tem uma pré-disposição para tal função e seu corpo e sua mente são 
preparados para receber o bebê ainda na gestação. O presente artigo traz alguns pontos importantes de 
sua visão acerca da relação entre a mãe e seu bebê. Percorre o conceito de mãe suficientemente boa, as 
três funções essenciais da mãe e a relação na hora da amamentação. Destaca-se, entretanto, que, por 
diversos fatores, o bebê pode não dispor de uma mãe para cuidar dele, o que não o impede, no entanto, 
de ter um bom desenvolvimento emocional.  PROGRAD 
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A IMPORTÂNCIA DAS METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM PARA O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 
DO CONHECIMENTO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS TÉCNICAS.  

 
JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA  

CARMEN LÚCIA DIAS  
 

       diversidade entre gerações de estudantes nas escolas técnicas é expressiva, tornando-se importante 
a inovação de práticas pedagógicas que atendam suas necessidades, já que estas gerações são ativas e a 
maneira tradicionalizada de lecionar as desmotivam. O presente artigo teve por objetivo demonstrar a 
importância da inovação de práticas pedagógicas com metodologias ativas de aprendizagem em 
conjunto com a interdisciplinaridade no ambiente das Escolas Técnicas, visando auxiliar o processo de 
construção do conhecimento, por meio de um ambiente de ensino e de aprendizagem mais 
construcionista, contextualizado e significativo. Esta pesquisa de cunho bibliográfico teve como aporte 
teórico obras de referência com autores que propõem uma reflexão sobre a importância das 
metodologias ativas de aprendizagem conjuntamente com a interdisciplinaridade na construção do 
conhecimento dos educandos inseridos nas escolas técnicas. Conclui-se que as metodologias ativas de 
aprendizagem em conjunto com propostas interdisciplinares são importantes facilitadores na 
construção do conhecimento destes estudantes. 
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A INTEGRAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A COMUNIDADE LOCAL: SEMENTE PARA UM 
FUTURO SUSTENTÁVEL THE INTEGRATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND THE LOCAL 

COMMUNITY: SEEDS FOR A SUSTAINABLE FUTURE  
 

CLAUDIO JOSE DONATO  
JOSE LUIS DE LIMA ASTOLPHI  

MAÍRA RODRIGUES ULIANA  
JOSELENE LOPES ALVIM  
IRENE CAIRES DA SILVA  

TAIS MULLER  
 

       As atividades de Educação Ambiental são imprescindíveis na formação e preparação de cidadãos 
para a adoção de medidas corretivas e/ou transformadoras dos problemas ambientais atuais. Grande 
parte desses problemas é ocasionada devido à grande exploração e degradação dos recursos naturais 
consequente do modelo atual de desenvolvimento. Para minimizar esses impactos negativos ao meio 
ambiente é importante que sejam realizadas atividades de Educação Ambiental tanto com crianças, 
como para adolescentes, jovens, e/ou idosos. Diante deste cenário, esse artigo busca mostrar a 
importância de atividades voltadas para o desenvolvimento sustentável destinada à educação das 
pessoas, a fim de minimizar as formas de agressão ao meio ambiente com abordagens sobre o próprio 
ambiente. Com a execução desse artigo espera-se que as pessoas envolvidas sejam capazes de perceber 
e propor medidas que minimizem os impactos ambientais negativos causados pela influência humana 
no ambiente natural. 
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A INTERDISCIPLINARIDADE EM HISTÓRIA DA ÁFRICA: DIÁLOGOS ENTRE A ANTROPOLOGIA E A 
EDUCAÇÃO  

 
CARLOS EDUARDO RODRIGUES  

 
       A educação no século XXI requer uma nova postura da escola e dos educadores, com uma 
metodologia de ensino que valorize e respeite e as diferenças socioculturais em defesa dos valores 
democráticos. Para uma boa prática docente é essencial o conhecimento de outras culturas, nesse 
sentido o objetivo deste artigo é estabelecer um diálogo entre a antropologia e a história para o estudo 
das sociedades africanas em defesa da prática docente longe dos estereótipos raciais. Como 
metodologia de trabalho realizou-se uma revisão bibliográfica de autores da educação, história e 
antropologia. Os resultados nos permitiu observar que a temática da África em sala de aula ainda está 
permeada de dúvidas e preconceitos, e com isso concluímos que é preciso criar mecanismo didáticos-
pedagógico para auxiliar os professores em sala de aula.  
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A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE ARQUITETURA: ANÁLISE A PARTIR DA DISCIPLINA DE PROJETO 
ARQUITETÔNICO  

 
ELIANA NUNES RIBEIRO BATISTA  

RAIMUNDA ABOU GEBRAN  
 

       O presente artigo é parte de uma pesquisa que teve como objetivo analisar a proposição e o 
desenvolvimento didático-pedagógico da disciplina Projeto Arquitetônico, como favorecedora da 
interdisciplinaridade, em um Curso de Graduação em Arquitetura. A pesquisa configurou-se como 
abordagem qualitativa, caracterizando-se como estudo de caso, e os procedimentos para a coleta de 
dados foram: entrevistas semiestruturadas com os participantes (alunos, docentes e coordenação) e 
análise documental (Diretrizes Curriculares para o curso de Graduação em Arquitetura, Projeto 
Pedagógico e planos de ensino da disciplina). Os dados coletados permitiram o levantamento de cinco 
categorias de análise, a saber: As intencionalidades e objetivações da disciplina de Projeto 
Arquitetônico; A transversalidade da disciplina de Projeto Arquitetônico e a interdisciplinaridade; A 
interdisciplinaridade se concretizando na ação; Aspectos propiciadores e dificultadores; Indicativos e 
ações para interdisciplinaridade. Os resultados da pesquisa revelaram que o ensino da disciplina pouco 
propicia a interdisciplinaridade; os documentos analisados (PPC e planos de ensino das disciplinas) não 
apresentam propostas que de fato propiciem ações interdisciplinares; os professores não estabelecem 
troca de informações e parcerias para a concretização da interdisciplinaridade. Portanto, é necessária a 
reestruturação da disciplina, bem como a reformulação do PPC e dos planos de ensino das disciplinas 
para que os conteúdos se relacionem e sejam conduzidos para a disciplina de Projeto. Acredita-se que 
esse estudo poderá suscitar discussões e reflexões sobre o ensino de Arquitetura e a 
interdisciplinaridade, a fim de contribuir para a formação dos futuros arquitetos.  

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
2008 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) COMO INSTRUMENTO DE EMANCIPAÇÃO SOCIAL E 
DESENVOLVIMENTO DA IDENTIDADE COLETIVA  

 
BEATRIZ FERRUZZI SACCHETIN  

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS  
 

       A legislação brasileira educacional ampara pessoas com deficiências em diferentes aspectos, mas tal 
amparo ainda demonstra fragilidades no que se refere à inclusão desses indivíduos, pois temos uma 
grande dívida histórica de exclusão. É necessário que as políticas públicas amparem esses sujeitos por 
meio da valorização dos instrumentos que se mostram eficazes no processo de inclusão. No caso das 
comunidades surdas brasileiras, a Libras tem grande importância social uma vez que se consolida como 
oportunidade de comunicação. O objetivo deste trabalho foi analisar a relação entre a consolidação da 
Libras nas últimas décadas com a construção da identidade coletiva surda. Buscou-se compreender 
melhor a dinâmica social da inserção dos indivíduos surdos na sociedade por meio da Libras, e fez-se 
possível compreender que a Libras é um instrumento importante no processo da inserção dos surdos na 
vida social e uma conquista importante para a afirmação da identidade e da cultura surda.   
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A PRESENÇA DA LIBRAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA PARA ESTUDANTES SURDOS  
 

DENNER DIAS BARROS  
 

       O objetivo deste estudo foi refletir sobre a presença da língua de sinais na educação de surdos e 
discutir sobre os reflexos das particularidades linguísticas destes estudantes nas aulas de Matemática a 
partir de pesquisas em Educação Matemática. Este processo de investigação teve o intuito de 
fundamentar teoricamente o estudo de mestrado intitulado "Libras e a formação de professores de 
Matemática na perspectiva da Educação Inclusiva". Em uma perspectiva qualitativa, esta investigação se 
enquadra como um estudo de caso e busca investigar uma disciplina de Libras para um curso de 
licenciatura em Matemática. Este recorte da pesquisa propiciou uma compreensão sobre a importância 
da Libras no ensino de Matemática para surdos, o que favoreceu o olhar acerca da organização da 
disciplina.   CAPES 
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A RELAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE DO BRINCAR E A ATIVIDADE DE ESTUDOS NA TRANSIÇÃO DA PRÉ-
ESCOLA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL  

 
FABIANA LOHANI DE SOUSA  

JOSÉ RICARDO SILVA  
IRINEU A TUIM VIOTTO FILHO  

 
       O desenvolvimento humano apresenta certa periodização derivada das relações estabelecidas com 
a realidade. Em cada período, as chamadas atividades principais guiam o desenvolvimento humano. Sob 
relações humanas de qualidade, há mudança de uma atividade principal para outra, indicando a viragem 
no desenvolvimento. Isso não quer dizer que a atividade anterior desaparece, mas ocupa papel 
secundário. Na idade pré-escolar, a atividade guia é a brincadeira, posteriormente a atividade guia será 
a atividade de estudo. Contudo, de modo geral, a escola desconsidera a brincadeira e prioriza apenas a 
atividade de estudo. Por esta razão, o objetivo deste artigo é defender a atividade do brincar como 
atividade secundaria e auxiliar na atividade de estudo. O estudo bibliográfico nos permite defender a 
importância de uma passagem paulatina da brincadeira para a atividade de estudo enfatizando o papel 
do professor como mediador desse processo, de modo que aconteça sem rupturas abruptas, como tem 
ocorrido na escola. 
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ABORTO: NOVOS ENTENDIMENTOS X NOVAS VIDAS.  
 

BEATRIZ GUIMARÃES CABRAL  
 

       Diante dos argumentos do Supremo Tribunal Federal, para o novo entendimento a respeito da não 
criminalização do aborto até o terceiro mês de gestação, o artigo a ser analisado, traz consigo inúmeras 
controversas de maneira a erradicar tal decisão. O aborto não provoca consequência somente ao feto, 
ocasionando a sua morte, como também na mulher que o realiza e a sociedade. Aquela, pode-se dizer 
que é a mais afetada, pois quando o ato não resulta em sua morte também, poderá surgir sequelas 
tanto física quanto mental, necessitando de acompanhamentos com profissionais da psicologia para 
esses últimos. Dessa forma, analisaremos cada caso em tela e concluiremos que o melhor é não o 
realizar, prevalecendo o maior direito tutelado, a vida.  
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ACESSIBILIDADE EM AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM: POSSIBILIDADES PARA ESTUDANTES 
COM DEFICIÊNCIA VISUAL  

 
ANA LUCIA FARÃO CARNEIRO DE SIQUEIRA  

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS  
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  

 
       O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados da dissertação desenvolvida no 
Programa de Mestrado em Educação, na linha de pesquisa de Formação e Prática Pedagógica do 
Profissional Docente, da Universidade do Oeste Paulista. A pesquisa analisou os recursos necessários 
para que os ambientes virtuais de aprendizagem possibilitem a acessibilidade a cursos on-line com 
autonomia e independência para estudantes com deficiência visual. A pesquisa foi realizada em uma 
Instituição de Ensino Superior (IES) pública, localizada no estado de São Paulo/SP, que oferta cursos na 
modalidade a distância desde 2009, período no qual implantou seu Núcleo de Educação a Distância 
(NEaD). Nesse contexto, foi analisado o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado por essa IES 
na oferta de cursos em EaD. Além da análise do AVA, com o intuito de enriquecimento dos dados e 
análises realizadas, bem como da identificação do nível de acessibilidade do ambiente de aprendizagem 
e recursos disponíveis, foi considerada, na pesquisa, a participação de dois estudantes com deficiência 
visual. Buscou-se também, compreender as especificações de acessibilidade em documentos oficiais. 
Com isso tornou possível a criação de dezoitos indicadores necessários em um AVA para a inclusão de 
pessoas com deficiência visual (PDV) em cursos na modalidade on-line.  
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ADAPTAÇÃO DO JOGO DE BOLICHE: UM RECURSO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA A UM ESTUDANTE COM 
DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA.  

 
FRANCIELE APARECIDA DOS SANTOS FELICIO  

MANOEL OSMAR SEABRA JÚNIOR  
 

       Esse artigo remete a adaptação de estratégias e de um recurso pedagógico em um contexto de 
ensino e aprendizagem, na perspectiva lúdica, de capacidades e habilidades a um estudante com 
deficiência Múltipla. O objetivo central deste estudo foi adaptar o jogo, elaborar, descrever e analisar 
estratégias de ensino no boliche, como um recurso de Tecnologia Assistiva para aquisição e/ou 
aprimoramento de habilidades e capacidades motoras. Como procedimento utilizou-se de relatório de 
campo e filmagem. Foram necessarias 25 sessões para obtenção de um feedback para análise das 
diferentes situações do jogo. O jogo escolhido foi o boliche convencional, no qual o pesquisador 
adaptou os elementos do jogo; como bolas , pinos, pista, e as estrategias de ensino (modo de lançar e 
localização dos pinos), necessários frente a condição funcional do participante. Constatou-se que as 
adaptações realizadas no jogo, e as estrategias, foram suficientes para atender o objetivo.  Fapesp 
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AFETOS POSITIVOS E NEGATIVOS E TRABALHO DOCENTE: PERSPECTIVA DE PROFESSORES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL  

 
ELIANE NASCIMENTO SILVA  

BÁRBARA CRISTINA SOARES SENA  
CAMELIA SANTINA MURGO  

 
       O presente estudo teve como objetivo analisar a forma como professores percebem seus afetos 
positivos e afetos negativos bem como as possíveis interferências dos afetos no trabalho desenvolvido 
por estes profissionais. Para tal investigação foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dez 
professores do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede estadual de uma cidade do 
interior do Estado de São Paulo. O estudo analisou os afetos positivos e negativos dos professores em 
categorias especificas, onde notou-se a presença de afetos negativos relacionados ao sentimento 
vivenciado com as exigências presentes no ambiente de trabalho e nas atividades exercidas, ficando 
prevalente expressões de desanimo, cansaço e nervosismo. Já os afetos positivos foram encontrados em 
expressões que remetiam a realização bem-sucedida das atividades e dos resultados que os docentes 
obtinham das suas ações, sendo a felicidade o afeto mais citado nesta categoria. 
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ALPHABET LORM - A CONSTRUÇÃO DE UM OBJETO DE APRENDIZAGEM PARA O APERFEIÇOAMENTO DE 
PROFESSORES NA COMUNICAÇÃO COM SURDOCEGOS.  

 
MÁRCIA DEBIEUX DE OLIVEIRA LIMA E LEMES SOARES  

GUNNAR CORREA PEREIRA FERREIRA  
JANIELE DE SOUZA SANTOS  

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS  
MÁRIO AUGUSTO PAZOTI  

SONIA SANAE SATO  
 

       RESUMO: O aprimoramento da formação inicial e continuada de professores, tem se tornado cada 
dia mais imprescindível para garantir qualidade e eficiência aos processos inclusivos. Este 
aperfeiçoamento se torna ainda mais relevante quando pensamos em grupos cujas deficiências 
comprometem severamente partes motoras, cognitivas e\ou sensoriais, como a surdocegueira. Assim, o 
objetivo deste trabalho é apresentar a construção de um Objeto de Aprendizagem desenvolvido no 
Núcleo de Educação a Distância de uma Universidade do interior paulista, como recurso facilitador no 
processo de formação docente, para a aprendizagem dos fundamentos do Sistema Lorm, a fim de 
potencializar a comunicação com os estudantes surdocegos. Justifica-se a importância da utilização de 
recursos como o Alfhabet Lorm, construído com a intenção de facilitar o processo de formação docente 
em mais uma técnica comunicacional, possibilitando assim, a construção de modelos significativos para 
a inclusão de pessoas surdocegas, que muitas vezes se veem excluídas do processo educacional.  
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APRENDIZAGEM DE GEOMETRIA ANALÍTICA: POSSÍVEIS PAPÉIS DOS VÍDEOS NESTE CENÁRIO  
 

MAISA LUCIA CACITA MILANI  
DULCINÉIA ESTER PAGANI GIANOTTO  

 
       Este estudo apresenta e discute parte dos dados de uma pesquisa de doutorado a qual investiga os 
vídeos digitais em face da aprendizagem significativa da geometria. Os vídeos estão presentes e fazem 
parte do cotidiano dos alunos, os quais têm grande aceitação desta forma de apresentação de 
informação. O estudo teve como objetivo investigar possíveis papéis do vídeo digital no processo de 
ensino e aprendizagem de conceitos de geometria analítica. Para tanto, a Teoria Cognitiva da 
Aprendizagem Multimídia e a Teoria da Aprendizagem Significativa foram os principais aportes teóricos. 
De abordagem qualitativa e natureza interpretativa, a análise dos dados versou sobre uma produção de 
vídeo elaborada por um grupo de alunos do Ensino Médio. Concluímos que os vídeos exercem 
influências positivas na aprendizagem de geometria analítica, evocam conhecimentos prévios e criam 
um ambiente de convite à aprendizagem.  
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AS CONTRIBUIÇÕES DO BRINCAR AO DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL DA CRIANÇA TÍMIDA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL  

 
MICHELE DA SILVA CARLOS  

VIVIANE BARROZO MANFRÉ  
ANDREIA CRISTIANE SILVA WIEZZEL  

 
       A pesquisa em questão enfoca tema comum a socialização na educação infantil, especificamente, a 
timidez. Por meio da pesquisa busca-se proporcionar a uma criança o acesso ao brincar e aos benefícios 
desta atividade ao seu desenvolvimento emocional, levando a um amadurecimento das 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 a criança participante do projeto. A análise dos resultados parciais indica que a 
criança está utilizando a atividade lúdica como uma transição entre a fantasia e a realidade, trabalhando 
as ideias e interações entre esses dois mundos.  CNPQ 
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AS CORRELAÇÕES ENTRE TECNOLOGIA E A PERSPECTIVA FREIRIANA: APORTES PARA A SUPERAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO HEGEMÔNICA  

 
MONICA ROBERTA DEVAI DIAS  
FERNANDA PEREIRA DA SILVA  

ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL  
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  

 
       O objeto deste estudo foi a análise das relações entre tecnologia e a Pedagogia Freiriana, a partir de 
aportes bibliográficos. Discorreu-se sobre o uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 
(TDIC) na escola - reiterando a importância do letramento digital ao sujeito contemporâneo, que deve se 
dar - por meio dos processos educativos propostos em ambientes educativos. Neste contexto, as 
concepções de Paulo Freire corroboram com o uso da tecnologia para propiciar educação equitativa e 
de qualidade a todos os partícipes do processo. Ressaltou-se, também, a importância da formação 
contínua - enquanto processo de integração e desenvolvimento da reflexão crítica sobre a prática 
docente, a partir da articulação das ferramentas tecnológicas às práticas pedagógicas. 
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AS INFLUÊNCIAS DO SINAES NA GESTÃO DE DUAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E SEU 
DESEMPENHO NO ENADE.  

 
CRISTIANE FERNANDES  

MARIA ELIZA NOGUEIRA OLIVEIRA  
 

       Diante dos diversos temas da Educação que se destacam no contexto do debate acadêmico, 
seguramente, a Avaliação Institucional se impõe por sua relevância e, sobretudo, pelas inúmeras 
pesquisas realizadas que ainda não deram conta de esgotar toda a dimensão do seu significado. A 
presente pesquisa apresenta-se como resultado de um estudo que teve o objetivo de analisar as 
influências das políticas de avaliação institucional nas práticas desenvolvidas no interior das instituições 
de ensino superior, bem como, suas implicações na gestão mediante os resultados alcançados na 
avaliação institucional. A pesquisa foi realizada em duas instituições, caracterizando-se como um 
trabalho do tipo estudo de caso. A análise dos dados da pesquisa revelou aspectos significativos 
relacionados à questão da qualidade da educação superior e os entraves apresentados pela Lei do 
SINAES, e, sobretudo, a influência dos resultados obtidos na avaliação institucional na gestão das 
Instituições de Ensino Superior ora pesquisadas. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL  
 

JOSÉ RICARDO SILVA  
FABIANA LOHANI DE SOUSA  

 
       Este trabalho tem como objetivo contribuir com a compreensão da história da Educação Infantil 
brasileira. Pela pesquisa bibliográfica, apresentam-se dados históricos sobre as primeiras instituições 
educacionais destinadas às crianças, o processo de profissionalização da função educativa e políticas 
públicas. Tais apontamentos demonstram a relação entre as instituições infantis com o assistencialismo 
social, a precariedade na formação dos educadores responsáveis e a falta de intervenção política 
mesmo com a publicação de documentos norteadores e mandatários pelo governo federal. Atualmente, 
percebemos que resquícios históricos ainda estão presentes nas concepções e práticas pedagógicas. 
Ainda há muito a ser feito pelas instituições de educação infantil no Brasil. 
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ASPECTOS SOBRE A AFETIVIDADE E O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM: PERSPECTIVAS PARA O 
ESPAÇO ESCOLAR  

 
MARCELA CORRÊA TINTI  

 
       Com o intuito de colaborar com os processos de escolarização, a presente pesquisa tem como 
objetivo geral analisar os aspectos objetivos e subjetivos relacionados à afetividade no processo de 
ensino e de aprendizagem escolar. Para isso, a partir de uma pesquisa do tipo bibliográfica foram 
analisados 30 artigos em que buscou-se perceber as nuances que compõem a temática do estudo por 
meio de leitura descritiva de artigos, teses e dissertações. As reflexões a respeito do processo de 
composição das práticas escolares compõem o referencial do estudo que perpassa a concepção da 
afetividade no espaço escolar, a patologização do ensino e a importância das relações interpessoais na 
aprendizagem. A partir da compreensão de cada temática, compreendemos que o espaço educacional 
precisa superar perspectivas padronizadas e o estigma do diagnóstico a fim de proporcionar por meio 
de práticas escolares o desenvolvimento da aprendizagem. 
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COMPETÊNCIA MORAL EM ESTUDANTES DE MEDICINA  
 

FELIPE COLOMBELLI PACCA  
PATRICIA CURY  

STEPHANIE LEE BASILE BARBOZA CASEIRO  
THOMAS EUGENIO PORTES DE ALMEIDA  

CAROLINA COLOMBELLI PACCA  
TAMARA VEIGA FARIA  

RAUL ARAGÃO MARTINS  
PATRICIA UNGER RAPHAEL BATAGLIA  

 
       A reflexão autônoma e crítica sobre processos de tomada de decisão é objeto de construção 
também na educação superior. Tal capacidade é essencial para uma atuação profissional ética e pode 
ser operacionalizada como "competência moral", referindo-se à capacidade de emitir juízos baseados 
em princípios, mesmo em situações adversas nas quais o sujeito não encontre respaldo às suas opiniões. 
Essa avaliação simula situações complexas conflituosas e dilemáticas, frequentes na atuação 
profissional, especialmente daqueles que lidam com vidas humanas e relações sociais. Tomaremos 
como foco a competência moral dos estudantes de medicina. Os procedimentos metodológicos foram 
pautados em três pontos: a formação ética do estudante, o papel do aluno no processo de formação 
pleno, e o professor enquanto elemento importante para o desenvolvimento da moral do estudante. Os 
resultados apontam para a necessidade de desenvolvimento de estudos sobre o tema e para a 
construção e acompanhamento da moral de estudantes de medicina. 
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COMPREENDENDO A AGRESSIVIDADE INFANTIL A PARTIR DE PESQUISA REALIZADA EM 
BRINQUEDOTECA ESCOLAR: UMA ABORDAGEM PSICANALÍTICA  

 
ANDREIA CRISTIANE SILVA WIEZZEL  

FABIO CAMARGO BANDEIRA VILLELA  
TAGIANE MARIA DA ROCHA LUZ CELLIS  

 
       Este artigo envolve investigação acerca do impacto das condutas agressivas do brincar de uma 
criança da educação infantil, buscando identificar os fatores emocionais que influenciaram sua 
agressividade. O projeto é amparado em autores da psicanálise, particularmente Aberastury, Bowlby e 
Winnicott. É desenvolvido por meio de observações em sala de aula, entrevistas com pai e professora e 
atividades lúdicas com a criança participante, como instrumentos de coleta de dados. Por meio das 
observações e intervenção lúdica, puderam-se verificar evoluções no desenvolvimento da capacidade de 
brincar da criança. Foi possível à criança expressar e trabalhar com alguns sentimentos que a 
incomodavam e lhe causavam tristeza e insegurança, tendo alguém para compreender e sobreviver às 
suas atitudes hostis. Dentre os fatores que interferiram na agressividade excessiva dessa criança, podem 
ser citadas a história de vida, características do desenvolvimento emocional e influência ambiental, 
sobretudo nos seus primeiros anos de vida. 
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COMPREENSÃO DO ORIENTADOR PEDAGÓGICO SOBRE AS DIFICULDADES DOS PROFESSORES PARA O 
ENSINO DA LÍNGUA MATERNA  

 
LAIS AGNES DA SILVA  

RENATA PORTELA RINALDI  
 

       A escola atual apresenta diversos desafios e sérios problemas. O fracasso escolar dos estudantes 
quanto a aquisição da língua materna, sem dúvidas, pode ser considerado um desses grandes desafios. 
Este trabalho tem como objetivo apresentar as principais dificuldades que os professores das escolas do 
município de Presidente Prudente enfrentam para o ensino de língua materna, na perspectiva do 
Orientador Pedagógico (OP). Trata-se de uma pesquisa qualitativa e o instrumento utilizado para coleta 
de dados foi o questionário. Diversas dificuldades apareceram nas falas, tais como: falta de apoio da 
família, dificuldade de aprendizagem, salas numerosas, defasagem no processo de aquisição da escrita 
etc. Concluímos que para que o OP tenha a capacidade de dar assistência ao professor, é preciso que ele 
tenha uma ampla bagagem de conhecimentos específicos e pedagógicos, sobre a língua materna, bem 
como sobre as mais diversas dificuldades que seus pares docentes enfrentam.  Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) 
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CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS SOBRE SEXUALIDADE ENTRE UNIVERSITÁRIOS  
 

HELOISA HERNANDES LEMO  
RAUL ARAGÃO MARTINS  

 
       Atualmente conhece-se a dimensão da epidemia da AIDS, e um grupo em situação de 
vulnerabilidade é o dos estudantes universitários. O IBILCE/UNESP desenvolve, desde 2006, o projeto 
"Equipe de Apoio do Ibilce - E aí!?", em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio 
Preto. Este projeto visa a prevenção às DST/AIDS e gravidez não planejada junto aos seus estudantes. 
Esta parceria envolve a formação de agentes multiplicadores entre os próprios alunos, testagem para 
HIV, orientação para a prática de sexo seguro e distribuição de preservativos e folhetos educativos. Este 
trabalho tem por objetivo avaliar o trabalho dos multiplicadores e a conduta sexual dos alunos do 
IBILCE/UNESP matriculados no ano de 2012 e para tanto, foi organizada uma amostra representativa 
dos alunos, que responderam um questionário anônimo sobre comportamento sexual. Por meio dos 
resultados pode-se pensar em ações que subsidiem trabalhos de prevenção entre os 
universitários.  CNPq    
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO REVOLUCIONÁRIA NA AMÉRICA LATINA: UM 
ESTUDO DA CAMPANHA DE ALFABETIZAÇÃO CUBANA  

 
DAYANE DE FREITAS COLOMBO ROSA  

ROSELI GALL DO AMARAL DA SILVA  
JOSÉ JOAQUIM PEREIRA MELO  

 
       Este artigo tem como objeto de pesquisa a história da educação na América Latina, em específico a 
história da educação em Cuba no período de 1959 à 1961. Foi desenvolvida uma breve análise da 
campanha contra o analfabetismo e suas implicações para a formação de um modelo de homem 
revolucionário denominado de: o homem novo, em que a educação foi utilizada como um dos pilares 
fundamentais para uma práxis revolucionária. Como fontes foram utilizados o Discurso de Fidel de 1979, 
a Cartilha Venceremos e o Manual Alfabeticemos. A cartilha foi elaborada levando em consideração os 
processos históricos vivenciados por Cuba naquele momento, e o Manual continha orientações ao 
professor sobre como utilizar a cartilha e, como aplicar corretamente a metodologia proposta. Além 
disso, tratava de temas de orientação revolucionária, em uma tentativa de politizar os voluntários e de 
direcioná-los com relação ao foco que deveria ser dado às discussões dos temas.   
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CONSTITUIÇÃO DE CURSOS A DISTÂNCIA ACESSÍVEIS: A IMPORTÂNCIA DO CONSULTOR DE 
ACESSIBILIDADE  

 
ANA VIRGINIA ISIANO LIMA  
KLAUS SCHLÜNZEN JUNIOR  

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS  
ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA  

 
       A Educação a Distância (EaD) ganha cada vez mais espaço no cenário educacional. Diante do 
crescimento expressivo dessa modalidade no contexto educativo, não se pode negar a busca por 
formação dos Estudantes Público-Alvo da Educação Especial (EPAEE). Evidencia-se, assim, a necessidade 
de se construir materiais que contenham recursos de acessibilidade. Dentre os recursos disponíveis, 
abordaremos neste trabalho a audiodescrição, que foi vivenciada durante o curso intitulado "Princípios 
e Técnicas da Audiodescrição: aplicabilidade em contextos culturais e educacionais", oferecido pelo 
Núcleo de Educação a Distância (NEaD), da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
(UNESP). O estudo objetivou compreender a função do consultor de acessibilidade com deficiência 
visual. A proposta metodológica utilizada foi a abordagem qualitativa. Os resultados evidenciam que as 
sugestões e orientações do consultor de acessibilidade tornam os materiais de um curso acessíveis, pois 
consideram possíveis equívocos que podem impedir a compreensão dos estudantes em relação ao 
conteúdo. 
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CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS EM ADOLESCENTES INFRATORES DE UMA UNIDADE DE 
SEMILIBERDADE DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 
PATRÍCIA SANTOS TEIXEIRA  

THAIS EMILIA DE CAMPOS  
RAUL ARAGÃO MARTINS  

 
       O uso de substâncias psicoativas (SPA), legais ou ilegais, é um dos comportamentos de risco entre 
crianças e adolescentes e está associado a condutas antissociais e/ou delitivas, como as que levam a 
prática de atos infracionais e, posteriormente, a entrada no sistema socioeducacional previsto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Estas situações são motivos de discussões e preocupa pais e 
educadores. Para planejar uma intervenção voltada a prevenção e/ou retorno a condutas socialmente 
aceitas é necessário que se conheça o padrão de uso de álcool e outras drogas entre os adolescentes. 
Assim, participaram desta pesquisa 15 internos de uma unidade de semiliberdade prevista no ECA. 
Levantou-se através dos seguintes instrumentos o perfil dos adolescentes: AUDIT, Q_F, DUSI-R e o 
ASSIST. Concluiu-se que o padrão de uso de SPA entre adolescentes atendidos no regime de 
semiliberdade é alto quando comparado com a população em geral e, em relação aos estudos, quase 
todos tinham abandonado a escola.  cnpq  
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CONSTITUIÇÃO DE UMA ESCOLA INCLUSIVA: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO, PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO  

 
ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA  

ELISA TOMOE MORIYA SCHLÜNZEN  
DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS  

ANA VIRGINIA ISIANO LIMA  
 

       Para constituirmos uma escola inclusiva, que reconheça e valorize as diferenças, além de fornecer 
condições de acesso e permanência de todos na escola comum, a gestão escolar tem papel 
fundamental. O objetivo deste estudo, baseado em uma pesquisa de mestrado, é analisar 
comparativamente algumas políticas públicas educacionais que tangem o processo de inclusão, de 
acordo com os princípios da Educação Inclusiva. A abordagem metodológica da pesquisa é qualitativa. 
Os participantes são membros da equipe gestora: diretora escolar, vice-diretora escolar e coordenadora 
pedagógica. Na coleta de dados foram realizadas análises documentais sobre o Projeto Político 
Pedagógico, o Plano Municipal de Educação e o Plano Nacional de Educação. A pesquisa permite 
concluir preliminarmente, que a equipe gestora, quando aberta a um processo democrático, pode 
desenvolver ações para a efetivação dos princípios da educação inclusiva, por meio da articulação 
intersetorial.  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
2030 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DE SABERES E PRÁTICAS SOBRE A AFETIVIDADE NA CRECHE  
 

VIVIANE APARECIDA FERREIRA FAVARETO CACHEFFO  
 

       Resumo: Esse estudo contempla os dados obtidos na realização de um curso de formação 
continuada em serviço, com base nos pressupostos teóricos wallonianos, que buscou construir de modo 
colaborativo, com as professoras de creche, saberes e práticas para subsidiar o trabalho com a 
afetividade do bebê e da criança pequena. Para tanto, optou-se pela metodologia qualitativa, na 
modalidade pesquisa-ação-colaborativa, devido a suas potencialidades em relação à produção de 
conhecimento e de formação. Dessa forma, certificou-se a tese, de que os estudos da Psicologia podem 
contribuir para a Formação de Professores, uma vez que se configura como uma área do conhecimento 
que promove, para além do conhecimento teórico do desenvolvimento humano, a possibilidade de 
reflexão das práticas adotadas e realizadas. Da mesma maneira que a formação continuada precisa ser 
assumida como processo promotor da profissionalidade docente e, portanto, deve estruturar-se em 
função das necessidades formativas dos envolvidos no processo educativo.  
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CONTEXTUALIZANDO A GESTÃO DEMOCRÁTICA  
 

MARIANA APARECIDA GRILLO  
JOEL AUGUSTO OLIVEIRA SANCHEZ  

 
       RESUMO O presente artigo apresenta conceitos sobre gestão escolar , de forma a salientar o reflexo 
deste processo na dinâmica social e política de um local. Sendo a gestão um processo de democracia, 
ela está diretamente ligada ao interesse coletivo das pessoas ali envolvidas. Contudo, ao dar voz ativa a 
todos que fazem parte desse processo de forma democrática, a escola passa a ter uma maior 
organização, articulação e autonomia . Além de assegurar o bom funcionamento, a instituição passa a 
alcançar os objetivos propostos, pois será o reflexo de um publico, e não apenas de alguns membros. 
Neste sentido, este trabalho foi realizado via pesquisa bibliográfica, sendo direcionado pelo objetivo de 
destacar a integração de pais, alunos e a gestão no avanço do processo socioeducacional das 
instituições de ensino, fazendo-se necessário compreender o reflexo politico e social da gestão escolar 
democrática.  
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CONTEÚDOS E OBJETIVOS DA CRECHE À LUZ DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL  
 

JOSÉ RICARDO SILVA  
 

       A partir de nossa experiência enquanto formador de professores de creche constatamos o quanto as 
práticas pedagógicas desenvolvidas são realizadas no espontaneismo, ou seja, não há planejamento. 
Orientados pela teoria histórico-cultural, estamos convencidos de que os professores podem contribuir 
com o desenvolvimento humano desde a tenra idade. De caráter bibliográfico, este texto tem como 
objetivo discutir quais são os objetivos e os conteúdos requeridos para promoverem o desenvolvimento 
de bebês na creche. Os autores apontam que os conteúdos para bebês são operacionais e os 
professores irão propô-los de forma indireta. Para isso, os objetos e os brinquedos são essenciais. É 
papel do professor, então, planejar vivências, materiais, espaço e tempo de modo a promover o 
desenvolvimento dos bebês.  

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
2033 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

CRIANÇA NEGRA NA EDUCAÇÃO PAULISTA  
 

IVONETE APARECIDA ALVES  
ROSIANE DE FÁTIMA PONCE  

 
       Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de algumas perguntas suleadoras: "O que as pesquisas 
acadêmicas dos Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGEs) do Estado de São Paulo revelam 
sobre as práticas educativas racistas e antirracistas na Educação Infantil?" e "Quais eixos sobre Educação 
das Relações Étnicas e Raciais Negras (RERN) podem ser mais relevantes na luta antirracista?". Como 
questão subsidiária elaborou-se um capítulo para responder à existência de uma história e historiografia 
da educação da criança negra. Para responder a estas questões foi realizado um estudo de cunho 
bibliográfico da produção de dissertações e teses dos campins da Unesp de Marília, de Presidente 
Prudente, de Rio Claro, e Araraquara - Educação Escolar; na Faculdade de Educação da USP; na 
Faculdade de Educação da UNICAMP e na Faculdade de Educação da UFSCar.  CAPES - Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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CRIMES CONTRA A FAUNA - CRIMES AGAINST WILDLIFE  
 

CLAUDIO JOSE DONATO  
JOSE LUIS DE LIMA ASTOLPHI  

JOSELENE LOPES ALVIM  
IRENE CAIRES DA SILVA  

TAIS MULLER  
MAÍRA RODRIGUES ULIANA  

 
       A preservação do Meio Ambiente foi legalmente negligenciada por muitos anos na história mundial. 
No Brasil, os primeiros passos foram dados com a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225. 
Entretanto, somente com a promulgação da Lei 9.605/98, que a proteção foi devidamente disciplinada a 
fim de tornar mais apropriada e abrangente a legislação vigente, unificando a legislação penal em 
matéria ambiental. Sob esta ótica, o objetivo deste estudo, que é uma revisão de literatura, analisa de 
que maneira se procede a tutela legal da fauna silvestre no Brasil, de acordo com a legislação vigente. 
Busca-se demonstrar, por meio de dispositivo das normas legais referente à tutela os animais silvestres, 
que a proteção destes animais passou por uma evolução histórica em termos jurídicos, chegando aos 
dias atuais como um instrumento efetivo que garante o direito à vida silvestre.      
 

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
2035 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

CULTURA E CLIMA ORGANIZACIONAL: UM ESTUDO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO  

 
NATTÁCIA ROCHA DUARTE RUANI  
MARIA ELIZA NOGUEIRA OLIVEIRA  

 
       O ambiente escolar deve colaborar para a formação integral do ser humano em vários aspectos, 
incluindo a sua capacidade de conviver nesta sociedade globalizada e multicultural e de atuar na 
construção e consolidação de espaços voltados ao atendimento dos direitos sociais e políticos. Em tese, 
o alcance desses objetivos se faz relevante compreender o clima e cultura organizacional da escola 
como elemento fundamental da gestão, pois esses elementos são um conjunto de forças latentes que 
determinam o comportamento, a maneira como se percebem o cotidiano, o modo de pensar e os 
valores individuais e coletivos do ambiente educacional. Todavia, o objetivo geral deste artigo é 
identificar e analisar a cultura e o clima de uma escola pública de ensino médio do Estado de São Paulo. 
Este trabalho assume a perspectiva que a cultura da escola é um elemento relevante no modo de 
organização do espaço escolar, interferindo na definição dos objetivos escolares e na atuação dos 
sujeitos que assumem a função de concretizá-los. Adotamos, a metodologia de caráter qualitativo, 
composta por dados coletados por meio de observações, entrevistas, questionários e análise 
documental.  
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CULTURAS LÚDICAS INFANTIS NA ESCOLA: ENTRE A PROIBIÇÃO E A CRIAÇÃO  
 

NAIR CORREIA SALGADO DE AZEVEDO  
JOSÉ MILTON DE LIMA  

 
       Esse artigo é o resultado de uma Tese vinculada à linha de pesquisa "Processos Formativos, Infância 
e Juventude", do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), Campus de Presidente Prudente/SP. O 
tema abordado relaciona-se à produção das culturas lúdicas infantis no contexto escolar com enfoque 
no jogo e na brincadeira. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo etnográfica, que usou de 
fundamentos da sociologia da infância para inserir as crianças como principais sujeitos durante esse 
processo acadêmico. Os procedimentos metodológicos usados para a coleta de dados foram: filmagens 
e fotos em vídeo (muitas delas realizadas pelas crianças), registros em diários de bordo, entrevistas 
coletivas, registros no diário coletivo de brincadeiras e os textos ilustrados. Como objetivo geral, essa 
pesquisa buscou observar, descrever e interpretar as experiências lúdicas em diversos ambientes dentro 
de uma escola pública, na cidade de Presidente Prudente/SP assim como acompanhar o processo de 
produção das Culturas Lúdicas Infantis do contexto escolar estudado. As crianças nos indicaram que são 
muitas as ações de proibições das culturas lúdicas dentro da escola, mas também nos mostraram que o 
estímulo é possível por meio da mediação do professor. Concluímos que existem muitas razões para que 
proíbam as manifestações culturais infantis nas escolas, porém nenhuma delas justifica tal 
posicionamento. Além disso, as crianças pedem que valorizemos suas opiniões e que possamos incluí-las 
nos processos educacionais de maneira que elas possam participar da Educação como um todo.  
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DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS E O TRABALHO COM PROJETOS  
 

ANA VIRGINIA ISIANO LIMA  
KLAUS SCHLÜNZEN JUNIOR  

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS  
ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA  

 
       Ao considerarmos a constituição de escolas inclusivas como um dos desafios inerentes ao cenário 
educacional brasileiro, devemos atuar na construção de práticas de ensino e aprendizagem que 
garantam o reconhecimento das diferenças dos estudantes. O estudo desenvolvido no Mestrado em 
Educação da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Presidente Prudente, buscou analisar 
os reflexos do trabalho com projetos, em termos das estratégias de ensino e aprendizagem em uma 
escola pública inserida em uma comunidade de risco. Por meio de uma abordagem qualitativa foi 
realizado um diagnóstico do contexto escolar e intervenções na sala de aula. Durante a intervenção os 
estudantes e a professora escolheram um tema por intermédio do qual foram vivenciadas situações de 
aprendizagem que promoveram a conscientização e a construção do conhecimento. A análise dos dados 
permite constatar que as práticas relacionadas ao contexto favoreceram a construção da consciência 
sobre a sua realidade e a construção do conhecimento.   Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES). 
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DANÇA E CULTURAS JUVENIS NO ENSINO MÉDIO  
 

JOYCE CRISTINA CLARO MENOTI  
MÁRCIA REGINA CANHOTO DE LIMA  

 
       O presente artigo refere-se a um recorte da dissertação intitulada "Os jovens e as Danças nas aulas 
de Educação Física: um desvelar das Culturas Juvenis" desenvolvida junto ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologia, UNESP - Campus de Presidente 
Prudente, vinculada à Linha de Pesquisa: Processos formativos, infância e juventude. A pesquisa 
realizada em uma escola da rede pública de ensino decorreu da constatação de uma professora de 
Educação Física de que dentre todas as manifestações corporais da Educação Física escolar (esportes, 
atividades rítmicas/danças, jogos, lutas e ginástica), os jovens alunos do Ensino Médio participavam 
menos quando se tratavam das aulas com o conteúdo dança. Perante essas evidências, objetivamos 
compreender os motivos e as justificativas dos alunos no que se referem à vivência do conteúdo dança 
nas aulas de Educação Física e verificar como a dança, conteúdo da cultura corporal de movimento, era 
trabalhada nas aulas de Educação Física pela professora para que esta alcançasse seus objetivos. 
Empregamos metodologia de abordagem qualitativa com pressupostos da pesquisa do tipo etnográfica 
e utilizamos como procedimentos metodológicos para coleta e análise dos dados, respectivamente, o 
questionário, a observação participante, a entrevista semi-estruturada e a triangulação dos dados. Os 
participantes foram os jovens alunos de uma sala de 2º ano do Ensino Médio e a professora de 
Educação Física dessa turma. Os resultados demonstraram que apesar das literaturas referentes aos 
estudos no campo da juventude, bem como da dança apontarem que a dança faz parte das 
manifestações culturais juvenis, na escola investigada ela não estava presente nas manifestações da 
cultura corporal de movimento dos jovens alunos no seu cotidiano, refletindo na recusa ou pouca 
participação nas aulas de Educação Física com este conteúdo. Diante disso, sublinhamos que é preciso 
conhecer os jovens alunos, bem como respeitar as suas manifestações culturais juvenis no âmbito 
escolar para que o Ensino Médio, de fato, seja significativo. 
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DIREITOS DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA: APROFUNDAMENTO NECESSÁRIO  
 

ANDRÉA RAMOS DE OLIVEIRA  
ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO  

 
       O presente texto, recorte de dissertação de mestrado em Educação, tem como foco os direitos de 
aprendizagem apresentados no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) - Língua 
Portuguesa. O objetivo deste estudo foi apresentar a percepção dos professores participantes da 
pesquisa sobre os direitos e o tratamento dado durante o Pacto. A metodologia constou de um estudo 
de caso e para a geração de dados, neste artigo, foi utilizada a entrevista coletiva. Os resultados 
evidenciam que as professoras elogiaram o material de formação, o acervo literário e a socialização de 
práticas, criticaram a carga horária e a organização dos encontros, a mediação dos formadores e 
ressaltaram que os direitos de aprendizagem se mostraram uma novidade, mas que não houve 
aprofundamento do estudo sobre eles. Concluímos que os direitos de aprendizagem foram 
apresentados de forma desarticulada à formação proposta durante o PNAIC.  
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DISCUTINDO SEXUALIDADE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES.  
 

CAMILA MEDEIROS DE ARAÚJO SCAIONI  
DANIELE CRISTINA NOGUEIRA GONÇALO  

ADEMIR HENRIQUE MANFRÉ  
 

       Este artigo é decorrente de uma pesquisa empírica inserida no eixo temático da sexualidade infantil 
na escola. Apresenta a importância da abordagem desse tema no curso de formação de professores 
juntamente com a concepção e postura do professor diante da problemática abordada em sala de aula. 
Realizamos a aplicação de questionários estruturados contendo dez (10) questões abertas voltadas para 
a formação, considerações e atitudes dos professores acerca do tema sexualidade na escola e que 
lecionam no primeiro ciclo do ensino fundamental em escolas públicas municipais na região de 
Presidente Prudente. Apresentaremos, neste artigo, os resultados da análise das quatros questões que 
julgamos serem as mais relevantes. Como resultado, compreendemos que a concepção de sexualidade 
do professor é fundamental para o esclarecimento de muitas questões que ainda permeiam como um 
tabu na escola. Portanto, sua formação é de fundamental importância para um debate significativo e 
esclarecedor no campo educacional.  
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DIÁLOGO E TOLERÂNCIA COMO VALORES IMPORTANTES PARA A ARTE DE APRENDER A VIVER JUNTOS.  
 

ANGÉLICA FERREIRA RIBEIRO  
AUGUSTA BOA SORTE OLIVEIRA KLEBIS  

CARMEN LÚCIA DIAS  
 

       Este artigo apresenta reflexões sobre diálogo e tolerância como pontos a serem considerados para 
uma boa convivência. O objetivo geral é discutir a contribuição do diálogo e tolerância como valores 
fundamentais para a arte de aprender a viver juntos. Especificamente, propõe: a) refletir sobre a 
importância do diálogo e tolerância nas diferentes formas de convívio; b) discutir possíveis ações que 
impulsionam o ser humano a colocar em prática, diálogo e tolerância. Trata-se de uma abordagem 
qualitativa, cuja opção metodológica foi pela pesquisa bibliográfica. Entende-se que o aprender a 
conviver exige que se rompa com a visão de uma cultura hegemônica e assim caminhar em direção à 
valorização da interculturalidade, no respeito e reconhecimento do outro. As diferenças sempre 
existirão, é preciso saber conviver harmoniosamente, procurando vencer o preconceito, 
compreendendo e respeitando o próximo. Há muito que se aprender com as diferentes formas de 
manifestações culturais. 
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: O USO DAS TECNOLOGIAS COMO INSTRUMENTO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL 
E SOCIAL  

 
TAISSA VIEIRA LOZANO BURCI  
STELA GALBARDI DE RESENDE  

SILVIA ELIANE DE OLIVEIRA BASSO  
MARIA LUISA FURLAN COSTA  

 
       Esse artigo tem como objetivo abordar a educação a distância e o uso das tecnologias como 
instrumento de inclusão em âmbito educacional e social. Desta forma, apresentaremos uma análise que 
envolve a educação a distância e a compreensão do que é tecnologia. O procedimento metodológico 
adotado é a pesquisa bibliográfica e documental com abordagem qualitativa. Concluímos que a 
educação a distância foi reconhecida como uma modalidade pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.9394/96 em um período de expansão tecnológica no país. A regulamentação desta 
modalidade e sua caracterização pelo uso das tecnologias contribuiu para a mudança da visão de 
educação, principalmente ao atendimento dos cidadãos que por algum motivo não conseguem 
frequentar o ensino superior presencial.  
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EDUCAÇÃO BRASILEIRA: DO ENSINO JESUÍTICO AS AULAS RÉGIAS  
 

TAISSA VIEIRA LOZANO BURCI  
 

       Esse artigo pretende abordar as principais características e objetivos do ensino jesuítico e das au-las 
régias, bem como compreender o percurso histórico dessa mudança. O procedimento adotado é a 
pesquisa bibliográfica. A educação jesuítica se destacou pela formação pautada nos princípios cristãos 
destinada aos indígenas e as aulas régias direcionadas a elite buscaram formar indivíduos para 
contribuírem com o desenvolvimento político e econômico de Portugal. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ENSINO E FORMAÇÃO DE CONCEITO CORPORAL NA 
PERSPESCTIVA DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL.  

 
LARISSA ZANGARINI ANTONIO  
IRINEU A TUIM VIOTTO FILHO  

YANCA RODRIGUES LIBRON  
RODRIGO LIMA NUNES  

TATIANE DA SILVA PIRES FELIX  
 

       Este artigo foi elaborado a partir de intervenções pedagógicas efetivadas em um projeto de 
extensão realizado pelo Grupo de Estudos, Intervenção e Pesquisa em Educação Escolar (GEIPEE-thc), 
numa Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (Ciclo I) de Presidente Prudente. Tal projeto 
tem por objetivo central, trabalhar, junto aos alunos, atividades ludo-pedagógicas que possibilitem o 
desenvolvimento de seus psiquismos, psiquismo este entendido enquanto sistema interfuncional. 
Diante disso, objetivamos, no presente artigo, discutir a importância do profissional de educação física 
na educação infantil e compreender como um processo de intervenção, que utilizou como base a 
formação da consciência corporal, contribui para o desenvolvimento da consciência e criatividade de 
crianças pertencentes a uma sala de Pré II da referida instituição. Podemos concluir que este fato nos 
remete à necessidade de construção de processos didático-pedagógicos que enriqueçam, de forma 
qualitativa, o desenvolvimento da consciência e da criatividade infantil numa perspectiva humanizadora. 
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ENSINO DE LÍNGUA MATERNA: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA PERSPECTIVA DA GESTÃO ESCOLAR  
 

ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO  
 

       Os gestores escolares desempenham um importante papel na formação docente, pois podem 
colaborar para o aperfeiçoamento e alteração de práticas pedagógicas visando à aprendizagem dos 
alunos. Apresentamos, neste artigo, um recorte de uma pesquisa maior, de base quali-quantitativa, 
financiada pelo CNPq, contando com a participação de trinta e três gestores escolares e cento e 
cinquenta e oito docentes, de vinte e duas escolas do município de Presidente Prudente. Nosso objetivo 
para este artigo, baseado no recorte estabelecido, é discutir os resultados a que chegamos a partir das 
respostas emitidas por trinta e três gestores, por meio da aplicação de um questionário, sobre conceitos 
de alfabetização e letramento. Ao definirem tais conceitos, percebemos que suas respostas devem ser 
aprimoradas para que possam, no exercício de sua função, propiciar estudos e práticas que 
proporcionem uma reflexão sobre alfabetização e letramento, observando as oportunidades de 
alfaletramento e de multiletramentos.   CNPq 
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ENSINO DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DE ESCOLARIZAÇÃO: PRODUÇÃO DIVULGADA NO 
BOLETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (BOLEMA)  

 
THAIS DE SÁ GOMES NOVAES  

JESSICA APARECIDA DUTRA CARVALHO  
 

       A pesquisa apresenta, analisa e discute uma revisão bibliográfica dos artigos sobre educação 
matemática publicados no periódico nacional BOLEMA (Boletim de Educação Matemática), no período 
compreendido entre 2007 e 2016. O objetivo do trabalho foi de investigar as pesquisas sobre o ensino 
de matemática nos anos iniciais de escolarização, a fim de organizar um panorama de estudos e 
construir um banco de dados para acesso, com intuito de auxiliar demais pesquisas sobre a temática. 
Foram encontrados apenas sete (07) artigos, de um total de 472, que referem-se à organização do 
ensino de matemática nos anos iniciais de escolarização, a partir dos referenciais da Teoria Histórico-
Cultural, o que revela a necessidade de desenvolvimento de mais estudos sobre o assunto, a fim de 
contribuir com os docentes da Educação Básica na organização de um ensino de matemática que 
promova a apropriação dos conceitos científicos pelos estudantes. 
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ENSINO, APRENDIZAGEM, RELAÇÕES SOCIAIS E OS CONFLITOS NA ESCOLA: IMPLICAÇÕES COM O CLIMA 
ESCOLAR  

 
CARMEN LÚCIA DIAS  

 
       Este artigo, integrado a um projeto de pós-doutorado e pesquisa docente objetiva propor uma 
reflexão sobre o clima escolar e suas implicações com o ensino, aprendizagem, as relações sociais e os 
conflitos na escola. O clima escolar pode ser entendido como um conjunto de percepções em relação à 
instituição de ensino que, em geral, descortinam os fatores relacionados à organização, às estruturas 
pedagógica e administrativa, além das relações humanas que ocorrem no espaço escolar. Esta pesquisa 
se apoiou em revisão de literatura especializada (SEVERINO, 2007; BENTO, 2012), com a utilização de 
descritores nas Bases de dados ERIC; SIBiUSP; SciELO ; Portal de Periódico CAPES/MEC; Portal Domínio 
Público; Sage Journals; Portal OASISBR; Open Access Theses and Dissertations - OATD. As pesquisas 
apontam as implicações positivas do clima escolar e a sua interlocução com a escola quanto ao ensino- 
aprendizagem, o rendimento escolar e nas relações humanas que ocorrem no espaço escolar.  
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ESCOLA E DESENVOLVIMENTO DA SUBJETIVIDADE: UM DIÁLOGO ENTRE TEORIAS  
 

RENATO KENDY HIDAKA  
 

       Atualmente, uma parte das pesquisas brasileiras realizadas no campo da educação têm procurado 
articular as contribuições da pedagogia histórico-crítica, formulada por D. Saviani, às contribuições da 
teoria histórico-cultural, originada com os estudos de L. Vigotski no campo da psicologia. Tais pesquisas 
têm sustentado a existência de um caminho profícuo aberto pela relação estabelecida entre essas duas 
teorias, como, por exemplo, o desenvolvimento da reflexão sobre o papel da escola no desenvolvimento 
da subjetividade humana. Este artigo tem como objetivo fazer algumas considerações sobre a relação 
entre escola e desenvolvimento da subjetividade a partir do diálogo entre as contribuições da teoria 
histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica e formulações constantes na obra A construção social 
da realidade, dos sociólogos P. Berger e T. Luckmann. Sustenta-se que essa articulação, ao atentar para 
a dimensão institucional da formação da subjetividade humana, contribui para uma reflexão mais 
abrangente sobre o tema em questão. 
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ESCOLA E TRABALHO INFANTIL SOB A ÓTICA DE ADULTOS  
 

ALINE MADIA MANTOVANI  
PEDRO PUGLIESI ABDALLA  

ANDERSON DOS SANTOS CARVALHO  
 

       O objetivo desse estudo é compreender a relação entre trabalho infantil e escola a partir da fala de 
adultos com histórico de trabalho infantil, estudantes em turmas de Educação de Jovens e Adultos. 
Participaram da pesquisa 131 adultos, de ambos os sexos; foi utilizado um questionário, baseado em 
estudo internacional, que ajudou a traçar o perfil dos participantes, as implicações do trabalho infantil 
sobre a escolarização e os índices de valorização atribuídos ao fenômeno. Adotou-se como perspectiva 
teórica analisar o trabalho infantil para além de um viés generalista e universalista, visando o 
encaminhamento de considerações aprofundadas e embasadas nas perspectivas dos sujeitos. Os 
resultados apontam que o trabalho infantil, atualmente, encontra-se presente nos mais diversos 
espaços sociais, ocorre devido aos aspectos sociais e econômicos que perpetuam as desigualdades 
sociais, impacta positiva e negativamente sobre a vida adulta e reveste-se de características culturais e 
ideológicas diversas. 
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ESCOLHA PROFISSIONAL DA DOCÊNCIA: INFLUÊNCIAS MARCANTES NA OPINIÃO DE PROFESSORES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL I  

 
ANA LUZIA VIDEIRA PARISOTTO  
MICHELLE MARIANA GERMANI  

PATRÍCIA REGINA DE SOUZA  
ESTELA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS  

ESTELA LEMOS MOREIRA  
LOHAYNA PATRICIA DIAS DOS SANTOS  

 
       É importante dar voz aos professores, reconhecendo quais foram as pessoas que influenciaram 
positivamente a sua escolha profissional, pois sabemos que a profissão docente não tem sido uma 
carreira atraente devido a múltiplos fatores. Dessa forma, tomamos o seguinte questionamento como 
percurso gerador deste artigo: quais foram as pessoas que influenciaram positivamente a escolha da 
profissão docente? Apresentamos então um recorte de uma pesquisa maior, de base quali-quantitativa, 
financiada pelo CNPq, contando com a participação de trinta e três gestores escolares e cento e 
cinquenta e oito docentes, de vinte e duas escolas do município de Presidente Prudente/SP. Nosso 
objetivo para este artigo, baseando-nos no recorte estabelecido, foi analisar, à luz da análise de 
conteúdo, as respostas emitidas por 158 professores, por meio da aplicação de um questionário. Os 
resultados apontam que, majoritariamente, o professor é a principal referência dos sujeitos 
pesquisados, quando a tônica é escolha da profissão.  CNPq 

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
2051 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

ESPAÇO E AMBIENTE ESCOLAR E O CONCEITO DE LUGAR: O QUE DISSERAM AS PESQUISAS?  
 

RENATA PAVESI COCITO  
FÁTIMA APARECIDA DIAS GOMES MARIN  

 
       Apresentamos parte dos resultados da pesquisa de mestrado "Do espaço ao lugar: contribuições 
para a qualificação dos espaços para bebês e crianças pequenas", vinculada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da FCT/UNESP de Presidente Prudente/SP, e destacamos como o conceito de 
lugar foi aprofundado na investigação. O objetivo é evidenciar como o conceito de lugar foi edificado 
através da pesquisa bibliográfica (levantamento e revisão bibliográfica). A fundamentação teórica se 
sustenta nas áreas da Educação, Geografia, Arquitetura e Urbanismo e Psicologia. O conceito de lugar, 
desvelado no levantamento bibliográfico e na aproximação com as produções científicas, condensa o 
que almejamos que seja construído nas instituições para crianças: um espaço humanizado e de 
oportunidades para a infância. 
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ESPAÇOS DE FORMAÇÃO DA DOCÊNCIA NOS ANOS INICIAIS: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O CURSO DE 
PEDAGOGIA NO CENÁRIO ATUAL  

 
VANDA MOREIRA MACHADO LIMA  

 
       Este artigo visa refletir e apresentar a visão dos alunos concluintes de um curso de Pedagogia de 
uma universidade sobre sua formação como futuro professor. A pesquisa de abordagem qualitativa, 
utilizou pesquisa bibliográfica, análise documental, questionário (58) e análise de conteúdo. Os dados 
empíricos apontam que os alunos concluintes não se sentem preparados para a docência nos anos 
iniciais e suas sugestões para contribuir com a qualidade do curso de Pedagogia centram-se na 
ampliação da articulação teoria e prática. Em síntese a aproximação entre o espaço de formação 
(universidade) e o espaço de atuação profissional dos professores (escola) é essencial para alcançarmos 
a tão almejada indissociabilidade teoria e prática. Propomos que os cursos de Pedagogia propiciem aos 
futuros professores diferentes espaços de formação: acadêmico, pesquisa, cultural e político.  Sem 
financiamento 
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FONTES DE FORMAÇÃO DAS CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA DE DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR  
 

PRISCILE BERNARDINI  
CAMELIA SANTINA MURGO  

 
       Este estudo teve como propósito analisar as fontes de formação das crenças de autoeficácia de 
docentes do ensino superior. Os participantes foram 43 docentes de ensino superior de instituições 
públicas e privadas do interior do estado de São Paulo. Para avaliara formação das crenças foi utilizada a 
Escala sobre Fontes de Autoeficácia composta por 16 itens organizados em quatro subescalas, que 
englobam as quatro fontes fundamentais de influência, a saber, Experiências Vividas, Experiências 
Vicárias, Persuasão Social e Estados Fisiológicos e Afetivos. Os resultados indicaram que,entre os 
professores participantes,as fontes Persuasão Social (M=25,6) e Estados Fisiológicos e Afetivos 
(M=17,5)são mais determinantes na formação das crenças de autoeficácia. Dada a limitação no numero 
de participantes e a escassez da produção, são recomendados novos estudos a fim de investigar, junto 
aos docentes, as fontes formadoras das suas crenças de autoeficácia. 
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES: ANÁLISES DE UMA EXPERIÊNCIA VIVIDA EM UMA ESCOLA 
MUNICIPAL DO NOROESTE PAULISTA  

 
IZABELLA ALVARENGA SILVA  

LUCIANA APARECIDA NOGUEIRA DA CRUZ  
RAUL ARAGÃO MARTINS  

 
       Trabalhar com questões éticas e morais na escola ainda é um desafio para os profissionais da área 
da Educação. Professores e gestores reafirmam a importância da formação inicial e continuada, para 
lidar com as dificuldades diárias da escola. Nesse sentido, nosso objetivo é apresentar considerações 
sobre uma atividade de formação continuada realizada em uma escola pública. A pesquisa é qualitativa, 
de natureza aplicada e tem caráter descritivo. Os dados apresentados são oriundos do processo 
formativo realizado com 24 professores ao longo de 14 meses. Os instrumentos utilizados foram: 
questionário, observação e entrevista. A análise dos dados foi feita por meio da análise de conteúdo. 
Como resultados, prevaleceu a culpabilização da família em relação aos problemas cotidianos vividos na 
instituição, idealização de um aluno obediente e disciplinado, ausência da equipe gestora na formação e 
mudanças em seu cronograma. Concluímos que a formação continuada na escola encontrou relativa 
resistência por parte dos participantes.   Capes 
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FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR E A CONTRIBUIÇÃO PARA O APRIMORAMENTO DA 
QUALIDADE NO PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM.  

 
FLÁVIA MARIA ALBERTINO  

CARMEN LÚCIA DIAS  
 

       Mudanças se fazem necessárias na educação para promover um ensino de qualidade, assim como a 
formação continuada do professor é primordial no processo de ensino e aprendizagem. Este estudo 
objetivou analisar a formação continuada do professor e refletir as suas contribuições para o processo 
de ensino e aprendizagem e para a própria prática pedagógica do professor. Para atingir tal objetivo, 
utilizou-se a pesquisa bibliográfica com autores que se dedicaram a analisar e refletir sobre o tema. Os 
resultados apontam a importância do constante aperfeiçoamento, atualização e bom preparo dos 
professores, sendo a formação contínua uma das formas mais eficazes para estudar e compreender 
todo o processo de ensino e aprendizagem. Concluímos que o professor precisa estar bem preparado 
para a mediação pedagógica, o aprimoramento e atualização com a formação continuada do professor 
contribui e favorece a aprendizagem do aluno, valorizando a diversidade e à característica única que 
possui cada sujeito.  
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FORMAÇÃO CONTINUADA VIRTUAL DE PROFESSORES NO ENSINO SUPERIOR: EM FOCO AS 
COMUNIDADES DE PRÁTICA  

 
SANDRA LETÍCIA SCHROEDER IGLESIAS  

MARIA LUISA FURLAN COSTA  
SILVANA APARECIDA GUIETTI  

PATRÍCIA L. L. MERTZIG GONÇALVES DE OLIVEIRA  
 

       Este artigo discute o papel das Comunidades de Prática (CoP) virtuais na formação continuada de 
professores no Ensino Superior. A Lei de Diretrizes e Bases Nacionais nº 9.394/96 estabeleceu a 
formação docente dividida em duas etapas: a inicial e a continuada, assim como sinalizou a utilização 
das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) nos processos formativos. Entende-se que dessa 
legislação decorre-se diversas experiências de formação continuada de professores utilizando as CoP. O 
estudo foi desenvolvido por meio da pesquisa bibliográfica. Inicialmente focaliza-se a aprendizagem 
pautada na participação ativa dos sujeitos. Na sequência, discute-se o conceito de CoP virtual, e, por 
fim, articula-se a formação continuada de professores por meio das CoP. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E TRABALHO DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O QUE AS PESQUISAS 
REVELAM?  

 
LÍVIA BERNARDES RODRIGUES  

EVANILEIDE PATRICIA LIMA FIGUEIRA  
RENATA PORTELA RINALDI  

 
       A Educação Infantil teve uma grande expansão na última década. No campo quantitativo, no que diz 
respeito ao acesso, não se pode negar; mas qual a qualidade desse acesso? Quem é o profissional em 
exercício nesse nível de ensino na atualidade? Partindo de tais questionamentos, a presente produção, 
que se vincula a uma investigação mais ampla sobre a formação de professores e o trabalho docente 
nos diferentes níveis de ensino, tem como objetivo mapear a produção científica acerca da temática 
"formação de professores e trabalho docente na Educação Infantil" por meio de pesquisa bibliográfica 
em dois periódicos conceituados no campo da educação, a saber: Revista Brasileira de Educação e 
Caderno CEDES, entre 2000 a 2016. Pode-se observar que a produção científica na área é escassa, o que 
sugere desinteresse por esse nível de ensino ou um silenciamento para as questões da formação e do 
trabalho docente na educação infantil.  
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FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES: DESAFIOS E POSSIBILIDADES PARA INCORPORAÇÃO DE 
TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.  

 
DANIELE DOS SANTOS MARTINS VIEIRA  

RENATA PORTELA RINALDI  
 

       O texto apresenta o relato de experiência e os resultados do trabalho realizado na disciplina de 
Tecnologias Aplicadas à Educação no curso de licenciatura em Pedagogia em uma universidade pública 
no interior do estado de São Paulo. Visa apresentar possibilidades e desafios do processo de 
incorporação de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) na formação inicial de futuros 
professores que atuarão na educação infantil e no ensino fundamental. Pautamo-nos no método 
descritivo-analítico e os dados foram obtidos com as atividades realizadas em sala de aula com recursos 
off-line e on-line. Os resultados apontam que o papel do professor e as estratégias didáticas para 
trabalhar conteúdos e recursos de TDIC na formação inicial precisam ser ressignificados desafiando os 
futuros professores a investir em formas diversificadas de construção do conhecimento. Acreditamos 
que assim, aprenderão a usar recursos de TDIC e poderão aprender a ensinar com elas consciente de 
suas possibilidades, mas também dos desafios para o ensino.   Agência de fomento: não contou com 
financiamento. 
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FORMAÇÃO PERMANENTE: REDES SOCIAIS, INCLUSÃO E ENSINO DE LIBRAS  
 

MARIANE DELLA COLETTA SAVIOLI GARZOTTI DE ARAUJO  
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  

 
       O presente artigo emergiu da dissertação que foi defendida no Programa de Mestrado em Educação 
da Universidade do Oeste Paulista - Unoeste, na Linha de Pesquisa, Formação e Prática Pedagógica do 
Profissional Docente no ano de 2017. O objetivo geral foi compreender como, a partir das interações na 
internet, por meio das redes sociais Facebook e WhatsApp, os docentes discutem sobre o ensino da 
Língua Brasileira de Sinais para o aperfeiçoamento da sua prática. A metodologia de pesquisa foi 
qualitativa com intervenção, por ser o pesquisador participante ativo, que proporcionou interações e 
práticas pedagógicas por meio das redes sociais Facebook e WhatsApp utilizados como ambientes 
acessíveis de comunicação, e interação. No procedimento de coleta de dados, foram utilizadas a 
observação das interações, uma entrevista sobre a visão e a prática dos docentes quanto ao uso das 
redes sociais no processo de ensino e aprendizagem. A análise dos resultados ocorreu a partir dos 
seguintes eixos estruturantes: facilitador conceitual, contador de estórias, guia reflexivo, e habilidades 
sociais de comunicação. Os resultados evidenciaram o envolvimento e aprendizagem colaborativa entre 
os trinta e dois professores e demais participantes, do curso de formação permanente, o que despertou 
em cada um dos participantes o interesse em transformar sua prática pedagógica. Concluímos que os 
espaços virtuais contribuíram para a autonomia, acessibilidade e habilidades comunicativas que levaram 
a fluência no uso da Libras. Palavras-chave: formação permanente; redes sociais; inclusão; 
Libras.  Financiamento durante o Mestrado: Taxista Prosup 
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GESTÃO ESCOLAR: UM OLHAR SOBRE O DISCURSO DOS DOCENTES  
 

ELISANGELA APARECIDA BULLA IKESHOJI  
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL  

 
       O objetivo deste estudo foi identificar e analisar como os docentes percebem a gestão escolar no 
contexto da instituição pública federal de ensino profissional e tecnológico. A metodologia adotada para 
realização deste estudo utilizou-se dos conhecimentos produzidos nos textos obtidos após a realização 
do levantamento de publicações científicas, desenvolvidas no Brasil nos últimos 16 anos, entre 2000 e 
2015, na base de dados do Scielo (Scientific Eletronic Library Online) e na base de dados do IBICT 
(Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia). Utilizou-se ainda de entrevista 
semiestruturada, realizada com 15 docentes, como instrumento para coleta de dados, cuja organização 
e análise foi realizada, a partir da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Os principais resultados 
evidenciaram que na percepção dos docentes a gestão escolar precisa ser organizada de acordo com o 
trabalho pedagógico e com os interesses da comunidade escolar. 
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HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA EDUCATIVO FRANCÊS: DA ESCOLA MATERNAL À UNIVERSIDADE  
 

FÁBIO MARIANO DA PAZ  
 

       Este artigo tem como objetivo apresentar parte da pesquisa "Gestão Escolar, Formação Docente e 
Qualidade da Educação Pública em Lyon - França e em Birigui - Brasil", realizado por ocasião de um pós-
doutorado junto ao Laboratório de Educação, Cultura e Políticas do Institut des Sciences et Pratiques 
d'Éducation et de Formation (ISPEF), pertencente à Universidade de Lyon 2, no período de abril de 2016 
a fevereiro de 2017. Representa o esforço de efetuar uma análise do sistema educativo francês e, neste 
contexto, de discutir brevemente seu percurso histórico, seus princípios, sua estrutura hierárquica e 
seus níveis de ensino, desde a escola maternal até a universidade. Os dados mostram que mesmo um 
país desenvolvido com a França possui seus percalços e dificuldades na implementação de suas políticas 
educacionais.  
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HISTÓRICO DE INCLUSÃO EDUCACIONAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS: AS PRODUÇÕES CIENTÍFICAS 
SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO BRASIL NO PERÍODO DE 2011 A 2015  

 
ÉLIDA GALVÃO DO NASCIMENTO  

DANIELLE APARECIDA DO NASCIMENTO DOS SANTOS  
 

       A Educação Especial fora, até meados do século XX no Brasil, uma responsabilidade de instituições 
educacionais especializadas. Este artigo tem como finalidade apresentar o resultado do mapeamento de 
dissertações e teses sobre Educação Especial no período 2011 a 2015. O estudo é parte integrante de 
uma pesquisa de mestrado em andamento, desenvolvida no âmbito do Programa de Mestrado em 
Educação da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). Para a pesquisa do tipo estado do 
conhecimento, de caráter bibliográfico, fez-se uma consulta às bases de dados Scielo, ERIC e Portal de 
Dissertações e Teses da Capes utilizando os seguintes descritores: História, Instituição Especializada, 
Educação Especial e Inclusão. Mediante a análise bibliográfica sobre as produções selecionadas, foi 
possível elaborar uma compreensão significativa sobre o contexto da história da Educação Especial no 
Brasil, bem como das instituições especializadas. 
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IMPLICAÇÕES DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS NA ALFABETIZAÇÃO.  
 

BEATRIZ BERTASSO SANCHES  
ANNA MARINA RAUSEO  

NAYARA MOREIRA CAMARGO  
ONAIDE SCHWARTZ MENDONÇA  

 
       Este artigo teve sua origem nas pesquisas desenvolvidas pelo Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (Pibid), na FCT/UNESP, de Presidente Prudente/SP, sob orientação da Profª Drª 
Onaide Schwartz Mendonça. A metodologia da pesquisa resulta de uma investigação bibliográfica, cujo 
objetivo é refletir sobre os impactos produzidos pelas avaliações externas, especialmente a Avaliação 
Nacional da Alfabetização (ANA), no contexto do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 
(PNAIC), nas práticas pedagógicas, bem como suas implicações no cotidiano das salas de aula. O 
presente artigo visa contribuir para a compreensão do desenvolvimento dos possíveis processos de 
modificação das práticas pedagógicas bem como dos prováveis desdobramentos na aprendizagem dos 
alunos. A pesquisa revelou que, além de as avaliações externas não promoverem o desenvolvimento 
processual e integral do aluno, ainda constatou, que a direção das escolas tende responsabilizar o 
professor pelo sucesso ou fracasso do aluno. 
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INCLUSÃO COM IGUALDADE OU COM EQUIDADE: PRIMEIRAS REFLEXÕES  
 

TAISSA VIEIRA LOZANO BURCI  
ANNIE ROSE DOS SANTOS  

MARIA LUISA FURLAN COSTA  
 

       A pesquisa tem como objetivo analisar os princípios de igualdade e equidade presentes nas legis-
lações sobre a educação especial partindo do pressuposto de que, dependendo da forma como são 
utilizados, podem contribuir com a inclusão socioeducacional de pessoas com deficiência. O pro-
cedimento metodológico trata-se de uma análise bibliográfica e documental, com abordagem 
qualitativa. Observamos que no princípio de igualdade todos são tratados de forma igual, e que na 
equidade os desiguais são tratados de forma desigual. Na educação especial encontramos ambos os 
princípios; a ênfase é no princípio de igualdade na elaboração da legislação, porém podemos analisar o 
respeito e a preocupação com as especificidades no princípio de equidade que ocorre no caso concreto. 
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INCLUSÃO E AS ATITUDES SOCIAIS DOS ALUNOS: A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO  
 

ALINE DE NOVAES CONCEIÇÃO  
 

       Todos devem ter a possibilidade de acesso a tudo que precisarem independentemente do seu 
estado de saúde, etnia, classe social, deficiência, habilidade ou quaisquer outras diferenças e 
diversidades. Não havendo a rejeição do diferente, compreendendo a diversidade humana como 
enriquecimento social. A partir disso, com o objetivo de analisar as mudanças de atitudes sociais de 
alunos sem deficiência em relação a inclusão após a aplicação de um programa informativo sobre o 
tema, selecionou-se uma turma de terceiro ano do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal do 
interior do estado de São Paulo e aplicou-se com eles a Escala Infantil de Atitudes Sociais em relação à 
Inclusão. Após isso, realizou-se uma intervenção a partir de um programa informativo infantil e aplicou-
se novamente a escala. Verificou-se que as atitudes sociais dos alunos sem deficiência em relação a 
inclusão, podem ser alteradas positivamente a partir de intervenção realizada com um programa 
informativo. 
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INSTITUIÇÕES ESCOLARES: O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO "FERNANDO COSTA" DE PRESIDENTE PRUDENTE 
/SP (1953-1975)  

 
ALINE DE NOVAES CONCEIÇÃO  

MACIONIRO CELESTE FILHO  
 

       Os Institutos de Educação ofereciam a Escola Normal, o Curso Colegial e Clássico, o Curso Ginasial, a 
Escola Primária Anexa e a Biblioteca. Em Presidente Prudente/SP, o Instituto de Educação era 
denominado de "Fernando Costa" e funcionou de 1953 a 1975. A partir disso, os objetivos da pesquisa 
consistiram em reconstituir aspectos de uma história do Instituto de Educação de Presidente 
Prudente/SP, entre 1953 e 1975, especificamente aspectos da instalação e encerramento. Para isso, 
realizou-se pesquisa com abordagem histórica, centrada em bibliográfica e documental, utilizando: 
fontes primárias sobre o tema localizadas na instituição que funcionou a instituição; textos publicados 
nos jornais; figuras e legislação. Verificou-se que o Instituto de Educação "Fernando Costa" foi recebido 
positivamente pela população prudentina, após modificação do Colégio Estadual e Escola Normal, que 
ocorreu juntamente com reformas de ampliação dos espaços na instituição e em 1975 essa instituição 
foi extinta e teve essa população reivindicando contrariamente.  CNPq/Brasil   
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INTERVENÇÃO HISTÓRICO CULTURAL: DIALOGANDO COM PROFESSORES NA ESCOLA  
 

FABIANE SALOMÃO SOUZA  
IRINEU A TUIM VIOTTO FILHO  

 
       Este trabalho descreve as opiniões e impressões dos professores de uma escola pública do Sistema 
Municipal de Educação de Presidente Prudente/SP, a respeito do processo de intervenção realizado na 
escola. O objetivo da pesquisa foi de criar um espaço de reflexão e discussão coletivo na escola, com 
intuito de propor novos direcionamentos e formas de enfrentamento, aos problemas que emergem no 
cotidiano escolar. A pesquisa teve como sujeitos, os professores do ensino fundamental e os gestores da 
unidade escolar. O processo de intervenção seguiu os fundamentos teóricos da Psicologia histórico-
cultural e Pedagogia Histórico-crítica. Os encontros ocorreram nas HTPCs, nos quais foram discutidos 
temas diversos, escolhidos pelos sujeitos da pesquisa. Os relatos dos professores descrevem que a 
intervenção possibilitou a construção de um espaço de reflexão e discussão coletivo na escola, com 
intuito de romper com a culpabilização e patologização dos processos educacionais. 

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
2068 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

LIVROS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA: ANALISANDO OS ACERVOS DO PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA 
DA ESCOLA  

 
CLAUDIA LEITE BRANDÃO  

SÍLVIA DE FÁTIMA PILEGI RODRIGUES  
RENATA JUNQUEIRA DE SOUZA  

 
       Este estudo objetivou compreender o processo de aquisição e distribuição dos livros de literatura 
para a Educação Infantil, por meio do Programa Nacional Biblioteca da Escola, apresentando dados 
sobre funcionamento e recursos investidos pelo MEC. Para tanto, partiu-se da pesquisa de abordagem 
quanti-quali, de cunho documental e bibliográfico. O Programa foi instituído no ano de 1997, para 
promover acesso e incentivar à leitura de alunas/os e professoras/es. Durante os dezoito (18) anos de 
existência do PNBE, a Educação Infantil foi contemplada em quatro edições (2008, 2010, 2012 e 2014), 
adquirindo 20.998.568 livros com um investimento de R$ 96.009.536,40. Por meio das obras de 
literatura infantil, a criança pode experimentar emoções, desejos, medos, construir novos 
conhecimentos do mundo que a cerca, assim, o acesso aos livros para as crianças da Educação Infantil 
das escolas públicas é muito importante, pois muitas crianças não têm contato com esses tipos de 
materiais. 
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MARY DASCOMB: UMA BREVE ANÁLISE DE SUA TRAJETÓRIA  
 

JAMILLY NICÁCIO NICOLETE  
 

       O presente trabalho analisa a inserção da educadora norte-americana Mary Parker Dascomb em 
terras brasileiras e sua participação na História da Educação, bem como sua influência na composição de 
uma educação moderna e progressista - como muitos pensavam - defendendo ideais almejados pelos 
republicanos e grupos sociais interessados na transformação da sociedade brasileira nesse momento 
histórico. Através da análise de cartas trocadas entre Mary e Horace Lane, também educador e diretor 
da Escola Americana de São Paulo, hoje, Mackenzie. As cartas versavam sobre seu trabalho, de relações 
hoje negadas pela instituição, como com a maçonaria e de diversos espaços por onde Dascomb circulou 
por ser uma mulher letrada, norte-americana e solteira. Sua inuptividade garantiu-lhe acesso a diversos 
espaços fechados para as mulheres que se mantinham em um matrimônio. Sem contar, que o fato de 
ser uma mulher solteira era considerada pela missão presbiteriana, como uma vantagem econômica, 
como veremos. 
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MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: A IMPORTÂNCIA DO FEEDBACK  
 

ANA MAYRA SAMUEL DA SILVA  
ANA VIRGINIA ISIANO LIMA  

JANAÍNA PEREIRA DUARTE BEZERRA  
 

       O artigo científico tem como objetivo apresentar uma experiência de tutoria e sua relação com a 
mediação pedagógica e o feedback, em um curso oferecido na modalidade a distância. Adotamos a 
abordagem metodológica de uma pesquisa qualitativa. Para a coleta de dados utilizamos estudo 
bibliográfica e diário de campo, que atuou como tutora colaboradora do curso intitulado "Mediação 
Pedagógica: Tutoria em EaD (Formação de Tutores: Mediação e Feedback)" desenvolvido e oferecido 
pelo Núcleo de Educação a Distância (NEaD) da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 
(UNESP). Assim, neste artigo abordaremos a importância do Feedback na Mediação Pedagógica e na 
relação entre professor tutor e estudante cursista. Concluímos que os feedbacks formativos são 
extremamente importantes para uma boa mediação pedagógica entre tutor e cursista, visto que os 
mesmos auxiliam os estudantes a ter consciência de suas dificuldades e potencialidades.  
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METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO E AVALIAÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL DE CRIANÇAS QUE APRESENTAM 
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM  

 
FABIANA LOHANI DE SOUSA  

VINÍCIUS DOS SANTOS OLIVEIRA  
JOSÉ RICARDO SILVA  

IRINEU A TUIM VIOTTO FILHO  
 

       O presente trabalho tem objetivo de realizar crítica às compreensões tradicionais de avaliação 
realizados na escola e discutir a importância de efetivação de um processo histórico-cultural de 
intervenção e avaliação ludo-pedagógico como essencial na escolarização de crianças que apresentam 
dificuldades de aprendizagem. Para isso, realizamos processo de intervenção em uma escola pública de 
Presidente Prudente com crianças do terceiro ano (na faixa etária de 08 anos de idade) que 
apresentavam queixa de dificuldades de aprendizagem e, simultaneamente avaliamos o processo de 
aprendizagem dos mesmos, a partir das atividades com eles realizadas e respeitando o seu processo 
histórico-cultural de desenvolvimento. Enfim, ensejamos discussão relativa à uma metodologia de 
intervenção e avaliação histórico-cultural que denominamos ludo-pedagógica no sentido de avançar aos 
modelos tradicionais presentes na escola. Os resultados apontam a necessidade de se construir 
atividades coletivas e ludo-pedagógicas como forma de intervenção e avaliação do processo de 
aprendizagem e desenvolvimento desses sujeitos.  CNPQ 
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MÉDICO-DOCENTE: REFLETINDO SOBRE SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA NO INTERNATO  
 

JOSE ANTONIO NASCIMENTO BRESSA  
RAIMUNDA ABOU GEBRAN  

 
       O trabalho docente do profissional médico no estágio curricular obrigatório (internato), traz 
reflexões e questionamentos sobre os dilemas existentes entre a sua atuação pedagógica e o 
atendimento ao doente. O objetivo da pesquisa foi analisar a ação do docente em sua prática 
pedagógica no internato, buscando compreender sua identidade, concepções e experiências educativas. 
Trata-se de pesquisa qualitativa (estudo de caso), envolvendo os docentes do internato de uma 
Universidade privada do interior do estado de São Paulo. Os procedimentos da pesquisa foram: 
aplicação de questionário, entrevista semiestruturada e observação da ação docente. A análise de dados 
(análise de conteúdo) buscou caracterizar a ação do médico-docente na construção de sua identidade 
profissional, desvelar as relações didático-pedagógicas e assistenciais no desenvolvimento das 
atividades, avaliar o processo didático-pedagógico, destacar os limites e possibilidades no internato. A 
triangulação entre as ações do médico-docente, o paciente e o aluno descortinará essas inter-relações e 
possibilitará o desenho de novas metodologias de ensino na prática do internato. 
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MÍDIAS COMO TECNOLOGIA EDUCACIONAL  
 

OSMAR AYRTON DO NASCIMENTO PEREIRA  
PAULO ROBERTO ROSA  

 
       As tecnologias e as mídias digitais estão, desde o século XX, exercendo cada vez mais influência na 
sociedade, criando e aprimorando continuamente formas de comunicação. As mídias apresentam-se 
como excelente canal de comunicação, desde o telefone, rádio e televisão até as mais recentes mídias 
digitais. Este texto visa demonstrar como as mídias podem melhorar a aprendizagem, apontar alguns 
dos métodos e possibilidades que podem ser adotados na prática docente e seus efeitos no processo de 
ensino-aprendizagem. O problema foi abordado de forma qualitativa mediante a realização de uma 
pesquisa bibliográfica. Os novos meios de comunicação podem ser inseridos na prática docente como 
Tecnologia Educacional - através da interdisciplinaridade entre educação e tecnologia -, aproximando o 
aluno ao conteúdo da aula. Palavras-chave: Mídias. Tecnologia Educacional. Prática docente.  IFSP 
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NEOLIBERALISMO E (SEMI) FORMAÇÃO: COMPETÊNCIA E PRODUTIVIDADE PARA A EDUCAÇÃO?  
 

ADEMIR HENRIQUE MANFRÉ  
 

       Este artigo insere-se na temática Políticas Públicas, Educação e Currículo Escolar. É resultado de 
pesquisas e debates realizados durante o 2º semestre de 2016 e 1º semestre de 2017 junto aos cursos 
de licenciatura de uma faculdade do interior do estado de São Paulo. Tem como objetivo geral 
apresentar e questionar a temática das reformas educacionais atuais mediadas pelas políticas 
neoliberais, evidenciando a fragilidade das referidas com relação à proposta de formação cultural 
(Bildung). O caminho trilhado para essa investigação consistiu na análise interpretativa e em estudos 
teóricos indicados pela área específica, na análise e problematização de textos e autores, tais como 
Santana (2017), Larrosa (2002), Adorno (1996) e Benjamin sobre o depauperamento do pensar na escola 
mediada pela racionalidade instrumental e tecnificada. A questão norteadora dessa análise é a seguinte: 
qual o lugar da experiência no ensino? Dessa forma, essa reflexão pretende abrir uma discussão crítica 
sobre formação de professores, Educação, Currículo Escolar e experiência formativa, fomentando a 
possibilidade de resistência à semiformação e aos aspectos semiculturais das (contra) reformas 
educacionais.  
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O ALUNO E O DESINTERESSE EM APRENDER: PERCEPÇÕES E INTERPRETAÇÕES DE PROFESSORES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II  

 
IZABELLA ALVARENGA SILVA  

TAISLENE GUIMARÃES  
LUCIANA APARECIDA NOGUEIRA DA CRUZ  

RAUL ARAGÃO MARTINS  
 

       Questões de diferentes naturezas tem afetado o trabalho de professores em todo o país, e o 
desinteresse dos alunos em aprender é uma queixa comum no relato destes profissionais, 
especialmente daqueles que trabalham no ensino público. Posto isso, estabelecemos como objetivo 
apresentar algumas considerações sobre como professores do ensino fundamental II percebem e 
interpretam o desinteresse dos seus alunos em aprender. Para tanto, duas questões foram aplicadas em 
vinte e quatro professores e analisadas por meio de eixos temáticos e categorias de repostas. Os eixos 
relataram como os docentes percebem a manifestação do desinteresse dos alunos em aprender e suas 
interpretações do porquê apresentariam tal postura. Os resultados, encontramos neste grupo de 
sujeitos participantes foram ao encontro da atribuição de uma relativa responsabilização pessoal do 
aluno e ao mesmo tempo uma não visão do próprio educador como autor e, portanto, também 
responsável pelo resultado do processo.  Capes  
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O AMBIENTE SOCIOMORAL: IMPLICAÇÕES DAS CONCEPÇÕES TRADICIONAL E CONSTRUTIVISTA.  
 

STEPHANIE LEE BASILE BARBOZA CASEIRO  
FELIPE COLOMBELLI PACCA  

JÚLIA NEVES FERREIRA  
CAMILA FERNANDA DIAS PAVANELI  

IEDA ALVES LULIO  
LUCIANA APARECIDA NOGUEIRA DA CRUZ  

RAUL ARAGÃO MARTINS  
 

       Os anos iniciais do Ensino Fundamental possuem um papel importante no desenvolvimento moral, 
visto que é a partir desta fase que os indivíduos começam a desenvolver noções mais elaboradas de 
regras, justiça e resolução de conflitos. É essencial que as escolas contribuam com a formação moral de 
seus alunos. Tendo como base a teoria da moralidade de Jean Piaget, este estudo descreve o ambiente 
de duas instituições de ensino particulares e as estratégias utilizadas pelos educadores na mediação dos 
conflitos interpessoais de seus alunos. A metodologia utilizada foi observação das relações de convívio, 
entre turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os resultados indicam diferença no ambiente de 
ambas as escolas e também nas atitudes dos educadores mediante a resolução dos conflitos e pequenas 
desavenças. Concluímos que as relações interpessoais estabelecidas na escola, proporcionadas pelos 
educadores, influenciam na formação do ambiente sociomoral e no desenvolvimento da moral do 
aluno.  
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O BRINCAR COMO FERRAMENTA AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA ESCOLA  
 

VIVIANE BARROZO MANFRÉ  
MICHELE DA SILVA CARLOS  

ANDREIA CRISTIANE SILVA WIEZZEL  
 

       A pesquisa em questão enfoca tema recorrente no que se refere à socialização na educação infantil: 
a agressividade. Tendo em vista que as crianças ao se depararem com a experiência escolar podem 
passar por conflitos e tensões diversas, constituindo a agressividade não raras vezes expressões 
decorrentes, busca-se investigar o impacto de atividades lúdicas aos estados emocionais de uma criança 
com a intenção de contribuir às suas relações sociais. A pesquisa é realizada com base nos pressupostos 
da pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, tendo como referencial as teorias de Aberastury, 
Moyles e Winnicott. Análises preliminares indicam que a criança investigada, inicialmente, utilizou as 
atividades lúdicas para dar vazão à agressividade, expressar sentimentos e mostrar sua necessidade de 
proteção/apoio para enfrentar algumas dificuldades. No momento atual tem utilizado o brincar como 
enfrentamento a essas dificuldades com o suporte da pesquisadora.   PIBIC / CNPq 
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O BRINCAR E SUA IMPORTÂNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL INFANTIL.  
 

NAYARA APARECIDA DE OLIVEIRA  
FABIO CAMARGO BANDEIRA VILLELA  

 
       Este artigo discute a importância do brincar para o desenvolvimento da criança e como, por meio 
dessa atividade, ela é capaz de externalizar seus sentimentos. O ato de brincar apresenta-se como um 
importante recurso para a criança compreender o mundo que a cerca e o que acontece com ela, 
possibilitando a elaboração de conflitos, frustrações e traumas, assim como uma maior compreensão e 
um maior domínio de seus sentimentos. As brincadeiras da criança podem revelar parcelas de seu 
inconsciente, permitindo uma relação entre o mundo real e o mundo imaginário. O brincar 
frequentemente se constitui também como um pedido de ajuda da criança para a solução de seus 
problemas internos que ela não conseguiu resolver. 
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O CONSUMO E OS RESÍDUOS SÓLIDOS NOS DOCUMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

NATÁLIA TEIXEIRA ANANIAS FREITAS  
FÁTIMA APARECIDA DIAS GOMES MARIN  

 
       Este artigo apresenta parte das análises 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(SP). A motivação da pesquisa é discutir a 
formação de professores e suas práticas pedagógicas diante da Educação Ambiental em Resíduos 
Sólidos e Consumo no contexto da Educação Infantil. A metodologia é baseada na abordagem 
qualitativa, do tipo "estudo de caso". Enfatizamos aqui os dados referentes as análises de alguns 
documentos oficiais para a área da Educação Infantil, especificamente as discussões sobre Consumo e 
Resíduos Sólidos nestes materiais. Constatamos lacunas nos documentos, no que se refere a abordagem 
dos temas Consumo e Resíduos Sólidos para os trabalhos na Educação Infantil. Faz-se necessário um 
aprofundamento maior nas discussões, considerando a importância da Educação Ambiental para a 
formação da criança e o trabalho docente.   CAPES 
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O COORDENADOR PEDAGÓGICO E AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL: A PESQUISA NO CONTEXTO DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO EM ARAÇATUBA  

 
RAQUEL POZZENATO SILAZAKI  

RENATA PORTELA RINALDI  
 

       Este trabalho visa apresentar a pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação 
da FCT-UNESP/Presidente Prudente. Investigou as ações/atuação dos Coordenadores Pedagógicos do 
Ensino Fundamental I, do Sistema Municipal de Ensino de Araçatuba-SP, especificamente das Escolas de 
Tempo Integral e de Atividades Complementares. Focalizou as concepções acerca da formação desses 
profissionais e os desafios pertinentes à sua prática. Promoveu uma ação de formação continuada, 
modalidade aperfeiçoamento, sendo parte do processo de coleta de dados. De abordagem qualitativa, 
desenvolveu-se via pesquisa bibliográfica, documental e pela coleta de dados, pautada na perspectiva 
construtivo-colaborativa (COLE; KNOWLES, 1993) de pesquisa-intervenção. Participaram sete 
Coordenadores Pedagógicos, de cinco escolas. A análise foi orientada pela análise de conteúdo. Como 
resultados constatamos um contexto marcado por desafios administrativos e pedagógicos. Concluímos 
pela intervenção sobre essas questões e pela consolidação de uma Política Pública de Estado no 
município e uma Política de Formação Continuada aos Coordenadores dessas escolas. 
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O DESENVOLVIMENTO MORAL SOB A TEORIA PIAGETIANA: CONCEPÇÕES DE FURTO NO ENSINO 
FUNDAMENTAL.  

 
JOSIANE PAULA RODRIGUES DE AZEVEDO  

 
       O presente estudo investigou o roubo em ambiente escolar fundamentado no trabalho pioneiro de 
Jean Piaget, "O julgamento moral da criança", para refletir a moralidade infantil em diferentes classes 
sociais. 36 crianças de escolas públicas e particulares participaram de entrevistas clínicas e analisamos 
suas respostas e justificativas para as histórias-estímulo apresentadas. Assim, verificamos que as 
crianças de ensino fundamental demonstram consciência às regras e a capacidade de julgar as atitudes 
dos personagens. Uma grande parcela dela manifestou justificativas estereotipadas, principalmente as 
de baixo nível sócio-econômico. Desse modo, percebe-se que o julgamento da criança nessa faixa etária 
se estabelece nas relações com os adultos, principalmente os pais ou a família no geral, que transmitem 
regras morais prontas, sem que elas possam elaborá-las de acordo com suas necessidades e interesses. 
Professores também têm um papel de destaque na imposição das regras, sobretudo na atual situação 
de crise familiar. 
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O ENSINO DE GEOGRAFIA NO BRASIL: DISCUSSÕES SOBRE A PRÁTICA REFLEXIVA NA SALA DE AULA  
 

RONALDO COSTA BARBOSA  
CARMEN LÚCIA DIAS  

 
       Este artigo tem como objetivo discutir a trajetória do ensino de geografia nas políticas curriculares 
brasileiras a partir da década de 1960, buscando apresentar considerações sobre as mudanças no 
contexto da sala de aula tendo como base o conceito de professor reflexivo, a partir das reflexões de 
Pimenta (2006). Para atingir tal objetivo, utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, 
analisando as proposições de autores que se dedicaram a refletir sobre o ensino de geografia e sobre o 
papel do professor reflexivo na construção de sua prática. Com a contribuição das reflexões desses 
autores podemos observar que as propostas curriculares se concretizaram de forma verticalizada, sem 
diálogo com os professores que compõem parte essencial do processo educativo. Em um cenário de 
incertezas, este conceito ganhou espaço na educação brasileira, levando os profissionais da educação a 
repensar sua prática para atingir o aprendizado de seus alunos. 
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O FINANCIAMENTO DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DISCUSSÃO  
 

LEANDRO VITORIANO DA SILVA  
MARIA ELIZA NOGUEIRA OLIVEIRA  

 
       O novo PNE aprovado recentemente traz impactos imediatos diretos à gestão educacional por suas 
audaciosas metas e estratégias que visam a melhoria da educação em todos níveis e modalidades de 
ensino, entretanto, não fica explicitado de forma clara como se dará o financiamento deste 
planejamento. O objetivo deste estudo foi demonstrar a evolução do FUNDEB e do Salário Educação em 
comparação com o IPCA, o PSPN e número de matrículas de acordo com dados oficiais no período pós 
aprovação do PNE. Trata-se de uma pesquisa que adota uma abordagem quali-quantitativa, cujo 
método se baseia em uma Análise Documental do banco de dados do Governo Federal (MEC, FNDE e 
INEP). Os resultados foram agrupados em tabelas para melhor compreensão. Conclui-se que o atual 
modelo de financiamento da educação no Brasil, principalmente, em se tratando do FUNDEB e Salário 
Educação não serão suficientes para o cumprimento do previsto no PNE.  
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O NEOLIBERALISMO: DESIGUALDADES EDUCACIONAIS E A ALIENAÇÃO  
 

STELA GALBARDI DE RESENDE  
ROSELI GALL DO AMARAL DA SILVA  

 
       Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o ideário neoliberal no que diz respeito as suas 
implicações na educação, de como a economia política se articula objetivando garantir a reprodução da 
forma de pensar capitalista. Busca-se estabelecer principalmente a interlocução utilizando fontes como: 
Adam Smith (1983); Marx (1984); Saviani (1991). O neoliberalismo propõe o modelo educacional 
baseado no trabalho alienado que está ligado à divisão de classes, onde o direcionamento da educação 
escolar é primeiramente para o mundo do trabalho, enfatizando uma educação unilateral, mais técnica 
e reprodutiva. Na busca pela formação do homem omnilateral, faz-se necessário discutir a história da 
economia política, conceituar neoliberalismo e suas formas de articulação na área educacional.  
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O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DAS CRIANÇAS À CRECHE SOBRE O PRISMA DAS FAMÍLIAS USUÁRIAS.  
 

SUÉLEN CRISTIANE MARCOS  
GILZA MARIA ZAUHY GARMS. .  

 
       Este trabalho é fruto de um recorte de uma pesquisa de doutorado em andamento e tem por 
objetivo identificar as concepções, sentimentos e sugestões das famílias a respeito do processo de 
adaptação das crianças às instituições de Educação Infantil. A pesquisa enquadra-se numa abordagem 
qualitativa, discutindo o ingresso das crianças às creches e o papel dos profissionais e das famílias neste 
contexto. 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 a 30 famílias. Quanto às concepções das famílias a respeito da adaptação das suas 
crianças verificou-se que estão fortemente relacionadas às reações infantis a esse processo, 
considerando que as crianças que demonstraram um grande sofrimento ou adoecimento, manifestaram 
doenças, choro intenso, relutância em dormir como difíceis de adaptarem á creche.  CAPES 
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O PROGRAMA SÃO PAULO FAZ ESCOLA E OS DESDOBRAMENTOS NA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DO CAMPO  

 
MARIANA PADOVAN FARAH SOARES  

ERIKA PORCELI ALANIZ  
 

       A Proposta Curricular do Estado de São Paulo, intitulada "São Paulo Faz Escola" ocorreu no contexto 
das reformas educacionais de caráter neoliberal implementadas a partir de meados dos anos de 1990. A 
pesquisa tem como objetivo analisar a implementação do programa São Paulo Faz Escola e os 
desdobramentos na organização do trabalho escolar na educação do campo. Para tanto, o estudo foi 
realizado por meio de pesquisa bibliográfica e análise documental. Os resultados da pesquisa apontam 
que ao fragmentar os passos e as ações dos atores das escolas através de materiais padronizados e 
implantação de um currículo único para todas as escolas públicas e do campo, restringe a autonomia 
escolar e docente, sobretudo, desconsidera as especificidades dos sujeitos que vivem do/no campo. 
Concluímos que, o campo é um lugar de possibilidades e por uma educação do campo, pretende-se uma 
educação voltada para a vida real desses sujeitos.  Agência Financiadora - CAPES  
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O SARESP E A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: POSSIBILIDADES PARA O ENFRENTAMENTO DA 
APRENDIZAGEM NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE QUATRO ESCOLAS PÚBLICAS 

ESTADUAIS  
 

CLAUDIA PEREIRA DE PÁDUA SABIA  
 

       O Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo - SARESP foi criado em 1996 pela 
Resolução SE n° 27 com o objetivo de servir de referência para elaboração de políticas pela Secretaria 
Estadual, reorientar a proposta pedagógica das escolas e utilizar os resultados para o planejamento 
pedagógico. O objetivo deste estudo foi identificar as características desta política pública estadual, 
analisar os resultados do SARESP de quatro escolas públicas estaduais e a articulação necessária com a 
avaliação institucional. A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica e documental (Portarias SEE e 
Boletins Pedagógicos do SARESP 2016). Identificamos que três escolas possuem o nível de proficiência 
básico e apenas uma delas, a escola 2, ficou em matemática com o nível de proficiência abaixo do 
básico. A partir destes resultados, de acordo com o Boletim Pedagógico os encaminhamentos 
pedagógicos seria a recuperação continuada para três escolas e recuperação intensiva para uma delas.  
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O USO DAS TECNOLOGIAS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA COM O ED PUZZLE  
 

EVANDRO LOMBARDI  
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  

 
       É fato notório o grande papel que os recursos tecnológicos têm adquirido em nossa sociedade. Hoje, 
os smartphones são largamente utilizados, facilitando todos os aspectos da vida cotidiana, tendo se 
tornado quase que extensão de nossos corpos. Assim, de suma importância mostra-se sua inserção no 
processo de ensino e aprendizagem, especialmente ao se considerar que os jovens alunos nasceram e 
cresceram numa sociedade tecnológica. Apresentamos assim, um relato de experiência envolvendo o 
aplicativo para smartphone ED Puzzle, que proporciona ao professor a utilização de vídeos para 
incrementar seu plano de ensino. O aplicativo possibilita ao professor que edite vídeos selecionados, 
inserindo questões a serem respondidas pelos alunos através de seus próprios celulares. Por fim, 
através da análise da percepção da turma com respeito a utilização do aplicativo, conclui-se a 
importância da disseminação do uso das tecnologias da educação.  CAPES/PROSUP    
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O USUÁRIO E O AMBIENTE VIRTUAL: REVISÃO DE LITERATURA DE DISSERTAÇÕES E TESES SOBRE REDES 
SOCIAIS ENTRE 2008 E 2014  

 
ROGERIO DO AMARAL  

 
       Com o advento das redes sociais, a relação interpessoal foi impactada de forma abrangente, assim 
como profundas mudanças originaram-se da possibilidade de se relacionar com outro sujeito por meio 
da internet. Nesse contexto, esse artigo tem o objetivo de apresentar um grupo de trabalhos de pós-
graduação de mestrado e doutorado que já se debruçaram sobre essa nova realidade de comunicação, a 
interação virtual. Para tanto, procedeu-se uma revisão de literatura entre dissertações e teses realizadas 
no período de 2008 a 2014, cuja temática tinha a pretensão de entender como o usuário transita nesse 
espaço. Os resultados dessa revisão de literatura foram empregados na construção da tese de 
doutorado intitulada "Exposição privada nas redes sociais: uma análise sobre o Facebook na sociedade 
contemporânea". Palavras-chave: revisão de literatura, redes sociais, internet.       
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O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA: LIMITES E 
POSSIBILIDADES  

 
MARIA ÂNGELA OLIVEIRA DE SÁ RUBINI  

ALBERTO ALBUQUERQUE GOMES  
 

       Este trabalho teve como objetivo identificar e analisar os efeitos do IDEB na organização de uma 
escola da rede municipal de Presidente Prudente que atende séries iniciais do ensino fundamental. Para 
tanto adotamos a abordagem de natureza qualitativa e para a coleta de dados a entrevista 
semiestruturada. Os resultados demonstraram que a Prova Brasil e a divulgação do IDEB influenciam na 
organização da escola. Para os sujeitos entrevistados o IDEB surge como um direcionador do trabalho 
pedagógico. É um referencial que subsidia o planejamento das atividades cotidianas e também a análise 
dos conhecimentos apropriados ou não pelos alunos. Se por um lado a Prova Brasil e o IDEB são políticas 
profícuas às disciplinas que se circunscrevem, por outro lado impacta de maneira negativa ao gerar 
tensão e ansiedade em docentes e discentes uma vez que o escopo é aumentar ou manter o índice 
previsto pelo INEP. Palavras-chave: Educação, Avaliação em larga escala, IDEB, Organização escolar, 
INEP.  
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OLHARES GENERIFICADOS SOBRE A VIOLÊNCIA E O BULLYING NA REDE PÚBLICA DE ENSINO  
 

JOICIMAR CRISTINA COZZA  
BRUNO CESAR BATISTA COSTA DE LIMA  

 
       A violência no ambiente escolar entre os adolescentes, mais especificamente, o bullying, objeto do 
presente estudo, define-se como qualquer ato praticado de maneira isolada ou em grupo nas 
instituições de ensino envolvendo o corpo discente que se caracterize pela repetição e seja marcado por 
situações de agressão física, humilhação, constrangimentos, exclusão, dano moral, bem como 
preconceitos referentes à gênero, raça/etnia, que causem danos físicos, morais ou sociais à vítima. A 
pesquisa objetivou investigar as representações sobre o bullying entre professores e professoras da 
escola pública e suas conexões com gênero. Constituiu-se de uma pesquisa de campo, com análise 
qualitativa e resultados apresentados nas análises das entrevistas. O universo pesquisado foi de duas 
escolas públicas do município de Araçatuba, interior do estado de São Paulo por meio de entrevistas 
semiestruturadas realizadas com professores e professoras em visita in loco. Palavras-chave: violência; 
escola pública; bullying; gênero; Brasil. 
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OS ALUNOS DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO "FERNANDO COSTA" DA CIDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE 
/SP: 1953-1963  

 
ALINE DE NOVAES CONCEIÇÃO  

 
       Os Institutos de Educação eram instituições complexas cujo eixo central era a formação dos 
professores, tendo vários níveis de ensino. Na cidade de Presidente Prudente/SP, o Instituto de 
Educação era denominado de "Fernando Costa" e funcionou de 1953 a 1975. A partir disso, com o 
objetivo de reconstituir aspectos das vivências dos sujeitos, especificamente dos alunos do Instituto de 
Educação "Fernando Costa" entre 1953 a 1963, período em que se localizou fontes sobre o tema, 
realizou-se pesquisa com abordagem histórica, centrada em pesquisa documental e bibliográfica 
selecionando para análise atas e o livro de registros de penalidades dos alunos da instituição em 
questão. Constatou-se que se esperava que os alunos se submetessem ao diretor, aos professores e aos 
funcionários cumprindo as normas estabelecidas ou vigiadas por eles. Além disso, os alunos deveriam: 
solicitar autorização para saírem da instituição; comparecer em desfiles cívicos da cidade e permanecer 
em silêncio nas aulas.  CNPq/Brasil  
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OS PROFESSORES DE ENSINO MÉDIO E SUAS CONCEPÇÕES SOBRE O CURRÍCULO DE QUÍMICA DE SÃO 
PAULO  

 
ADRIANO LUIZ DE SOUZA  

MARIA ELIZA NOGUEIRA OLIVEIRA  
 

       Vinculado a linha de pesquisa Políticas Públicas em Educação, Práticas Educativas e Diversidade do 
Programa de Mestrado em Educação da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), esta pesquisa 
objetiva compreender a forma com que professores de Química do Ensino Médio, de um município de 
médio porte do interior do estado de São Paulo, percebem o currículo de Ciências da Natureza. Trata-se 
de uma investigação de abordagem qualitativa por meio de um questionário com questões abertas e 
fechadas, onde se pretende traçar o perfil pessoal e profissional dos docentes, bem como obter 
informações sobre o currículo de Química implantado pelo estado. Os dados serão tratados via Análise 
de Discurso.  
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OS PROJETOS DE TRABALHO ARTICULADOS AO USO DA TECNOLOGIA MÓVEL: POSSIBILIDADES 
EDUCACIONAIS NA PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES SURDOS  

 
VALÉRIA ISAURA DE SOUZA  

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL  

 
       O presente artigo traz parte dos resultados de uma pesquisa de mestrado desenvolvida junto ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE/SP. O objetivo 
deste estudo foi identificar as percepções dos estudantes surdos quanto ao desenvolvimento do projeto 
de trabalho aliado às tecnologias móveis, como ambientes inovadores de aprendizagem na sala de 
recursos. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, constituindo-se em uma pesquisa-
intervenção. A pesquisa contou com seis desses estudantes de uma escola da rede pública estadual de 
Presidente Pudente/SP. Adotou-se como instrumentos para a coleta de dados: observação participante 
e grupo focal. Como resultado, verificou-se que o desenvolvimento de projetos articulados aos 
dispositivos móveis ocasionou transformações na prática educativa, especialmente no que diz respeito 
ao uso desse recurso com autonomia pelos estudantes. Concluiu-se que é extremamente necessário a 
implantação de metodologias inovadoras e ativas na construção do conhecimento, em benefício de uma 
perspectiva inclusiva. 
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OS PROJETOS DE TRABALHO SEGUNDO HERNÁNDEZ (1998) E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA DO PROFESSOR DE PRÉ-ESCOLA.  

 
INDIRA APARECIDA SANTANA ARAGÃO FAVARETO  

 
       O presente artigo caracteriza-se como um recorte da pesquisa de mestrado que se encontra em 
andamento no Programa de Pós Graduação em Educação-PPGE da Faculdade de Ciências e Tecnologia -
FCT- Unesp de Presidente Prudente. O objetivo da pesquisa se constitui buscar identificar e refletir as 
contribuições dos projetos de trabalho segundo Hernández (1998) para a prática pedagógica do 
professor de pré-escola. Para atingir os objetivos propostos a pesquisa se respaldou nos princípios da 
pesquisa qualitativa, e utilizou-se da análise documental segundo Bardin (2010) como procedimento de 
análise de dados. Os resultados decorrentes da análise do referencial teórico de Hernández (1998) 
apontam que os projetos de trabalho contribuem para reflexão e reorganização das práticas 
pedagógicas na pré-escola e indicam possibilidades de superar a tendência escolarizante que ocorre 
nesta etapa educativa, favorecendo a construção de práticas que considerem as crianças protagonistas 
de seu processo educativo.  
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PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA: UMA PROPOSTA DIDÁTICA PARA AUXILIAR O DOCENTE NA 
CONSTRUÇAO DO SENSO CRÍTICO DOS EDUCANDOS  

 
KÁTIA RODRIGUES MONTALVÃO PAIAS  

 
       Este artigo faz uma abordagem teórica conceitual acerca da educação na sociedade líquida, 
abordando as características e os desafios que o campo educacional enfrenta na sociedade 
contemporânea. A educação tem que superar as dificuldades da atual sociedade e para isso acontecer, é 
necessário que docente saiba a importância de sua prática, visto que a mesma poderá desenvolver nos 
educando a consciência crítica capaz de questionar o impacto das experiências presentes no cotidiano, 
além de saber enfrentá-las e por fim desafiar as pressões que surgem na sociedade. Portanto, este 
artigo tem como objetivo apresentar a pedagogia histórico - critica como uma metodologia capaz de 
auxiliar a prática docente no processo de ensino e aprendizagem, porque ela proporciona um diálogo 
aberto entre o docente e os alunos capaz de promover uma mudança de conduta em ambos. A pesquisa 
indica que a pedagogia Histórico-Crítica pode ser utilizada como uma metodologia capaz de promover o 
senso crítico nos alunos e de promover uma mudança de conduta nos educandos para combater a 
liquidez desta sociedade.  
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PEER INSTRUCTION: METODOLOGIA ATIVA DE ENSINO E APRENDIZAGEM E SUAS FERRAMENTAS DE 
INTERATIVIDADE GRATUITAS  

 
CARLA PLANTIER MESSAGE  

ANA PAULA AMBROSIO ZANELATO MARQUES  
RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  

SIDINEI DE OLIVEIRA SOUSA  
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL  

 
       Uma aula somente expositiva como no ensino tradicional, para estudantes das novas gerações não 
explora todas as potencialidades, visto que a informação encontra-se disponível ao buscar na internet. 
As metodologias ativas possuem ênfase nos estudantes, e assim mais condizentes com essa geração. O 
presente artigo apresenta a metodologia ativa Peer Instruction (PI) e suas ferramentas de 
interatividade, com foco nas soluções gratuitas. Utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, 
na qual os autores propõem uma discussão acerca da metodologia Peer Instruction. Concluímos que o PI 
com suas ferramentas de interatividade gratuitas facilita o trabalho do professor através de feedback 
imediato e possibilita autonomia e trabalho colaborativo entre os estudantes.  
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PROFESSOR DOS ANOS INICIAIS: ARTICULAÇÕES ENTRE POLIVALÊNCIA, INTERDISCIPLINARIDADE E 
CURSO DE PEDAGOGIA  

 
THAYS RIBEIRO GUEDES  

VANDA MOREIRA MACHADO LIMA  
 

       Este artigo é resultado da articulação de três pesquisas e visa refletir sobre o professor dos anos 
iniciais enfatizando o conceito de polivalência, interdisciplinaridade e curso de Pedagogia. As pesquisas 
utilizaram como base para formação conceitual e conclusiva a pesquisa documental na legislação 
educacional dos cursos de Pedagogia, a pesquisa exploratório-descritiva para analisar 144 matrizes 
curriculares de cursos de Pedagogia no Estado de São Paulo e o relato das autoras do artigo. Notamos 
nas legislações uma definição no que tange aos conhecimentos profissionais docentes de forma geral, 
contudo tanto a legislação estadual como a nacional silenciam-se em relação à questão do professor 
polivalente dos anos iniciais lecionarem diferentes disciplinas, e principalmente como assegurar a 
interdisciplinaridade nos cursos de Pedagogia. Palavras chave: Curso de Pedagogia. Polivalência. 
Interdisciplinaridade. Formação Inicial. Professor dos Anos Iniciais.   Prograd 
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PROFESSOR MEDIADOR ESCOLAR E COMUNITÁRIO: ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS - PERSPECTIVAS 
A PARTIR DE INTERVENÇÕES E APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA  

 
JULIANA MINACCA ULIAN  

 
       A presente pesquisa objetivou analisar o papel do(a) Professor(a) Mediador(a) Escolar e Comunitário 
(PMEC) e suas contribuições para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem no ambiente 
escolar da educação formal a partir da importância do (a) mesmo (a) para a minimização e/ou soluções 
de conflitos diversos que ali podem ocorrer. O (a) PMEC tem a possibilidade de construção de elos de 
conjunção dos esforços da escola e da família em prol da qualidade do processo formativo da criança. 
Possui cunho qualitativo, consolidando-se pela revisão bibliográfica, entrevistas e estudo de caso com 
três grupos (famílias, alunos e profissionais da educação), com 70 pessoas. É ressaltada a importância 
do(a) PMEC e destacada a união família-escola como fundamental para desempenho da criança em sua 
vida escolar, com melhoria do processo de ensino e aprendizagem, objetivando a formação em termos 
de aquisição de conhecimentos que possibilitem competências e habilidades para o exercício de 
cidadania.   UNOESTE 
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RECICLAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUCTION WASTE RECYCLING  
 

CLAUDIO JOSE DONATO  
JOSE LUIS DE LIMA ASTOLPHI  

MAÍRA RODRIGUES ULIANA  
JOSELENE LOPES ALVIM  
IRENE CAIRES DA SILVA  

TAIS MULLER  
 

       O propósito deste artigo é mostrar a reciclagem como uma alternativa para os resíduos ocasionados 
pela construção civil, por meio de uma revisão de literatura. Apesar de todos os benefícios advindos da 
construção civil, todo e qualquer empreendimento ocasiona inúmeros impactos ambientais no decorrer 
de sua construção, modificação e/ou demolição, principalmente os resíduos gerados, que muitas vezes 
são dispostos de forma irregular, danificando assim, o meio ambiente. Para sua realização utilizou-se a 
pesquisa bibliográfica. Os resultados mostram que, com o intuito de uma melhora significativa nesta 
problemática, seguindo um modelo mundial, entrou em funcionamento, em alguns estados brasileiros, 
a reciclagem desses resíduos. No entanto, é importante que tanto os cidadãos comuns, como os 
empresários do setor, estejam sempre atentos às preocupações acerca da reciclagem, que busquem e 
fomentem conhecimentos relativos à inovação com sustentabilidade, vencendo, assim, o desafio de um 
projeto sustentável que pode engrenar as ações humanas com o "bom uso" do meio ambiente. 
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REFLETINDO SOBRE A APRENDIZAGEM: AS TEORIAS DE JEAN PIAGET E DAVID AUSUBEL  
 

REBECA CARVALHO BRESSA  
FERNANDA MIRANDA CALIANI  

CARMEN LÚCIA DIAS  
 

       Este artigo tem como objetivo explanar e refletir os principais pontos que fundamentam as teorias 
de Piaget e Ausubel, suas implicações e aplicabilidade nos processos de aprendizagem. Para atingir tal 
objetivo, utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica onde autores desta área propõem uma 
discussão acerca da teoria das teorias de Piaget e Ausubel. E com a contribuição desses autores 
podemos observar que a teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel fundamentada em Jean 
Piaget atinge um ponto fundamental ao processo de ensino e aprendizagem, onde o aluno é o sujeito de 
sua aprendizagem, que depende de seus conhecimentos prévios e da interatividade com o meio, que 
provocam novos conhecimentos significativos para ele. O professor deve estar atento a fazer 
intervenções, levando em consideração a formação da estrutura cognitiva do indivíduo. 
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REFLEXÕES PRELIMINARES ALICERÇADAS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO E NOVO MAIS EDUCAÇÃO  
 

PAULA MIECO KOIZUMI MASUYAMA  
MARCELA CORRÊA TINTI  

 
       A temática Educação Integral tem conquistado espaço no âmbito das pesquisas educacionais e há 
alguns anos permanece ativa na agenda governamental. Nesse contexto, o presente trabalho tem como 
objetivo discutir as possibilidades de melhoria do aprendizado de acordo com os propósitos dos 
programas Mais Educação e Novo Mais Educação. Como resultado, constatamos a emergência de, 
primeiramente, compreender os princípios da educação integral para que a política de fato seja 
configurada para melhorar a aprendizagem e , assim, possibilitar a ressignificação do espaço escolar e 
da prática pedagógica. 
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REFLEXÕES SOBRE A PRÁXIS NO PROCESSO FORMATIVO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO  
 

CAROLINE VENTURIN GUARINÃO  
RAIMUNDA ABOU GEBRAN  

 
       A formação dos profissionais da saúde tem sido amplamente discutida e problematizada quanto a 
sua efetiva contribuição no contexto social em que atuam. Assim, o presente artigo tem por objetivo 
analisar como se configura a relação teoria e prática na formação do profissional enfermeiro. Para tanto 
buscou-se uma revisão bibliográfica que aborda essa temática, procurando em um diálogo de autores 
da área educacional e da área de enfermagem contemplar a importância desse processo interativo que 
contribui para a formação de um profissional critico e reflexivo que contribuirá para uma ação 
compromissada e competente no contexto social de sua prática profissional.      

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
2104 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

REGRAS NA ESCOLA: CONCEPÇÕES DOS PARTICIPANTES DE UM CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  
 

CAMILA FERNANDA DIAS PAVANELI  
IZABELLA ALVARENGA SILVA  

LUCIANA APARECIDA NOGUEIRA DA CRUZ  
ANDRESSA CAROLINA SCANDELAI PARRA  

 
       Gestores, professores, alunos e suas famílias, reconhecem a importância das regras para o convívio 
no ambiente escolar, mas acreditam que a imposição de normas e regras relacionadas a disciplina e ao 
controle do comportamento da criança é o caminho para educar moralmente. Nesse sentido, o objetivo 
desta pesquisa foi investigar as concepções iniciais e finais de participantes de um curso de extensão de 
formação continuada sobre trabalho com regras. A análise dos dados se deu mediante procedimentos 
qualitativos de categorização e análise de conteúdo, os resultados indicaram que as concepções dos 
participantes, antes do curso, eram embasadas no senso comum e após o curso verificou-se 
significativas mudanças, pois apareceram alguns conceitos da teoria piagetiana em seus discursos. 
Concluímos que tal resultado indica que a formação de professores, inclusive a formação continuada, é 
fundamental para que ocorram mudanças de concepções e consequentemente nas práticas voltadas 
para o desenvolvimento moral na escola.  

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
2105 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Educação    

 
 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL  

 
JÚLIA NEVES FERREIRA  

LUCIANA APARECIDA NOGUEIRA DA CRUZ  
STEPHANIE LEE BASILE BARBOZA CASEIRO  

 
       Pesquisas que abordam o tema conflitos na escola têm sido cada vez mais comuns, pois é um 
assunto que desperta muitas dúvidas. Sendo assim, este estudo objetivou identificar as estratégias de 
intervenção e os tipos de sanções utilizadas na resolução de conflitos por professores dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental de duas escolas que trabalham com metodologias pedagógicas distintas. 
Buscou-se também verificar se a conduta dos educadores nessa prática corrobora com o 
desenvolvimento da heteronomia ou autonomia moral dos alunos, segundo a teoria de Jean Piaget. 
Como método utilizou-se observação e entrevista estruturada. Os resultados encontrados indicam que 
os docentes se deparam constantemente com conflitos em seu trabalho, mas nem sempre lidam com 
eles de forma à desenvolver a autonomia moral dos alunos. Dessa forma, concluímos que a maneira 
como os professores lidam com os conflitos e o ambiente sociomoral promovido pela escola, 
interferem, significativamente, na construção da moral infantil. 
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SEXUALIDADE DE UNIVERSITÁRIAS: VIVÊNCIAS E DESEMPENHO DE PAPEIS NO CONTEXTO FAMILIAR E 
FORA DELE  

 
ADRIELE CRISTINE DE FREITAS BATISTA  

MAÍSA GONÇAVES LIMA  
RAUL ARAGÃO MARTINS  

 
       A iniciação sexual dos jovens e adolescentes está permeada de tabus e inseguranças. O contexto 
moderno atual apresenta novas formas de obter informação através dos meios de comunicação e das 
redes sociais. Pesquisas apontam que nessa nova fase, além das fontes proporcionadas pelas 
tecnologias, as amizades assumem papel importante, não somente para obtenção de informação, mas 
também como ambiente social de aceitação. Diante desse quadro o objetivo deste trabalho foi verificar 
como as universitárias se posicionam a respeito da sexualidade no ambiente familiar e também com 
seus pares e para isso utiliza-se os dados levantados em uma pesquisa de cunho qualitativo. 
Participaram da pesquisa alunas da área de humanidades de uma universidade pública, campus situado 
em São José do Rio Preto, que responderam a um questionário com perguntas fechadas e abertas. 
Espera-se que o conhecimento oriundo deste estudo venha a colaborar na elaboração de programas de 
educação sexual.  PIBIC/CNPq 
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TEAM BASED LEARNING: UMA METODOLOGIA ATIVA PARA AUXILIO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM  
 

ANA PAULA AMBROSIO ZANELATO MARQUES  
CARLA PLANTIER MESSAGE  

RAQUEL ROSAN CHRISTINO GITAHY  
ADRIANA APARECIDA DE LIMA TERÇARIOL  

 
       Os métodos de aprendizagem tradicionais, consistidos em atividades de ouvir e falar, são incapazes 
de motivar e desenvolver características necessárias nos estudantes. Os métodos de aprendizagem 
ativos são focados no aluno, portanto, mais condizentes com esta geração, os chamados "nativos 
digitais". Este artigo possui como foco o método ativo de Aprendizagem Baseada em Equipes ou Team 
Based Learning (TBL). Apresentaremos os conceitos e as etapas de aplicação do método. Para este 
estudo, realizamos um estudo bibliográfico em bases de dados como Portal da Capes, Scielo, IBICT e 
Banco de testes e dissertações da USP. Constatamos que existe pouca publicação sobre o tema em 
português. Concluímos que o TBL promove o trabalho colaborativo, a autonomia e proatividade dos 
estudantes, buscando melhorar a aprendizagem por meio de uma inversão da sala de aula, focado na 
comunicação, responsabilidade entre os pares e a auto-aprendizagem.  
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TRABALHO DOCENTE E EMANCIPAÇÃO FEMININA NO OESTE PAULISTA NOS ANOS DOURADOS  
 

JORGE LUÍS MAZZEO MARIANO  
 

       O presente texto discute os avanços alcançados pelas mulheres brasileiras em meados do século XX, 
especialmente no que tange à possibilidade de se educarem. O objetivo deste estudo foi exibir de modo 
panorâmico os avanços e os retrocessos enfrentados pelas mulheres, especialmente as professoras da 
região oeste do Estado de São Paulo, nos chamados anos dourados (década de 1950). Em relação à 
metodologia adotada, primeiramente foi realizado um levantamento em fontes bibliográficas; 
posteriormente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os indivíduos do contexto histórico 
considerado para a pesquisa. Foi por meio da mesma educação que as mulheres puderam vislumbrar 
uma vida diferente em relação àquela vivida pelas suas antepassadas. Assim, foi possível perceber uma 
ampliação das perspectivas profissionais para as mulheres nos anos dourados, uma conquista alcançada 
principalmente pelo aumento de sua escolaridade.  Capes 
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TRABALHO DOCENTE E FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO: UMA ANÁLISE DAS 
PRODUÇÕES DA REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO (RBE)  

 
NÉRYLA VAYNE ALVES DIAS  

PATRÍCIA REGINA DE SOUZA  
PAULO ROBERTO BRANCATTI  

RENATA PORTELA RINALDI  
 

       Este artigo versa sobre uma pesquisa teórica na Revista Brasileira de Educação, utilizando como 
procedimento de coleta de dados o levantamento bibliográfico no período de 2000 a 2016. Vincula-se a 
uma pesquisa mais ampla sobre a formação de professores e o trabalho docente nos diferentes níveis 
de ensino. Nosso foco voltou-se à seleção de textos que tratavam da temática no nível médio. 
Objetivamos compreender o que revelam as produções, a partir de fatores como: número de 
publicações, autores, universidades, temas abordados, referenciais utilizados, destacando a relevância, 
divergências e recorrências do tema. De 459 trabalhos consultados, selecionamos 6. Os resultados 
evidenciaram que o ensino médio como temática principal, apresenta-se praticamente inexistente nas 
produções no periódico, entretanto, pesquisas de cunho teórico, com rigor e representatividade, de 
autores renomados, a partir de referenciais internacionais tratam a temática da formação e o trabalho 
docente na educação básica, e compreendem também as discussões deste nível.      
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UMA BREVE HISTÓRIA DO ENSINO DA ARTE NO BRASIL E SUAS RELAÇÕES COM O NOSSO TEMPO  
 

CHARLOTTE LOUISE VARELLA RODRIGUES ZIMMERMAN  
CARMEN LÚCIA DIAS  

 
       Considerando as orientações pedagógicas do ensino de arte no Brasil atualmente, é de suma 
importância refletir sobre alguns de seus marcos conceituais: a Missão Artística Francesa no século XIX; 
a Semana de Arte Moderna de 1922 e a Abordagem Triangular. Este artigo, parte de uma pesquisa de 
mestrado, tem como objetivo descrever os principais pressupostos teórico-metodológicos do Ensino de 
Arte e refletir sobre os desafios e possibilidades do Ensino de Arte na contemporaneidade. A 
metodologia constou de pesquisa bibliográfica, tendo como aporte teórico epistemológico autores que 
propõem uma discussão acerca do Ensino da arte no Brasil, das tendências pedagógicas e da 
importância da arte enquanto conhecimento. Concluímos que o ensino da arte é imprescindível para o 
desenvolvimento humano de nossos alunos.   
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UMA PESQUISA DOCUMENTAL SOBRE A INCLUSÃO ESCOLAR DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: DA GÊNESE 
AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO  

 
JOSIANE DE ALMEIDA TREVISANI  

MOACIR PEREIRA DE SOUZA FILHO  
 

       Os profissionais da educação não estão preparados para enfrentar deficiências intelectuais e 
motoras, de alunos com necessidades educacionais especiais, fazendo com que eles não tenham um 
atendimento educacional especializado. Esta pesquisa teve por objetivo, apresentar elementos 
fundamentais para refletir sobre a inclusão escolar. A modalidade da pesquisa caracteriza-se como uma 
pesquisa documental (bibliográfica e histórica). Realizou-se um levantamento histórico sobre a 
educação inclusiva, sobre a legislação e sobre os referenciais que possibilitaram o entendimento do 
tema em questão. Os resultados foram divididos basicamente em cinco tópicos para que pudéssemos 
refletir sobre a educação inclusiva. O trabalho permitiu inferir que, a inclusão não deve ficar restrita as 
adaptações do espaço físico e ao direito a matricula, mas deve ser oferecida uma educação de 
qualidade, com uma equipe multidisciplinar de profissionais de diversas áreas do conhecimento.   
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VISÃO DA EQUIPE ESCOLAR SOBRE PARTICIPAÇÃO: CONCEITO, DESAFIOS E POSSIBILIDADES  
 

MARIANA APARECIDA DE ALMEIDA LAURENTINO  
VANDA MOREIRA MACHADO LIMA  

 
       Este artigo é um recorte da pesquisa de iniciação científica (FAPESP) realizada em duas escolas 
públicas municipais, que visa investigar a participação dos alunos na gestão da escola pública, ciclo I do 
ensino fundamental. Contudo, o objetivo deste artigo é identificar e refletir a visão da equipe escolar 
sobre participação, enfatizando conceito, desafios e possibilidades. A pesquisa se insere na abordagem 
qualitativa e, utilizou como instrumentos na produção de dados: pesquisa bibliográfica, depoimentos e a 
análise de conteúdo. Os dados empíricos evidenciaram que os sujeitos acreditam que a participação 
está mais relacionada com o estar presente. Os desafios centram-se nos conteúdos curriculares, na 
quantidade de disciplinas, ansiedade de se escolarizar as crianças, bem como, no excessivo tempo que 
passam na escola. Quanto às possibilidades, enfatizamos: o trabalho com representantes de alunos, 
projetos, votação e liberdade para decisão e escolha, criação de regras e o trabalho com atividades 
extracurriculares e atividades de civilidade.  FAPESP   
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ÁREAS CONSOLIDADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E SUA CONSEQUÊNCIA À PROTEÇÃO 
AMBIENTAL CONSOLIDATED AREAS IN AREAS OF PERMANENT PRESERVATION AND THEIR 

CONSEQUENCES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION  
 

CLAUDIO JOSE DONATO  
JOSE LUIS DE LIMA ASTOLPHI  

MAÍRA RODRIGUES ULIANA  
JOSELENE LOPES ALVIM  
IRENE CAIRES DA SILVA  

TAIS MULLER  
 

       A Constituição Federal, no art. 225 elevou ao patamar dos direitos fundamentais a proteção 
ambiental, instituindo inúmeras medidas e tutelas jurídicas a serem implementadas, dentre elas, exigiu 
a criação de espaços territoriais de proteção ambiental. É nessa modalidade que se inserem as Áreas de 
Preservação Permanente - APPs. Sendo assim, o presente estudo busca analisar os benefícios e 
malefícios dos espaços consolidados em Áreas de Preservação Permanente para garantir a proteção 
ambiental e conciliar com o desenvolvimento sustentável. A realização desta investigação científica será 
elaborada a partir de uma pesquisa bibliográfica, que buscou o levantamento de informações para obter 
o conhecimento existente sobre o tema. Após a averiguação, conclui-se que a gestão ambiental de 
Áreas de Preservação Permanente proporciona a oportunidade da integração dos esforços para a 
conservação da floresta e da água, buscando a melhoria da qualidade de vida das populações residentes 
e a gestão de conflitos no uso dos recursos naturais.   

 


