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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL - DESAFIOS E CONQUISTAS
Alcirene Dutra Ferreira Inhota
UNIPAC/IEFOM
alcirene_ciroca@hotmail.com
Aparecida Maria Fonseca
UNIPAC/IEFOM
cidinhaufu@yahoo.com.br
Com as transformações que caracterizam a sociedade do conhecimento nos dias atuais, o uso
progressivo dos meios de comunicação, os avanços tecnológicos, mudanças sócio-políticoculturais e globalização de mercados requerem um indivíduo cada vez mais escolarizado. Por
isso, novos e complexos desafios se colocam no campo da alfabetização, desde a
democratização do acesso a criação de condições adequadas para a permanência no ensino
fundamental, até o desenvolvimento de práticas educativas e culturais que contemplem as
exigências da sociedade atual, em termos de inserção do indivíduo na sociedade e no mundo
do trabalho. Considerando que a Educação de Jovens e Adultos tem assumido novas
dimensões na política educacional do país, acredito ser de fundamental importância pesquisar
sobre o processo de desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos no Brasil e refletir
sobre a prática do docente que atua nesta modalidade, podendo assim buscar subsídios teóricos
para uma prática educativa favorável à construção da cidadania. Ainda, é preciso configurar a
importância da educação de adultos diante das exigências da sociedade em geral, como
necessidade de estar se educando sempre em todos os momentos e situações da vida. A
reflexão sobre o acontecimento da educação de jovens e adultos dentro das atuais perspectivas
democráticas remete-nos ao estudo da totalidade do sistema educativo do país, uma vez que
ele é sempre um movimento comprometido de alguma forma com a sua trajetória política. A
educação de jovens e adultos tem o papel de confirmar o entendimento da educação como
exercício da cidadania. Esse posicionamento tem em vista idealizar a participação de todos na
definição de decisões que envolvem os destinos da coletividade e implica a formação de
cidadãos preparados, conscientes e críticos. Esse fato abre a possibilidade de refletir sobre as
contradições e dilemas da educação de jovens e adultos. Importante se faz compreender os
obstáculos e dificuldades possíveis que interferem na conclusão do curso por parte destes
alunos, por entender que atualmente no mercado de trabalho se faz necessário a obtenção de
um grau de escolaridade significativo que conduza o indivíduo a conquistar um melhor espaço
na sociedade, no trabalho, e, mesmo em sua realização profissional, portanto, o retorno ou o
ingresso na vida escolar passa a ser fundamental para essa conquista. O trabalho será
estruturado através de pesquisa bibliográfica, tendo como base o estudo teórico de autores que
se dedicam à publicação de obras sobre o tema e a pesquisa de campo com a coleta de dados
sobre a implantação e desenvolvimento do Programa do Governo Federal – Brasil
Alfabetizado à partir de entrevistas realizadas com profissionais que atuam no programa na
cidade de Uberlândia, MG.
Palavras-chave: Educação – Jovens e Adultos – Brasil Alfabetizado

EDUCAÇÃO INFANTIL: CAMINHO SEGURO PARA A RESTAURAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE
Ana Cláudia de Oliveira Freitas
UNIPAC/IEFOM

A educação ambiental se faz necessária, devido à intensificação da degradação do meio
ambiente, em função da existência do sistema capitalista, no qual a educação prioriza o
aspecto racional. Apesar disso, diante de inúmeras catástrofes ambientais, o homem passa
a se preocupar em ter uma visão mais holística em relação à natureza, e a empregar a
educação ambiental, que tem por objetivo formar cidadãos pensantes e atuantes para
despertar o interesse da população sobre a necessidade da criação de uma economia
sustentável. O exercício da docência nas séries iniciais tem muito a colaborar com a coresponsabilidade ambiental, que consiste em atitudes diárias de cuidados com o local onde
se vive, em ações concretas de proteção e de valorização da vida e do meio ambiente. O
psicólogo russo Vygotsky (1989), dedicou-se ao estudo da infância e chegou à seguinte
conclusão: nesta fase, se a criança receber um estímulo eficaz ela usa de seus recursos
psicológicos, internaliza, produz o saber e consequentemente o fazer. Por reconhecer a
criança como ponto de referência para todos aqueles que investem na construção de uma
nova sociedade, com capacidade de cuidar do meio ambiente ao invés de simplesmente
usá-lo, tem – se criado vários projetos com metodologias adequadas para o público infantil.
Dentre os projetos podemos destacar o programa Semeando, criado com a intenção de ser
o maior programa de Educação Ambiental em Minas Gerais, o qual conta com o apoio do
governo estadual, é aplicado em todas as escolas públicas, abrange além das séries iniciais,
todo o ensino fundamental. Podemos ainda citar o trabalho da ONG (Organização Não
Governamental), OPA! (Organização para proteção ambiental), com sede em Uberlândia,
que possui o programa OPA Kids, o qual visa envolver as crianças com o meio ambiente.
Para os docentes das escolas municipais e estaduais de Uberlândia-MG, também existe o
programa de aperfeiçoamento da Universidade Federal de Uberlândia, que oferece a
modalidade do Eixo Três: Meio Ambiente e Saúde. Interessante observar que o público
infantil se mostra aberto à sensibilização ambiental e com disposição para lutar a favor das
questões ambientais. É comum pais assumirem que os seus filhos os repreendem quando
realizam algum ato de degradação da natureza. Atualmente deve-se pensar nas questões
ambientais em nível planetário, mas devemos começar o trabalho a partir da nossa
realidade mais próxima. Educar a si e as crianças que são a base de uma sociedade
saudável, significa ensinar o respeito e a responsabilidade na utilização dos recursos
naturais, o que pode ser o início da construção de uma economia sustentável. Sendo assim,
a educação consiste em um caminho seguro para a promoção intelectual e social do ser
humano. E agora, diante do pedido de socorro do planeta Terra, ela pode ser mais, pode ser
um caminho seguro para conscientizar o homem de que ele é parte da natureza e que,
portanto, se a preservarmos significa que estaremos garantindo a sobrevivência da espécie
humana.
Palavras-chave: Educação, Meio Ambiente, Infância.

RESPONSABILIDADE SOCIAL E O PAPEL DO PEDAGOGO
Ana Cristina de Gouvêa Carstens
Centro de Formação Comunitário São Francisco de Assis
anacgouvea@yahoo.com.br

Como hoje o Pedagogo, está sendo inserido num mercado de trabalho cada vez mais
diversificado e amplo, necessita compreender a dinâmica, que levou a sociedade a chegar
onde estamos hoje, com um discurso voltado para a inclusão social, para o voluntariado,
para projetos de pesquisas, para educação formal, não formal e informal, observando o
processo de ensino-aprendizagem não somente como processo para dentro da escola, da
sala de aula ou do cotidiano escolar, mas um processo que acontece em todo e qualquer
segmento da sociedade, seja ele qual for. E também como o Pedagogo se insere neste novo
contexto social, percebendo a sua relação em diferentes espaços. “... Verifica-se hoje, uma
ação pedagógica múltipla na sociedade. O pedagógico perpassa toda a sociedade,
extrapolando o âmbito escolar formal, abrangendo esferas mais amplas da educação
informal e não-formal” (Libâneo, 2002, p.28). Assim o objetivo de analisar as várias
concepções a cerca da Responsabilidade Social como o Terceiro Setor, o Investimento
Social e o Assistencialismo, os Projetos Sociais e Ações Sociais, o Marketing Social e a
Filantropia. Contextualizando as divergências e diferenças entre os mesmos com relação à
Responsabilidade Social e demonstrando o qual o papel do pedagogo nesta realidade
através de referencial bibliográfica e prática da ministrante do curso. O pedagogo aparece
como o grande facilitador da aprendizagem suprindo as necessidades de enriquecimento
cultural de adultos e crianças socialmente menos favorecidos. Outro resultado das
mudanças da conjuntura sobre as ONGS foi a necessidade de qualificação de seus quadros
para gerir projetos com gabarito passou a ser a diretriz central, uma vez que eficiência e
produtividade na gestão de projetos sociais garantem a sobrevivência das próprias
entidades abrindo novo campo para o pedagogo.É grande o espaço que o pedagogo pode
ocupar, atuando como o mediador de relações pessoais dentro da instituição,
principalmente na educação corporativa desenvolvendo ações educacionais dentro da
instituição. Portanto, o Pedagogo irá estimular os colaboradores a trabalharem em equipes,
mediar, assessorar e apóia-los na construção de seus conhecimentos e na adaptação de suas
habilidades e conceitos adequados ao mercado, proporcionando ao colaborador uma
mudança de atitude que requer mais criatividade, participação, autonomia, cooperação e o
diálogo. Essas atitudes exigem uma nova postura, novos conhecimentos, ou seja, a
formação continuada no terceiro setor.

Palavras chave: Responsabilidade Social, Formação, Pedagogo.

ENSINO DE LÓGICA NA EDUCAÇÃO: LÓGICA E EMPREENDEDORISMO
UTILIZANDO FERRAMENTAS DE INFORMÁTICA
Angela Patricia Alves R. Moura
Escola Colibri-Rede Pitágoras
angelapatricia1@gmail.com
www.pathy.v10.com.br/index.htm
Visando identificar um ensino comprometido com as transformações sociais, re-elaborando
uma abordagem focalizada no objeto, no sujeito e na história culminou o projeto “Ensino
de Lógica na Educação“. As crianças de hoje têm acesso facilitado a todo e qualquer tipo
de informação e é por isso que aprender a pensar ou a raciocinar é um grande desafio.
Baseado neste fato desenvolveu-se o referido projeto nas aulas de informática, em que os
alunos são convidados a pensar e a desenvolver soluções para questões práticas do dia-adia. Assim, são capacitados à produção e implementação de idéias, e muitos alunos
revelam o comportamento de grandes empreendedores. Trata-se de um projeto pioneiro
sobre o ensino de lógica, em que saber raciocinar é importante. Assim, este projeto faz
parte de um projeto mais amplo denominado: Ensino de Lógica para iniciantes, o qual esta
sendo desenvolvida a série: As Aventuras de Belisca no Mundo da Lógica, o qual conta as
aventuras de Belisca e Pororoca, garotos do interior do Brasil, que em suas aventuras,
deparam com situações em que aparecem problemas da Lógica. É neste mundo lúdico se
utiliza para apresentar os fundamentos da Lógica. O objetivo é contribuir para o
desenvolvimento de novas estratégias de ensino, que visam à melhoria deste e ensinar
lógica desde o início do estudo, para que as crianças e adolescentes aprendam a aprender.
Os procedimentos metodológicos ocorreram na Escola Colibri, inicialmente com alunos de
5ª a 8ª série. Para iniciar o trabalho de forma completa, foi feito um estudo detalhado sobre
o material. A princípio o ensino deveria englobar aspectos do pensamento sobre o conceito
da lógica envolvendo aula expositiva dialogada e prática no laboratório para pesquisa sobre
o tema e elaboração de cartazes utilizando ferramentas de informática. Outras técnicas
foram utilizadas como formas de adivinhações com mímicas representadas pelos alunos
despertando o raciocínio indutivo, a criatividade e uma argumentação por analogia. Com
base na leitura fantasiosa dos personagens apresentados para o estudo dos fundamentos
lógicos, foi proposta a apresentação de um teatro, encenações e paródias. Em um outro
momento foi proposto um seminário para debate com argumentação lógica utilizando
ferramentas do Office para apresentação das argumentações, discussões e em dupla é
definido sentenças vagas de difícil interpretação. Pelo que tenho tido oportunidade de
colher junto aos meus alunos nos últimos meses, acredito que estou alcançando o objetivo
a que me propus trabalhar com Lógica na Informática de forma a possibilitar sua utilização
em outras disciplinas, sem torna-lá uma disciplina de difícil entendimento, desde que
utilizada uma metodologia satisfatória. Todas estas atividades foram vivenciadas pelos
alunos da Escola Colibri as quais notei que houve prazer por parte dos alunos na
elaboração das mesmas. E acredito que não importa a disciplina que se lecione, o
importante é a motivação, a metodologia, como deve ser aplicado o conteúdo em sala de
aula. É proposto técnicas pedagógicas diferenciadas em que os alunos são convidados a
apresentarem o que aprenderam de forma divertida e prazerosa, usando a criatividade no
desenvolvimento do raciocínio com argumentação Lógica.
Palavras-chave: Lógica, raciocínio, educação

A INFLUÊNCIA DA PEDAGOGIA TECNICISTA NA EDUCAÇÃO
Ângela Cristina dos Santos
UFU
angelac.santos@yahoo.com.br
Este trabalho tem por objetivo discutir questões referentes à História e Historiografia da
Educação ressaltando a influência da Pedagogia Tecnicista – teoria pedagógica inspirada
no behaviorismo; corrente de pensamento da Psicologia que tem como unidade conceitual
o comportamento de aprendizagem – na evolução da educação. Com a exaustão do
escolanovismo e a baixa produtividade no sistema escolar, desenvolveu-se a partir de 1964
no Brasil, no âmbito educacional, a Teoria Tecnicista que teve como principal
característica o controle rígido das atividades pedagógicas, dirigidas de forma mecânica,
automática, repetitiva e programadas. A partir das leituras de Saviani (2000), Kuenzer,
Machado (1982), Cunha (1998), dentre outras, percebe-se que essa teoria se baseou no
pressuposto da neutralidade científica, da eficiência e do controle racional, questões
desenvolvidas e observadas na economia e que a partir desse momento histórico foram
absorvidas período no sistema educacional. Dirigida às massas, serviu para ajudar na
consolidação do regime militar instalado no país, que tinha por interesse defender e atender
aos anseios da sociedade capitalista. Como proposta pedagógica, percebeu-se uma
mudança nos principais elementos norteadores do ensino: enquanto que na Pedagogia
Tradicional o enfoque principal da prática pedagógica era o professor e na Escola Nova o
aluno, ao se adotar a Pedagogia Tecnicista o enfoque passa a ser dado na racionalização
dos meios e das técnicas de ensinar. Assim, foram valorizados, nesse período, os
especialistas das técnicas, as tecnologias de ensino e a instrução programada. Vale destacar
ainda que, esses especialistas passaram então, a serem responsáveis por todo o processo de
ensino, sendo este voltado ao atendimento do mercado de trabalho com mão de obra
especializada. Algumas ações de controle marcaram a intensificação da burocratização do
sistema educacional no país, durante esse período histórico, tais como: a rígida ordenação
dos conteúdos a serem ensinados; o controle na transmissão do conhecimento e a
observação e mensuração dos valores morais presentes nos saberes ensinados. A base
filosófica dessa teoria é inspirada especialmente na teoria behaviorista – corrente
comportamentalista organizada por Skinner – e na abordagem sistêmica de ensino que traz
como verdade absoluta a neutralidade científica. Diante dessas considerações observa-se
que o ensino, apoiado na pedagogia tecnicista, baseia-se em estímulos externos e que o
conhecimento e as reações dos alunos também são controlados externamente, tal fato vai
caracterizar uma postura autoritária do Estado. Nesse processo essa instituição se apropria
da educação como um instrumento, capaz de promover o desenvolvimento econômico e de
disseminar sua ideologia. Desse modo o Estado possui uma ferramenta importante que
possibilitaria a desmobilização de qualquer atitude contrária à ordem vigente, auxiliaria na
manutenção do Poder Ditatorial e do sistema capitalista.
Palavras chave: tecnicismo, Skinner, pedagogia tecnicista.

PSICOMOTRICIDADE DE 0 A 6 ANOS
Angela Luiz Rodrigues
UFU
Ana Paula Romero Bacri
UNIPAC/IEFOM
anaromer@yahoo.com.br

A proposta de oferecer, neste evento, um mini-curso sobre a PSICOMOTRICIDADE DE 0
a 6 ANOS vem de encontro com a observação de que o público de alunos da
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E ESTUDOS SOCIAIS DE UBERLÂNDIA (UNIPAC)
demonstra muito interesse nas questões relacionadas à Educação Infantil. Junte a isto, o
fato de crescer o número de pesquisas monográficas que investigam a influência da
corporeidade no desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos, e está fundamentada a crença
de ser este o momento de oportunizarmos uma discussão sistemática em um dos aspectos
relacionados ao desenvolvimento corporal da criança, que é chamado de psicomotricidade.
Tal ciência estuda o homem através do seu corpo em movimento e em relação ao seu
mundo interno e externo. Acreditamos que a visão do educador deve ser a da integralidade
do sujeito, seja ele uma criança ou não. Sabemos que na Educação Infantil é o momento
em que a criança está vivenciando suas fases de desenvolvimento (oral, anal, fálica e
genital), cada uma das fases implica em transformações corporais que devem ser
trabalhadas e potencializadas no processo educacional, isto fornecerá à criança suporte
para o seu aprimoramento cognitivo e ela ficará mais acessível aos ensinamentos típicos do
processo de escolarização. Lapirre (2202) diz que “se a criança tem deficiências que a
impedem de chegar ao cognitivo, é porque o ensino que recebeu não respeitou as etapas
de seu desenvolvimento psicomotor. Sob o aspecto da prevenção, passaríamos da
reeducação psicomotora à educação psicomotora”. Este pensamento nos remete a uma
Educação mais humana, e mais preocupada com a promoção de uma educação não
repressora. Neste mini-curso serão utilizados como autores bases para a discussão André
Lapierre (2202) com a psicomotricidade relacional e, Alexander Lowen (1985) com a
abordagem bioenergética, a qual também propõe uma educação não repressora e que
respeita o desenvolvimento natural do corpo do ser humano. Como metodologia de
trabalho utilizaremos de discussão a partir de imagens de crianças nas diversas fases do
desenvolvimento infantil, dinâmicas de percepção corporal que possam ser utilizadas na
Educação Infantil, bem como, da apresentação do pensamento dos dois autores
(fundamentação teórica). Para alcançarmos nosso intuito é necessário oportunizarmos uma
discussão sobre a maturação neurológica e o desenvolvimento psíquico do indivíduo, esta
compreensão é fundamental para se construir uma compreensão da rede estabelecida entre
a relação professor-aluno, seu desenvolvimento psicomotor e seu desempenho escolar.
Acreditamos que com esta iniciativa estaremos contribuindo para a formação de
educadores mais sensíveis aos corpos de nossos pequenos estudantes.

Palavras-chave: Psicomotricidade, educação não repressora, desenvolvimento infantil.

REFORMAS EDUCACIONAIS NOS ANOS NOVENTA NO ESTADO DE MINAS
GERAIS: O PROJETO PROQUALIDADE
Aparecida Maria Fonseca
UNIPAC/IEFOM
cidinhaufu@yahoo.com.br

O presente estudo insere-se na Linha de Políticas e Gestão da Educação do Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia e tem como tema
central investigar os alcances, assimilação, conflitos e resistências no processo de
implementação do Programa Proqualidade no interior da escola pública, o qual foi
implementado entre os anos de 1994 e 1999 na rede mineira de ensino. O objetivo geral é
analisar as implicações do Programa Proqualidade no interior da escola pública mineira,
sob a perspectiva de três das cinco prioridades do Programa: Autonomia Escolar,
Fortalecimento da Direção, Capacitação e Aperfeiçoamento e Avaliação. Pretende-se
ainda, compreender as mudanças ocorridas nas políticas educacionais em Minas Gerais
frente o contexto da reforma do Estado neoliberal; analisar o programa Proqualidade a
partir dos nexos e interfaces com as mudanças no mundo do trabalho e problematizar as
implicações e contornos das reformas educacionais de Minas Gerais dos anos de 1990, no
interior da escola, sob a perspectiva do Programa Proqualidade. Para o alcance desses
objetivos, discutiu-se a efetivação do Estado Neoliberal, a partir da década de 1970,
percebendo suas características e as possíveis mediações entre as políticas neoliberais e a
educação; a Gerência da Qualidade total e as transformações do mundo do trabalho,
buscando abordar as inovações tecnológicas, organizacionais e gerenciais que impactaram
no setor produtivo e também na escola. Ainda, através do estudo empírico buscou-se
aprender as percepções dos sujeitos da escola quanto ao tema em análise. Quanto ao
aspecto metodológico, este estudo se insere no campo da pesquisa qualitativa, por
acreditar que a condução da pesquisa nesse campo possibilite ao pesquisador construir
uma visão global e articulada do objeto investigado e sua relação com os aspectos
políticos e econômicos. A instituição investigada faz parte da rede pública estadual de
ensino situada no município de Uberlândia/MG e atende aos níveis de ensino fundamental
e médio. No processo de coleta de dados, o instrumento utilizado foi a entrevista semiestruturada e análise dos documentos da escola, tais como: atas de colegiado, ofícios
enviados a empresa, vídeos e outros. Nas considerações finais, conclui-se que a reforma
educacional do Programa Proqualidade para a autonomia escolar, atribuiu
responsabilidades antes do Estado para a escola, porém, sem dar condições para que os
sujeitos da educação tivessem condições de trabalhar, pois os recursos continuaram
insuficientes para suprir todas as faltas desse espaço, ao mesmo tempo em que avalia a
escola por um bom trabalho. Sendo assim, os profissionais em diversos momentos
resistiram, porém, sem ter condições de negar um programa baseado na busca qualidade.
Apesar disto, a reforma para a qualidade não conseguiu atingir o objetivo conforme era
desejo dos educadores, tentarem construir a sua autonomia articulando os interesses
políticos, profissionais e pedagógicos: porém, a escola deve extrapolar as normas e regras
e se utilizar do espaço que lhe é concedido para buscar soluções condizentes com suas
dificuldades. É preciso que a educação seja participativa, de transformação e
revolucionária.
Palavras-chave: Movimentos Sociais, Educação no Campo, Políticas Liberais.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA A FORMAÇÃO DA CRIANÇA NA IDADE
ESCOLAR
Arlene Ferreira Muniz
UNIPAC/IEFOM
Nelma Eliza Marques
UNIPAC/IEFOM

Com a atualização da economia, num mundo globalizado, aquela concepção de que a
Educação é responsabilidade da família, foi deixada para trás. Hoje homens e mulheres
exercem na sociedade basicamente os mesmos papéis. Os de educar o filho, já não cabem
apenas à família, é muito comum a criança cada vez mais cedo deixar o lar para passar o dia
nas instituições escolares, atribuindo a elas e responsáveis o legado de criar e educar,
assumindo assim, um importante papel na vida escolar da criança, como inter-mediador da
socialização e desenvolvimento do aluno, utilizando-se das mais variadas formas de ensino.
Entre elas, uma que merece destaque é o brincar, pois este é uma atividade essencial e pode
constituir o programa pré-escolar e de 1º grau, enquanto meios para atingir os objetivos de
ensino (FRIEDMANN, 1996). Pensando nessa possibilidade de agregar o lúdico à educação e
formação da criança hoje, cidadão de amanhã, é que optamos por realizar este trabalho voltado
para a temática “A importância do Brincar para a formação da criança em idade escolar”. Que
tem por objetivo identificar o valor do referido tema no desenvolvimento infantil dentro dos
centros educacionais, conhecendo e destacando as vantagens do uso desse recurso no processo
ensino-aprendizagem; pesquisar as áreas de desenvolvi esta pesquisa, vendo que através das
brincadeiras e jogos as crianças têm a oportunidade de recuperar valores mais essenciais como
seres humanos, promover o desenvolvimento nas diversas áreas do processo de Educação,
desenvolvendo habilidades de resolver problemas e conflitos vivenciados e que segundo as
teorias psicológicas sobre a infância, enfatizam esta idade como domínio do lúdico sendo que
o brincar e o brinquedo teriam sua importância determinada pelo fato de que seriam inerente à
natureza, infantil e de ordem biológica voltado ao lúdico através de uma metodologia
direcionada à pesquisa, observações e relatos, de estudo de revisão de leituras, dentro de uma
abordagem qualitativa, cuja finalidade é obter requisitos necessários que possam possibilitar
um melhor planejamento e execução das atividades lúdicas, proporcionando ao educador a
teoria necessária e segura para que possa desenvolver na prática educativa efeitos cada vez
mais positivos no fazer pedagógico. Para isso foram consultados vários autores e especialistas
como, por exemplo: Vigotsky, Gilles Brougere, Adriana Friedmam, Kethy Pasek, Roberta
Colinkoff, Núria Bondia e Sônia Kramer.
Palavras-chave: Brincar – Formação da Criança – Prática Educativa

CONVERSAS ARTEIRAS:
A ARTE E A LITERATURA NA SALA DE AULA
Beloní Cacique Braga
ESEBA-UFU
belonicacique@yahoo.com.br
A literatura infantil tem afinidade com a arte, e dela se apropria enriquecendo textos e
contextos. Por vezes, a imagem conquista o leitor e o cativa para iniciar-se na aventura
proposta pelo texto. A ênfase em uma ação pedagógica abrangendo a literatura e arte se
justifica pela necessidade de um investimento na formação de leitores – iniciantes
desejosos de se envolverem no universo “mágico” das histórias, de instrumentalização e
formação continuada de professores - leitores e da construção e/ou articulação de saberes
que incrementem a prática pedagógica e que desafiem o professor a ser um pesquisador de
si e de sua prática. Cabe ressaltar a importância do diálogo continuo dos educadores com o
ensino de Arte. Estruturamos a proposta de Mini-Curso firmados nas concepções de
educação de Edgar Morin, Maurice Tardif, Miriam Celeste Martins, Maria Alice Faria,
com os objetivos de: enriquecer o universo literário e as vivências dos professores-leitores
através da contação de histórias, promover a articulação de saberes referentes a prática
pedagógica e a proposta de construção de saberes específicos a literatura e a arte; oferecer
a experimentação de atividades lúdicas e artísticas aos professores possibilitando a
instrumentalização dos participantes para a ação no cotidiano escolar; propor o diálogo e
enfatizar a importância de embasamento teórico-metodológico para o trabalho com arte e
literatura na sala de aula; construir materiais e recursos que possam ser socializados e
utilizados pelos professores na ação diária com os leitores iniciantes; estimular, enriquecer
e provocar o desenvolvimento prazeroso do processo de alfabetização através da literatura
e da arte.
Palavras-chave: Arte. Literatura. Sala de Aula.

DOCÊNCIA E AUTO-ESTIMA: ESTRATÉGIAS PARA MOTIVAÇÃO DO
PROFESSOR
Bill Robson Monteiro Lisboa
UNIPAC/IEFOM
robson.mg@bol.com.br
Denise Silva da Cunha
UNIPAC/IEFOM
deguile@uol.com.br
As escolas públicas brasileiras passam por um momento de reflexão sobre seu papel
enquanto instituição formadora de opinião, de valores, de ensinar conteúdos e preparar
para a vida em sociedade. Neste processo, é perceptível a grande cobrança por resultados
positivos que, pais, gestores, e profissionais da educação escolar esperam dos professores
em sua prática pedagógica. A proposta deste mini-curso é discutir o real significado da
docência e os motivos da tamanha (des) motivação e desvalorização do professor. Para o
desenvolvimento deste estudo, foi feita análises das contribuições teóricas de Apple (1996)
Codo (1999) e Garcia (2002). A educação é um processo de desenvolvimento que se
constitui em um emaranhado de conceitos, conjunto de processos de desenvolvimento
integral dos indivíduos para estimular habilidades cognitivas, físicas e emocionais. Porém,
não acontece apenas na escola ela se manifesta nos movimentos sociais, igrejas,
diversidade cultural e na família. As escolas e, consequentemente toda sua estrutura
organizacional, tem sofrido forte pressão para exercer funções que não são diretamente
ligadas ao ofício de sua profissão. É preciso repensar que toda essa “carga” de
responsabilidade que tem acarretado ao professor um sofrimento e angústia profissional
que se estende ao campo pessoal e posteriormente a perca pelo prazer em ensinar. É
preciso trabalhar a auto-estima do professor para que ele consiga estabelecer uma
aprendizagem motivadora, dinâmica e comprometida com a formação plena do aluno em
todas as dimensões. Para refletir estas questões conflitantes, será realizada dinâmica de
motivação, afeto, discussões de fatos e relatos de experiências entre alunos e professores.
Espera-se que, profissionais da educação e principalmente àqueles ligados diretamente a
docência perceba que não é possível separar carinho, afeto nas relações de trabalho.

Palavras-chave: Docência, reflexão, motivação.

A PSICOMOTRICIDADE NA SALA DE AULA:
O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR E OS PRINCIPAIS DISTÚRBIOS QUE
PODEM OCORRER COM A CRIANÇA
Cirlei Evangelista Silva Souza
UNIPAC/IEFOM
cirleievangelista@yahoo.com.br

As atividades de raciocínio e as atividades físicas são tradicionalmente percebidas, em
nossa cultura, de formas distintas e estanques. A valorização demasiada das atividades
mentais em detrimento das atividades físicas também é um fenômeno ainda presente na
civilização ocidental. Mas, estudos psicológicos do desenvolvimento humano
demonstraram a importância do uso do corpo no desenvolvimento cognitivo na criança. A
partir de então a relação entre corpo e mente vem sendo alvo de inúmeros estudos e
indagações. O termo Psicomotricidade aparece a partir do discurso médico, mais
precisamente neurológico e, hoje, ela é considerada, por alguns autores, como uma ciência
que visa destacar a relação existente entre a motricidade, a mente e a afetividade, de
maneira a facilitar uma abordagem global da criança. A Psicomotricidade atual encontra-se
permeada por uma interdisciplinaridade e as práticas fundamentadas nas concepções
psicomotoras existentes tendem a considerar que os determinantes biológicos e culturais da
criança contribuem dialeticamente na construção do motor (corpo), da mente (emoção) e
da inteligência. Os primeiros trabalhos neste sentido tinham uma proposta reeducativa,
visto que a preocupação era reabilitar funções psicomotoras que se encontravam
prejudicadas e tinha como alvo sujeitos que apresentavam déficits motores e cognitivos.
Num segundo momento surge a educação psicomotora, preconizada por Jean Piaget, que
aparece com a intenção de estimular as crianças de forma adequada, em cada fase do seu
desenvolvimento. Esta proposta é considerada uma educação de base e com ela a criança
toma consciência do seu corpo, da lateralidade, da sua situação e da situação de outros
objetos no espaço, do domínio temporal além de adquirir habilidades de coordenação de
seus gestos e movimentos. O professor pode colaborar com a criança, devendo ser capaz de
compreender o indivíduo a partir do seu corpo, seus gestos, suas posturas e também do seu
tônus muscular. Uma das alternativas que ele pode utilizar refere-se ao brincar, que é
considerado uma estratégia uma estratégia de intervenção em Psicomotricidade, pois ao
mesmo tempo em que proporciona à criança à aquisição de novos conhecimentos,
desenvolve habilidades de forma natural e agradável e também é um fator estimulante e
propiciador de um bom desenvolvimento motor, social, emocional e cognitivo. Neste
sentido, consideramos necessário discutir sobre a Psicomotricidade e sua importância no
desenvolvimento global da criança, bem como identificar os tipos de distúrbios
psicomotores que podem acometê-la e propor atividades preventivas que contribuam para
que a criança não fique comprometida em sua aprendizagem escolar. Tal conhecimento
pode contribuir para que os profissionais da área da educação que atuam junto à criança
favoreçam o desenvolvimento global de seus alunos de uma forma equilibrada.
Acreditamos que a ausência destes pode originar desajustamentos, disfunções e distúrbios
psicomotores que afetarão o processo de escolarização da criança, além de comprometer a
integração do indivíduo na sociedade.
Palavras-chave: Psicomotricidade. Distúrbios Psicomotores. Sala de aula.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: UM ENFOQUE SOBRE A
REALIDADE DENTRO DO CONTEXTO EDUCACIONAL
Cláudia Aparecida de Oliveira
UNIPAC/IEFOM
Cristiane Augusta Mendes Gomes
UNIPAC/IEFOM
Claudiaunipac2007@hotmail.com

A presente pesquisa intitulada “O Estatuto da Criança e do Adolescente: um enfoque sobe
a realidade dentro do contexto educacional” aborda a temática do direito das crianças e dos
jovens contextualizando a educação no Brasil. Trata-se de um estudo que ainda será
concluído e tem por objetivo analisar os aspectos históricos, políticos e legais desse direito
fundamental, o qual é considerado inerente ao ser humano. Busca-se ainda, refletir sobre
os avanços que substitui os antigos dogmas da doutrina de situação irregular pelo princípio
da proteção integral à infância e a adolescência. O procedimento metodológico utilizado
nos dois primeiros capítulos é a pesquisa bibliográfica, sendo que no terceiro faremos uma
pesquisa de campo através da aplicação de questionários respondidos por pessoas que
atuam na área jurídica e educacional na cidade de Uberlândia-MG, os quais irão verificar o
que os sujeitos pensam acerca do tema em questão, com relação aos direitos da criança e
do adolescente em nosso país. O trabalho foi então dividido em três partes. Na primeira,
apresenta-se uma visão geral das conquistas sociais na história dos direitos da criança e do
adolescente desde o ano de 1940 até sua atual situação. O segundo capítulo discorre sobre
o direito a educação e as perspectivas segundo o Estatuto da Criança e Adolescente de 13
de julho de 1990, a Constituição Federal de 1988 e a LDB de 1996, das quais determinam
que a Educação Básica seja dever do Estado e a responsabilidade da família pela educação
elementar. No terceiro capítulo apresenta-se um panorama atual sobre as transformações
das políticas sociais para crianças e adolescentes na era dos direitos do qual se propõe novo
paradigma de atenção à infância e adolescência, cuja fundamentalidade se associa o fato de
o direito à educação estar diretamente relacionado aos princípios fundamentais da
República Federativa do Brasil. Este trabalho está em andamento, nos limitando a afirmar
que o percurso desenvolvido no mesmo até o momento permitiu a identificação das teorias
relacionadas ao Direito à Educação enumerada nos acontecimentos relativos ao tema e, no
âmbito interno, com o estudo dos textos constitucionais, atuais e passados almeja-se
sedimentar uma visão universal do direito à educação, que muito contribuirá para a sua
definitiva compreensão futura, ao alcance de todos. Esta pesquisa é realizada com trabalho
de conclusão de curso de graduação e poderá ter continuidade em cursos de pós-graduação
(lato sensu).

Palavras-chaves: Criança, Educação, Estatuto da Criança e do Adolescente.

O PENSAMENTO SOCIÓLOGICO DE KARL MANNHEIM
Cláudia Aparecida de Oliveira
UNIPAC/IEFOM
claudiaunipac2007@hotmail.com

A situação da sociedade e a necessidade de fazer uma educação que atende à realidade do
indivíduo no contexto social têm sido manifestadas por meio dos movimentos sociais,
colocando-o dentro da ideologia de valorização e integração social. Nesse sentido, é
oportuno abordar as idéias de Karl Mannheim (1893-1947) que se preocupou com os
movimentos sociais, fugindo do modo de pensar Weberiano, propôs a sociologia um
embasamento teórico em relação a educador e educando, tendo como principal objetivo a
compreensão da situação educacional moderna. Tal compreensão levou-o a refletir sobre o
pensamento social: a vida humana não poderia ser explicada e sim expressada, ou seja, o
papel da teoria era o de compreender o que os indivíduos pensavam sobre a sociedade,
como interpretavam suas experiências, dúvidas, razões e o desenvolvimento da capacidade
de entender e projetar o rumo dos acontecimentos. No estudo dos fenômenos sociais e
educacionais a sociologia faz-se importante, pois o modelo tradicional da educação seguia
a uma ordem conservadora e rígida, na qual o indivíduo era adequado aos padrões da
sociedade dominada pela tradição pré-capitalista. Os padrões sociais expostos parecem
substituídos pela racionalização da vida e a democratização das relações sociais, levando o
homem a uma reflexão sobre o meio em que vive, procurando analisar as mudanças na
qual o mesmo enfrenta, interagindo-o ao objetivo do processo educacional e as metas que
almeja alcançar. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo compreender a concepção
de educação para Karl Mannheim no século XX. A metodologia foi pesquisa bibliográfica,
em obras do próprio autor e também de intelectuais que estudam sobre o mesmo. Com este
trabalho, conclui-se que o pensamento sociológico de Karl Mannheim é analisado sob uma
nova ordem que se organiza em busca de métodos adequados de seleção social, impedindo
que a sociedade deteriore, convertendo em massas não diferenciadas, com bases
democráticas e inovadoras, na construção de uma vida melhor e oportunidades iguais para
todas as classes sociais.
Palavras-chave: Sociologia, Educação, Sociedade.

A DITADURA MILITAR NO BRASIL: CONTEXTO HISTÓRICO E MÚSICAS
DE PROTESTOS

Cláudio Roberto da Silva
UNIPAC/IEFOM
cláudio.rds@uol.com.br
Jaqueline Cássia da Silva
jaqueline.cassia@yahoo.com.br

O Brasil de 1964 a 1985 viveu sob o regime de uma ditadura militar, que começou com
um Golpe de 1964, que, no seu início foi definido como um “movimento legalista”, uma
“revolução democrática”. Na ditadura militar houve repressão policial, exílios políticos,
estabelecimento de legislação autoritária, com supressão dos direitos civis, uso da
máquina estatal em favor da propaganda institucional e política, manipulação da opinião
pública através de institutos de propaganda governamental e empresas privadas que se
beneficiaram do golpe. Censura, torturas, assassinatos de líderes opositores foram
institucionalizadas pelo AI-5. Durante a ditadura militar, o Brasil foi governado por dois
marechais e três generais: marechal Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967),
marechal Artur da Costa e Silva (1967-1969), general Emílio Garrastazu Médici (19691974), general Ernesto Geisel (1974-1979) e o do general João Figueiredo (1979-1985).
A ditadura foi um forte golpe sobre a música brasileira. Os artistas perderam sua
liberdade de expressão diante de inúmeras violências que o governo militar fazia, mas
eles conseguiram driblar a censura e protestar de forma explícita ou implícita,
declaravam o afrontamento direto ao regime, questionando e criticando a realidade da
sociedade da época, por meio de metáforas, expressando um sentimento que não era
exclusivamente seu, mas de toda uma jovem geração que lutava contra um regime
político cruel, imposto no país. Alguns protestavam de forma escancarada, como
Geraldo Vandré em sua canção: Caminhando, uma das músicas da ditadura mais
lembradas que tem os seguintes versos: Há soldados armados, amados ou não. Quase
todos perdidos de arma na mão. Nos quartéis lhe ensinam uma antiga lição. De morrer
pela pátria ou viver sem razão. Há também protestos mais sutis, como fez Chico
Buarque em Cálice, quando conseguiu driblar, temporariamente, a censura e protestar
contra o governo, usando fortes versos como: Como é difícil acordar calado. Todas as
canções, contra a Ditadura no Brasil, carregam o mesmo objetivo, demonstrar a revolta
causada pela grande insatisfação em relação ao governo e a vontade de ver um país mais
igual e justo. Nem todas as músicas da época protestavam contra a ditadura, algumas
eram a favor. Era o caso da nacionalista Eu te Amo meu Brasil da dupla Don & Ravel.
A ditadura não se manteve só com violência física. Ela soube se valer de uma
propaganda ideológica massacrante. Numa época em que todas as críticas ao governo
eram censuradas, os jornais, a tevê, os rádios e revistas transmitiam a idéia de que o
Brasil tinha encontrado um caminho maravilhoso de desenvolvimento e progresso.
Reportagens sobre grandes obras do governo e o crescimento econômico do país
convenciam a população de que vivíamos numa época incrível. Nas ruas, as pessoas
cantavam: “Ninguém segura esse país.” Outra forte arma, o futebol, como não poderia
deixar de ser, foi utilizado como propaganda ideológica. O tricampeonato conquistado
na Copa do México encheu o país de euforia e serviu para envolver a população e
camuflar as ações do governo e problemas vividos pela população.

O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS QUE RESIDEM E
ESTUDAM NAS CASAS-LARES MONTE MORIÁ, NA CIDADE DE
UBERLÂNDIA - MG
Cristiano Araújo Soares
UNIPAC/IEFOM
cristianopedagogia@hotmail.com
João Carlos de Oliveira
UNIPAC/IEFOM
oliveirajoca@terra.com.br
A pesquisa intitulada “O processo de aprendizagem das crianças que residem e estudam
nas Casas-lares Monte Moriá, na cidade de Uberlândia - MG” partiu do problema
vivenciado e estudado, que indaga as causas e as conseqüências dos desníveis sociais na
área da educação. A escolha do tema ocorreu a partir da vivência do autor, no ano de 2002,
dentro das Casas-Lares Rebecca Jenkins, situadas na Cidade Ocidental-GO, que atende
crianças órfãs biológicas e sociais. E foi a partir da observação das dificuldades
apresentadas por elas, no processo de alfabetização (aprendizado) que surgiu a motivação
para a pesquisa deste tema. Na verdade, o processo de aprendizagem nas escolas se dá
dentro de uma formalidade e o que se verificou, tanto através da literatura como das
pesquisas de campo, é que há um grupo de escolares fora deste padrão oficial estabelecido
socialmente. Os questionários aplicados, além de traçar um perfil dos estudantes abrigados
mostraram uma defasagem escolar que existe neste público. Durante o tempo de pesquisa,
foi indagada a questão do perfil do público submetido a este tipo de assistência (abrigo), e
o que mais chama atenção, é que os fatores econômicos são classificatórios, ou seja, as
crianças com situações econômicas desfavoráveis são as primeiras vítimas da violência
social, e uma característica étnica predominante é que são seres humanos de cor negra ou
parda. É fato, no campo de estudo aqui em Uberlândia – MG e também em um primeiro
momento nas Casas Lares Rebecca Jenkins (no entorno de Brasília-DF), que há uma
predominância deste grupo social. Cerca de 95% são negros ou mestiços (pardos). Alguns
autores retratam claramente a situação de discriminação que os negros vivenciaram em
meados de 1890, o que não está muito distante da realidade atual. O problema da
discriminação e exclusão social do negro é historicamente comprovado pelas poucas
referências que fazem os autores de obras da época e que perpetuam, mesmo que de forma
não declarada até os dias de hoje. O conhecimento de uma base teórica possibilitou aos
profissionais da educação, que atuam na Aldeia Infantil Monte Moriá, uma maior clareza
sobre o perfil dos abrigados e de um melhor atendimento, acompanhamento e uma
intervenção pedagógica na busca e na construção do saber. Com base nisso e somado à
vivência do autor dentro de um abrigo que cuida de crianças, acredita-se que o trabalho
contribui como referencial acadêmico e apresenta um conjunto de sugestões políticopedagógicos para alguns problemas do aprendizado escolar dos estudantes, que residem em
abrigos.
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A FUNÇÃO DA CRECHE NOS ÚLTIMOS ANOS DA INSTITUIÇÃO NÃO
GOVERNAMENTAL
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Este resumo apresenta uma pesquisa monográfica cujo tema é “A função da creche nos
últimos anos na Instituição não Governamental” foi escolhida para mostrar a mudança no
processo entre o cuidar e o educar no cotidiano da creche, e ao mesmo tempo por vivenciar
profissionais com postura pedagógica diferente dos anos anteriores. O objetivo é mostrar a
“função da creche nos últimos anos”, pois, participar dessa realidade contribuiu para a
minha vida profissional enquanto educador. Quando decidi falar do tema abordado, percebi
a falta de conhecimento de pais que não preocupam em acompanhar o crescimento da área
educacional nas creches e nem se preocupam em mudar o comportamento, sendo a creche
tão importante para escolarização de seus filhos. O estudo foi realizado através de pesquisa
bibliográfica com autores que estudam o tema e pesquisa de campo através da aplicação de
questionários e entrevistas. A concepção de creche como instituição educativa é recente na
história do Brasil, pois, em sua origem no século XIX tinha como função primordial à
guarda e a proteção infantil, particularmente das crianças pobres. Acredita-se que a creche
surgiu para atender os direitos das crianças como pessoas, e não só um lugar onde ficam
para suas mães trabalharem e receberem o alimento. Pode-se afirmar que o
assistencialismo exerceu domínio por um longo tempo nas creches nem sempre deu a
devida importância à questão da qualidade dos serviços prestados que são para muitos
favores oferecidos à população, e os pais nem se quer tinham o direito de saber o que
realmente acontecia com seus filhos o período que ali ficavam. Por essas razões os
educadores passaram a ver a creche de outra maneira e construir um trabalho favorável ao
desenvolvimento infantil que beneficia a criança desde os primeiros anos de vida por todo
o período diário que a mesma encontrava dentro da instituição. A Educação Infantil,
primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade. Cabe destacar que as creches vêm
construindo seu trabalho numa perspectiva e condições totalmente diversas. Por essa razão
realizar um trabalho diferenciado e favorável ao desenvolvimento infantil deve ser
acessível a todas as crianças. Cabe ao professor reconhecer a criança como um sujeito
desejante e possibilitar um espaço para que possa criar seu próprio conhecimento, significa
acolhê-la e recebê-la em sua totalidade.
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A CULTURA ORGANIZACIONAL NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO EM MINAS
GERAIS: ENFOQUE NAS AÇÕES DO DIRETOR
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cidinhaufu@yahoo.com.br
O presente trabalho, foi escolhido porque como aluna o curso de Pedagogia da Universidade
Presidente Antonio Carlos, tive disciplinas relacionadas às políticas públicas educacionais que
me fizeram perceber transformações na educação da década de 1990, relacionadas com as
mudanças no contexto social como todo. Tais mudanças foram relevantes para as ramificações
da educação em Minas Gerais, e acredito que é importante que o educador conheça essas
transformações de forma mais detalhada. A partir do início da década de 1990, as denúncias
no fracasso escolar do ensino brasileiro, estavam eminente, instalando a idéia de que a
educação passava por uma crise de qualidade. O grande fator de fracasso estavam focadas nos
índices altíssimos de repetência e evasão escolar. Assim, diante da comprovação da crise
educacional, foram realizados encontros nacionais e mundiais para discutir e lançar propostas
e superação da mesma. Dentro dessas discussões foram criados programas e projetos, com
vista a melhoria no ensino, dentre eles a Gerência da Qualidade Total na Educação (GQTE) e
do Projeto Qualidade na Educação Básica em Minas Gerais (Proqualidade), os quais tinham
como fator principal conferir autonomia ás unidades escolares e fortalecendo a direção das
mesmas, através da eleição direta para diretor e o colegiado escolar. O problema de estudo,
busca entender ações e decisões de organizações administrativas, e que cultura criou na escola,
principalmente a partir da década de 1990. O objetivo geral deste trabalho é pesquisar as
perspectivas da cultura e clima organizacional nas instituições de ensino após a década de
1990. Ainda, busca pesquisar as perspectivas da cultura e clima organizacional nas Instituições
de ensino; analisar a organização escolar percebida em sua dimensão cultural e possíveis
mudanças no seu enfoque cultural; estudar as pessoas envolvidas em projetos e proposta que
buscam investir nas escolas e compreender a cultura organizacional adaptado para instituições
educacionais. O procedimento metodológico fundamentais para o desenvolvimento da
pesquisa, foram pesquisa bibliográfica e de campo. Todos os procedimentos têm suas
especificidades; todavia, a análise ocorreu de forma interligada, com a finalidade de refletir
sobre a problemática investida. Na coleta de dados, trabalhou-se com entrevista semiestruturada será o recurso utilizado para a apreensão de dados orais. Percebe-se com este
trabalho, que ainda não foi concluído, a reforma educacional para a autonomia escolar,
atribuiu responsabilidades antes do Estado para a escola, porém, sem dar condições para que
os sujeitos da educação tivessem condições de trabalhar, pois os recursos continuaram
insuficientes para suprir todas as faltas desse espaço, ao mesmo tempo em que avalia a escola
por um bom trabalho. Ficou evidenciado, também, que a cultura organizacional da escola nos
possibilita apreender a identidade da escola, porém sem tomá-la de forma isolada, uma vez
que aponta para a articulação entre essa identidade e os condicionantes sócio-históricos que
engendram a organização escolar.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E O
PAPEL DO EDUCADOR
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O fenômeno violência doméstica contra crianças e adolescentes começou a ganhar
visibilidade a partir da década de 90, culminando na promulgação do Estatuto da Criança e
do Adolescente – Lei 8.069/90. Historicamente crianças e adolescentes, de modo geral,
tiveram seus direitos básicos ameaçados ou violados quer pelo estado, sociedade ou
família. A mobilização e a demanda por ações de enfrentamento a este fenômeno vieram
do sistema de saúde pública, da escola, da área do desenvolvimento social, segurança
pública e relações trabalhistas, deixaram suas marcas na Constituição Federal de 1988, em
seu artigo art. 227 onde é possível perceber claramente as responsabilidades de cada eixo
da sociedade: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Nas últimas décadas temos
presenciado uma maciça entrada e permanência de crianças e adolescentes no processo de
escolarização no Brasil, tal fato privilegia a instituição escola para atual na prevenção
primária, onde se procura reduzir os fatores sociais, culturais e ambientais facilitadores
para a ocorrência da violência doméstica contra crianças e adolescentes; na prevenção
secundária, onde se busca identificar precocemente as crianças e adolescentes que estejam
em situação de vulnerabilidade, ou seja, em situação de risco eminente de terem seus
direitos fundamentais violados; na prevenção terciária onde a violação já se consumou e é
possível acompanhar a vítima e o processo de criminalização do agressor, objetivando-se
minimizar o processo de revitimização. A prevenção primária é mais abrangente e eficaz
para instrumentalizar crianças e adolescentes para sua defesa pessoal, sensibilizar a escola
e a sociedade de modo global frente às seqüelas físicas, emocionais e o impacto social no
adulto que sofreu violência doméstica. O papel da escola torna-se um fórum privilegiado,
pois pode desenvolver ações com as crianças e adolescentes, funcionários(as),
professores(as), pais e mães, bem como envolver as demais instituições presentes no
bairro, tais como associação de moradores, unidades básicas de saúde, organizações não
governamentais, organismos de segurança pública e principalmente o Conselho Tutelar
que é órgão responsável por receber e encaminhar a denuncia de violação de direitos. Cada
educador e educadora regente de sala de aula pode fazer muito por crianças e adolescentes
que sofrem maus-tratos em suas casas, em primeiro lugar legitimando as violências, quer
seja física, psicológica, sexual, negligência e abandono através de estudos, leituras, trocas
de experiências com outros colegas, realizando cursos de tal forma que cada um possa ser
sensibilizado da alta incidência da ocorrência das violações e acima de tudo, adquirir um
novo olhar sobre a infância, adolescência e os novos rearranjos familiares de tal forma que
possa contribuir efetivamente para que tenhamos um mundo mais pacífico e seres humanos
mais felizes.
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SEXUALIDADE, AFETIVIDADE E COMPORTAMENTO: O DESAFIO DA
ORIENTAÇÃO SEXUAL NA ESCOLA
Fabiana Pires Teobaldo
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A organização mundial de saúde definiu, em 1975, o conceito de sexualidade: “A
sexualidade forma parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade
básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da
vida. Sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou não de
orgasmo. Sexualidade é muito mais do que isso, é a energia que motiva a encontrar o
amor, o contato e a intimidade e se expressa na forma de sentir, na forma de as pessoas
tocarem e serem tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e
interações e tanto a saúde física como a mental. Se a saúde é um direito humano
fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada como um direito básico”.
O que percebemos hoje é claro, a orientação sexual ainda é um temor e um tabu para
muitas pessoas. Falar e discutir esse assunto com crianças e adolescentes é um processo
delicado que exige do profissional, além de tudo, flexibilidade, uma vez que será
necessário que ele revise os seus conceitos, avalie sua própria sexualidade, medos, tabus
e preconceitos. Exige acima de tudo, estudo e dedicação. Muitos temem que os alunos
perguntem algo que eles não saibam, ficam preocupados com o que os pais vão pensar.
É diante dessa realidade que muitas escolas simplesmente negam a necessidade de se
falar e debater o assunto, como se a sexualidade não existisse no âmbito escolar, nos
corredores, intervalos ou mesmo dentro das salas de aula. Os hormônios dos
adolescentes estão a mil e não podemos negar isso, as crianças já não mais acreditam na
história da cegonha, pelo contrário, elas sabem como ocorre todo o processo de
reprodução e fecundação. A escola, como espaço de conhecimento, reflexão e formação
de indivíduos, não pode fugir da sua responsabilidade, tanto que a orientação sexual já
foi incluída como tema transversal nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Logo,
tomando como base o conceito de sexualidade publicado pela OMS, resta às escolas
encararem este desafio de falar de sexualidade de maneira clara e sem tabus, para isso é
necessário que ela capacite os seus profissionais para conduzir esse projeto que, com
certeza, é apaixonante.
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Este projeto de trabalho teve como foco principal traçar um plano de ação que recuperasse os
índices abaixo da média, apontados no Programa de Avaliação da Rede Pitágoras. Para isto
teve como frentes de trabalho, o desenvolvimento da matemática como ação concreta que faz
parte do dia a dia do aluno, através dos jogos matemáticos. Nesse sentido, foram propostas,
durante o ano, atividades nas quais a pesquisa, a curiosidade e o desafio estiveram presentes.
As mudanças no conhecimento são tão rápidas que as pessoas não têm apenas que aprender
conteúdos, mas aprender a aprender, o que significa, fundamentalmente, aprender a identificar
e usar as fontes do conhecimento. Sendo assim, no intuito de acompanhar a concretização
dessas mudanças, foi elaborada uma proposta de trabalho que utiliza os jogos como apoio de
desenvolvimento lógico-matemático. O objetivo foi desenvolver nos alunos o raciocínio
lógico, formando indivíduos autônomos e independentes, que consigam ter um pensamento
lógico bem estruturado. O trabalho foi organizado em três fases. Na primeira, utilizamos
diferentes jogos já conhecidos pelos alunos, os quais desenvolvem o raciocínio, a lógica, as
diferentes formas de estratégias. Na segunda, com apoio dos professores, os alunos criaram e
confeccionaram seus próprios jogos, com regras diferentes, o que ficou muito criativo. Na
terceira fase realizamos um campeonato de Dama e Xadrez, em que os participantes foram
divididos de acordo com a faixa etária e a série. Concluímos, a partir desta experiência, que
quando a criança joga, por ser livre de pressões e imposições, ela se sente mais à vontade para
rever suas ações, buscar soluções e superar obstáculos tanto cognitivos quanto emocionais.
Além disso, o jogo estimula a solução de problemas, criando um clima propício para a
investigação, a compreensão e a descoberta de idéias matemáticas. Nesse primeiro ano de
trabalho, é possível afirmar que as situações de jogo oportunizaram para a criança a
coordenação de pontos de vista diferentes e a compreensão do sentido e do o porquê das
regras. Isto porque um jogo não pode começar, enquanto os jogadores não concordarem com
estas, e, uma vez começado, não pode continuar, a não ser que os jogadores concordem com a
interpretação destas regras e as sigam. Desse modo, entendemos que os jogos promovem
desafios, geram prazer e novos conhecimentos. Mas, para que isto aconteça, é preciso criar
um ambiente propício para o uso do jogo em sala de aula e explorá-lo com base nas
possibilidades pedagógicas.
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A UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR COMO RECURSO
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O tema deste trabalho partiu da temática “ A Utilização do Computador como Recurso
Tecnológico para Auxiliar a educação”. Escolhi a referida temática, por atuar na
educação e observar que estamos precisando de qualificação e inovação, para que o
aluno tenha uma forma prazerosa de aprendizagem, pois há uma preocupação muito
grande com a indiferença que os educadores têm em relação a uma nova forma de
aprendizagem, como algo que pode melhorar o interesse dos alunos na escola, partindo
da utilização do computador como uma ferramenta didática, tornando a escola um lugar
mais interessante, onde os alunos irão construir seus próprios conhecimentos tendo o
professor como mediador. E para que isso realmente aconteça devemos ir em busca
deste conhecimento também. A metodologia utilizada neste trabalho foi pesquisa de
campo através de questionário direcionado a profissionais da área da educação na rede
pública e particular, no Ensino Fundamental, Médio e Superior, com intuito de analisar
o grau de interesse dos mesmos na área de tecnologia (computador), foi também
utilizada bibliografias realizadas através do estudo de autores como: FREIRE ( 1976,
1996) PIAGET (1973) VALENTE (2000) VYGOTSKY (1987) ALMEIDA (2000).
Para desenvolver tais objetivos, desenvolveu-se no capítulo I um pequeno histórico de
como e quando surgiram os primeiros computadores. No segundo capítulo relato sobre a
importância do computador, uma tecnologia necessária à formação do educador, e
também uma ferramenta didática que irá auxiliar o professor, a qual sabendo utilizar
poderá inovar a educação. Como resultado de pesquisa percebo que devemos pensar no
amanhã numa perspectiva moderna em uma educação com compromisso, onde
formaremos realmente alunos autônomos, capazes de construir seus próprios
conhecimentos através do uso do computador como um despertador de habilidades,
criatividades e nova forma de ver e compreender o mundo que nos cerca.
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Em nossa pesquisa, buscamos conhecer algumas estratégias para o incentivo da leitura na
educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, por considerarmos importante
desenvolver nas crianças o hábito da leitura desde a mais tenra idade, uma vez que as
dificuldades apresentadas pelos alunos brasileiros decorrem da falta dessa prática. Este
trabalho tem como objetivo apresentar e analisar algumas estratégias que o professor pode
utilizar para despertar nos alunos o interesse pela leitura, que é de fundamental importância
para a educação. Acreditamos que o maior problema da educação, na atualidade, é a falta
de interesse pela leitura e por isso, propomo-nos a pesquisar a respeito de como o professor
pode colaborar na superação de tal questão, a partir da organização de suas aulas, com
enfoque na literatura. Analisaremos não só as propostas trazidas por Silva em seu livro
Repensando a leitura na escola; mas também os saberes presentes na obra Literatura, a
formação do leitor escrita por Bordine e Aguiar; além de considerarmos, também as
interessantes sugestões levantadas por Ezequiel T. da Silva em seu livro Elementos de
Pedagogia da Leitura. Completaremos nossa análise com a pesquisa de campo realizada
com professores da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Além do
mais, entendemos que a aprendizagem da criança acontece por várias vias, sendo uma
delas a leitura, então, por isso mesmo, cabe aos professores e demais profissionais da
escola, propiciarem atividades que promovam o gosto pela leitura. É preciso, ainda que
desenvolvamos práticas ao longo do processo de aprendizagem da leitura, a fim de que a
criança se torne um leitor crítico, que leia com prazer e competência. Por conseguinte,
consideramos que “todos os livros favorecem a descoberta de sentidos, mas são os
literários que fazem de modo mais abrangente. Enquanto os textos informativos atêm-se
aos fatos particulares, a literatura constitui a totalidade do real, pois, representa o
particular, logra a atingir uma significação mais ampla.” (AGUIAR & BORDINI, 1988, p.13).
A literatura infantil é de grande importância para o pequeno leitor, já que lhe permite uma
visão mais ampla da realidade, e a partir das narrativas ficcionais, ele constrói seu mundo
interno, resolve seus conflitos, absorve o que lhe é mais favorável. Consideramos que é
possível despertar o gosto pela leitura e, por isso, torna-se necessário o uso de estratégias
por parte dos profissionais da educação, que levem o aluno a gostar de ler. Acreditamos na
possibilidade de se ensinar o gosto pela leitura e também acreditamos que a falta dessa
prática, ou má utilização dela, acaba por trazer grandes dificuldades na vida escolar.
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PEDAGOGIA DO CONSUMO: EDUCAÇÃO, CORPOREIDADE E MÍDIA

Franciele de Carvalho Ferreira
UNIPAC/IEFOM
cyelicat@yahoo.com.br
Ana Paula Romero Bacri
UNIPAC/IEFOM
anaromer@yahoo.com.br
Trata-se aqui de uma pesquisa monográfica, a qual aborda em seu tema central a análise da
influência da mídia no processo de formação e desenvolvimento dos nossos alunos, tal
discussão procurará contemplar os três aspectos envolvidos: o educacional, o social e o
corporal. Entendemos que a criança está exposta cada vez mais às mensagens de beleza e
comportamento veiculados pelos programas de TV, bem como, pela mídia geral.
Observamos o desenvolvimento precoce dos adolescentes com relação a seu corpo, os
quais se esforçam para tornarem ou aparentarem como adultos. Esta tendência implica em
uma alteração do desenvolvimento dos jovens, cuja maturidade não está preparada para um
corpo adulto. Com isto assistimos a crianças e adolescente com problemas emocionais de
bulimia, anorexia, e problemas fisiológicos como escolioses, enxaquecas, entre outros.
Esta preocupação se justifica pelo fato de observar na escola em que fiz o estágio
supervisionado, ter identificado que os alunos eram visivelmente influenciados por
determinados programas de televisão, desde a maneira de vestirem-se até os dizeres,
entonações e movimentos corporais adotados, além da dificuldade de relacionamento entre
os grupos de diferentes opiniões e posturas. Neste sentido, inquieta-nos o “Como se dão as
relações interpessoais em sala de aula e como é evidenciada a diversidade?” O fato
instigou-me a estudar essas relações entre a mídia, os jovens e a educação, na busca de
meios que possam intervir neste processo de objetificação corporal. E, desta forma, o
presente trabalho tem como intenção analisar como são criados os padrões estereotipados
de beleza, valores e culturas, e como esses padrões são encarados nas diferentes camadas
sociais da humanidade, bem como, a influência desta dinâmica no processo educacional de
nossas crianças e adolescentes. A pesquisa terá o caráter metodológico de um estudo
bibliográfico, utilizando-se de autores como: FELDENKRAIS (1977), FIGUEIREDO
(1989), SETTON (2002), LYRA e SANTANA (2003), QUEVEDO (2003), FISCHER
(2002/2005), ROCHA (2007). Estuda-se a possibilidade de pesquisa de campo, mas em
virtude da escassez de material de consulta nesta área de pesquisa. Entendo a necessidade
de, inicialmente, construir uma pesquisa de base. Até o presente momento a pesquisa tem
indicado para a importância e relevância da discussão no âmbito educacional, visto que a
objetificação de corpo tem se tornado cada vez mais comum entre as pessoas, e
principalmente, entre os jovens, e que a mídia pode ser o fator que os conduz a isto. E
também, que o seu desenvolvimento educacional parece ter sido afetado, devido a essa
busca do corpo perfeito, imposto pela mídia. (Pesquisa em Andamento).
Palavras-chave: Educação, Corporeidade, Mídia.

AS NOVAS PROPOSTAS PEDAGÓGICAS NA AMPLIAÇÃO DO ENSINO
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Este trabalho tem por objetivo a análise das novas propostas pedagógicas na ampliação do
ensino fundamental para nove anos de duração. O Ministério da Educação (MEC) busca a
melhoria da qualidade da educação a partir dos princípios da autonomia, da colaboração,
da participação, da igualdade de oportunidades e da inclusão social. Desde 2003, as
secretarias municipais e estaduais de educação juntamente com a Secretaria de Educação
Básica (SEB/MEC), discutem a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos. A Lei
nº. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006; altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº.
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDB, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental,
gratuito nas escolas públicas, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade.
A maioria das escolas ainda mantém a duração mínima de oito anos no Ensino
Fundamental. Esse projeto já está em fase de concretização em muitos estados e
municípios. O estado de Minas Gerais foi o pioneiro nessa alteração, tendo em vista a
resolução nº 469, de 22 de dezembro de 2003, que define a necessidade da organização do
Sistema para a inclusão dos alunos de seis anos no Ensino Fundamental, ficando assim o
Ciclo Inicial de Alfabetização com a duração de três anos (Fase Introdutória, Fase I e Fase
II), e o Ciclo Complementar de Alfabetização com duração de dois anos (Fase III e Fase
IV). Com base em tais modificações o MEC pretende uniformizar esse nível de ensino em
todo o país até 2010 (prazo máximo para que as escolas se adaptem). O acréscimo desse
nível de ensino tem como objetivo auxiliar os sistemas de ensino e o professor que atuam
nesta nova série da educação fundamental e permitir que mais crianças comecem a
freqüentar as escolas. Percebe-se que a proposta ressalta o aspecto quantitativo em
detrimento ao qualitativo ao afirmar que com mais uma série no Ensino Fundamental a
criança e o jovem terá maiores possibilidades e/ou oportunidades de serem alfabetizados.
O currículo escolar sofre grandes alterações, uma vez que a Educação Infantil está
organizada na faixa-etária de 0 a 5 anos de idade, conforme a resolução nº. 3 de 3 de
agosto de 2005. O período de desenvolvimento da criança deve ser respeitado, e o lúdico
considerado como forma própria das crianças construírem e reconstruírem conhecimentos
de forma significativa e autônoma.
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Filosofia para crianças faz parte do estudo que venho realizando para conclusão do curso
de Pedagogia. Tem o objetivo de retornar na história da filosofia e mostrar que o saber
nasce da inquietação e busca de possíveis respostas a perguntas próprias do ser humano e
que esses questionamentos não têm hora determinada para surgir. A filosofia traz consigo
mais que respostas, traz a função de propiciar a inflexão do pensamento para questões
sempre marcadas no viver humano, sejam elas científicas e/ou existenciais. O interesse
pelo tema surgiu por ser educadora e pela prática nas aulas para a educação Infantil.
Muitos educadores (as) fogem das respostas para não esbarrarem no preconceito da
sociedade, da família e/ou religião, sem preocupar-se com o que poderá ocorrer se as
mesmas forem ignoradas e/ou mesmo respondidas de maneira simplista, por vergonha,
susto que elas provocam nos adultos ou mesmo por acreditar que as crianças não estão
preparadas para as respostas corretas. O estudo foi fundamentado nas propostas teóricopráticas de Matthew Lipman, o presente trabalho pretende destacar que a filosofia instiga a
formação da criticidade para as curiosidades das crianças e são elas que servirão de base
para uma educação voltada para o pensar, e esse não deve ser individual, porque o que se
faz é que sustenta este fazer, isto é incitar a estudar os fundamentos de uma idéia, dialogar
e refletir através dela. Quando descobrem por acaso que um amigo pensa totalmente
diferente delas, isso faz com que essas palavras tornem-se um depósito de respostas
prontas e insignificantes, sendo que as mesmas palavras deveriam fazer parte da concepção
e formação de mundo da criança. A filosofia traz para a sala de aula uma proposta de
pesquisa coletiva, debates de idéias e “conceitos” e possibilita que as crianças reflitam, e
vejam que existem diversos significados a cerca de uma mesma curiosidade. Toda criança
tem o direito de conhecer as opções antes de fazer escolhas, podemos dizer que a filosofia
para crianças representa um processo de libertação.
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Desde que nascemos, diferentes situações nos põem em contato com as palavras. Elas
vão sendo ensinadas para que possamos nomear, reconhecer, dar sentido ao mundo onde
vivemos e que temos necessidade de apreender e desvendar. Num sentido amplo, a
leitura desponta junto com a própria existência, já que implica palavras em conexão
com o universo que habitamos, significações, experiências, conhecimentos, relação com
o outro, com a vida. Por isso, leitura tem a ver com a mobilização de nossa curiosidade,
de nossos sentidos, de nosso ser por completo.O tema desta comunicação partiu da
temática Formação de Leitores, porque percebo que os alunos apresentam dificuldade
quanto a leitura, por não terem adquirido esse hábito ainda na infância. A metodologia
utilizada foi bibliográfica feita através do estudo de autores renomados, como Freire
(1986), Cagliari (2001), Azevedo (2004). Na pesquisa de campo, a análise dos dados
obtidos com respostas dadas por professores do ensino fundamental, demonstra que a
leitura é um processo que deve ser cultivado diariamente, tanto em vista que as pessoas
apresentam sérios problemas de leitura. No primeiro capítulo foi realizado um estudo
sobre a formação de leitores nos aspectos teóricos e práticos. No capítulo II foi
mostrado o ser leitor diante de desafios e perspectivas na visão dos autores. Já no
capítulo III, buscou-se uma análise de dados de pesquisa de campo. E como
considerações finais tecemos uma das conclusões de que a leitura para que seja
interessante deve fazer parte da vivência do indivíduo. Pois, assim se tornará um leitor
crítico, questionador, capaz de impor o seu modo de ser e pensar na sociedade,
tornando-se assim um cidadão crítico.

Palavras-chave: Leitores, escola, formação.

A UTILIZAÇÃO DE FILMES NO ENSINO DE HISTÓRIA
Gizelda Costa da Silva Simonini
UNIPAC/IEFOM
O mini curso tem como objetivo demonstrar a possibilidade de trabalho com a utilização de
filmes no ensino de História, assim como discutir a lei 10.639 que estabelece a obrigatoriedade
do ensino de História da África e da cultura afro brasileira no ensino fundamental. Os recursos
visuais são fundamentais no ensino na atualidade e a metodologia da sua utilização requer
alguns cuidados, como por exemplo, um roteiro prévio com a descrição dos passos a serem
seguidos, informando a temática, objetivos, resumo do filme com ficha técnica, bibliografia,
entre outras. O filme pode ser um elemento importante para a introdução de um conteúdo,
como em outros momentos da aprendizagem de um determinado tema. A análise de filme
deve ser orientada pelo professor, assim como o debate realizado após sua projeção. Algumas
cenas do filme serão escolhidas para o desenvolvimento da atividade. O recurso visual amplia
o texto escrito, mas não deve prescindir dele, e deve ser finalizado com o exercício escrito,
fundamental para complementar o estudo com filmes no ensino de História. O objeto de
análise é um filme de Sérgio Bianchi (2005), Quanto Vale ou Por Quilo? Produzido no Brasil,
colorido, com 108 minutos de duração O filme apresenta uma realidade de forma crítica em
relação a atuação das empresas solidárias e também da participação da sociedade no chamado
terceiro setor, as ONGs, que são denunciadas como um negócio lucrativo em nome da
pobreza e da desigualdade social. No filme, há um paralelo com o final do século XVIII, onde
as cenas destacam a violência que é pertencer a alguém. E através das cenas extraídas do
Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, mostra a estrutura socialmente aceita para sua
manutenção: a perseguição aos fugitivos na pessoa do capitão do mato, que tinha como
profissão caçar os escravos que fugiam em troca de recompensa, assim como o exemplo de
uma senhora de baixa renda que vivia de comprar escravos baratos, ensiná-los um ofício e
esperar um tempo para revendê-los mais caro. Ela se considerava uma pessoa que fazia o bem,
que ajudava seus escravos, mas na verdade eles eram sua fonte de renda. O filme é uma
adaptação livre do conto de Machado de Assis “Pai contra mãe” que também denuncia as
profissões ligadas à escravidão, como por exemplo, o capitão do mato, peça fundamental para
a manutenção do sistema escravista. No filme, a atualidade das ONGS aparecem como
empresas que objetivam o lucro em nome da miséria social e são mostradas como uma nova
indústria que gerencia a miséria e os miseráveis. Bianchi critica o que muitos consideram
alternativa ou solução para os dilemas do capitalismo. Alguns trechos do conto machadiano,
assim como textos relacionados ao tema serão apresentados como fonte bibliográfica para o
estudo do tema, assim como será objeto de debate, o papel das empresas do terceiro setor,
assim como da sociedade para melhor compreensão do tema e do filme.

A HISTÓRIA DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NOS LIVROS
DIDÁTICOS (1974 E 1999)
Ioná Vieira Guimarães Venturi
UNIPAC/IEFOM
ionaguimaraes@ig.com.br

O presente trabalho monográfico objetiva analisar as mudanças e as permanências que os
livros didáticos de Língua Portuguesa de autoria de Hermínio Sargentim, dos anos de 1974
e 1999, apresentam em relação ao ensino da disciplina na 5ª série do ensino fundamental.
Este autor produziu livros didáticos por mais de três décadas na área de Língua Portuguesa
para o Ensino Fundamental e Médio. Esse tempo de permanência no mercado editorial
garantiu-lhe uma inserção importante na escola e o levou a acompanhar e sofrer influências
das mudanças históricas ocorridas na disciplina escolar de Língua Portuguesa. Enfoca-se de
modo mais específico como as obras analisadas estão organizadas em termos da estrutura e
proposta pedagógica, da seleção de textos, das atividades de leitura, da linguagem oral e
dos conhecimentos lingüísticos. Coloca-se em evidência também o tratamento teóricometodológico dado pelos manuais didáticos. São evidenciadas as principais características
dos livros por meio de uma leitura crítica e contextualizada. Sabe-se que a aprendizagem é
mediada pelo mundo e pela cultura. Entende-se então, que o livro didático deve ser um
prolongamento do universo cultural da criança, para que ela apreenda naturalmente novos
conceitos, novas representações. Apesar de o livro didático ser reconhecido como
necessário na sala de aula, devem-se questionar suas propostas e observar se muitas delas
não tendem a cair no lugar comum, enfadando e desestimulando tanto o aluno como o
professor. Entretanto, não se pode prever através da utilização do livro didático o que irá
acontecer na sala de aula. Por isso, não é necessário esvaziar-se totalmente do seu
conteúdo. É preciso descobrir meios mais atrativos de expor o material e, para isso, cabe
também ao professor utilizá-lo de forma mais agradável. A base de tudo deve ser o aluno:
trazer para a classe suas experiências de vida e adequá-las aos novos conhecimentos que lhe
serão ministrados, garantindo o seu crescimento de maneira interessante e significativa.
Esse trabalho foi objeto de uma pesquisa de Mestrado, é possuidor de terias e análises
constatadas. Entendemos que a história do ensino de Língua Portuguesa nos livros didáticos
está relacionada as características do seu povo, com composições culturais que não podem
se restringir apenas à escola, mas ao contexto social. O trabalho realizado pelos docentes ao
utilizar os livros didáticos pode significar uma tendência à valorização histórica de um
grupo cultural sobre o outro, e isso não chega a ser negativo, mas pode ser reaproveitado
para a construção do ensino de Língua Portuguesa para a formação de “bons leitores”. A
relevância desta linha de análise reside no fato de que a preocupação dos pesquisadores do
ensino da língua portuguesa está no fato de oferecer um material didático rico, não somente
por ser eficiente, mas por ser, antes de tudo, um espaço para a descoberta de práticas
educativas relacionadas aos docentes, principalmente no que diz respeito ao aprendizado de
uma língua.
Palavras-Chave: Livro Didático - História - Disciplina

A PINTURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Iracema Gonçalves de Melo
E.M.E.I-Maria Pacheco Rezende
Irigmelo@yahoo.com.br
Este relato de experiência refere-se a um Projeto Pedagógico sobre pintura, desenvolvido
nos anos de 2002,2005 e 2007, na Escola Municipal de Educação Infantil - Maria Pacheco
Rezende para exposição nas II, V e VII Feira do conhecimento nesta instituição de ensino e
Amostras Pedagógicas no CEMEPE-Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais
Julieta Diniz. Foi desenvolvido com crianças na faixa etária de 04 a 06 anos. Pois se trata
de uma estratégia que vem de encontro com a necessidade infantil de experimentar,
observar a transformação das corres e projetar seu mundo interior, através das formas.
Proporcionar rica experiência com a cor, através da qual pode manifestar emoções. É
também uma forma de dar a escola o colorido da vida que ela representa. Ao pintar, o
aluno tem oportunidade de conhecer e nomear as cores primárias, assim como descobrir
novas formas e cores uma vez que a pintura propicia a criação de representação
bidimensional utilizando as possibilidades que a tinta oferece: pastosidade, facilidade de
misturas formando novas cores, a marca da pincelada, o tocar livremente na tinta, a
cobertura rápida de planos, a mancha, etc. A pintura é também uma atividade de
socialização e pode ser desenvolvida de forma individual, coletiva e em painel. Cujos
objetivos é resgatar a importância da arte e das cores e pintura na educação infantil.
Proporcionar o desenvolvimento da criatividade; descobrir novas cores e formas através da
mistura das tintas; proporcionar o acesso a diferentes técnicas de pintura. O projeto foi
desenvolvido através de conversa informal sobre as cores, leitura de textos informativos,
musica Aquarela, com ilustração das estrofes, pesquisa de campo, gravuras de cores,
formas e flores em revistas, livros, filmes etc. A metodologia de estudo utilizada baseia-se
em pesquisa bibliográfica. Os objetivos foram alcançados e proporcionaram uma rica
experiência as crianças.

Palavras chave: Pintura, Cores, Crianças.

AS TRANSFORMAÇÕES DO BRINQUEDO E DO BRINCAR
Jakeline Bento da Silva Costa
Lucivania dos Reis Silva
Mabel Freire Costa
Maria da Conceição da Silva Santos
Rosilene Aparecida Caldeira
Gizelda Costa da Silva Simonini
UNIPAC/IEFOM
Este trabalho tem como objetivo compreender e analisar o conceito de brincar e sua
importância para a criança, buscando entender os motivos e a necessidade de haver uma
conscientização por parte do adulto sobre o resgate do brincar na infância. Percebemos que
para entender que o brincar e o brinquedo são importantes para a vida da criança, é preciso
que haja um investimento nas ações do adulto no momento de socializar um brinquedo e a
brincadeira como forma prazerosa e não imposta à criança por outras pessoas. Acreditamos
que, através da brincadeira, desenvolve-se a identidade e a autonomia da criança, além da
promoção de seu envolvimento no contexto social histórico, visto que esta atividade
permite a socialização desta com outras pessoas. Ao trabalharmos este tema, gostaríamos
de possibilitar às crianças o resgate de brincadeiras que muitas desconhecem, pois possuem
uma tradição de tempos antigos. Esse resgate permitirá que elas interajam de forma mais
significativa entre elas adquirindo noções de valores, além de demonstrarem maior
envolvimento, alegria e participação. A Constituição Federal (1988) afirma “ser dever da
família e do estado assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito
a vida, a educação, o lazer”, porém nem sempre estes direitos são colocados em prática,
dentro da dura realidade que, infelizmente, ainda ronda a vida de nossas crianças e
adolescentes, sendo-lhes negado o direito de viver com saúde, alegria, educação, e
conseqüentemente, de brincar e ser feliz. Se assim acontecesse, haveria o favorecimento do
desenvolvimento social, inclui aprender e compartilhar, respeitar os direitos dos outros e
envolver-se nas atividades pelo prazer de sonhar e fantasiar. Quando falamos, ou ouvimos
a palavra brincar, de imediato, relacionamos à criança, de maneira que a mesma somente
adquire sentido se elas andarem juntas. Entretanto, essa afirmativa nem sempre foi
verdadeira, pois estudando a História Social da Criança e da Família notamos claramente
que brinquedo e criança, até a bem pouco tempo, não estavam associados, de forma que os
brinquedos não faziam parte de seu mundo, como também a criança não fazia parte de um
mundo, pois ela era vista como um adulto em miniatura. Logo, as gerações vão se
transformando e o homem como um ser histórico com seus desejos e interesses, altera
também a maneira de brincar, que passa a significar criar, um ato livre, que permite o
desenvolvimento da imaginação, confiança, curiosidade, toma iniciativa. Além de
desenvolver suas potencialidades, ela compara, analisa, associa, nomeia, calcula, classifica,
conceitua, deduz, etc. A criança precisa de estímulos para desenvolver sua imaginação e
alguns brinquedos, principalmente, os de antigamente, proporcionam isto a ela, pois eles
lhes permitiam desenvolver sua capacidade criativa, fato que hoje não podemos perceber
nos mesmos, já que já são entregues prontos à criança. Portanto, a criança brincando estará
desenvolvendo habilidades de forma natural e agradável, o que também proporcionará um
sentido para sua vida.
Palavras - chave: criança, brincar, brinquedo.

BRINCANDO E APRENDENDO: UMA EXPERIENCIA NO ESTÁGIO
SUPERVISIONADO DE PEDAGOGIA
Jane Rodrigues Santos de Lima
janeunipac2006@hotmail.com
UNIPAC/IEFON
Vanessa Ramos dos Santos
UNIPAC/IEFON
Durante o estágio realizado no 2º semestre de 2007, nós precisaríamos desenvolver um
Projeto Pedagógico que contemplasse as necessidades da escola. Ao adentrar na realidade
dos alunos, observamos que a presença lúdica nas atividades propostas em sala de aula e
durante o recreio eram quase inexistentes. Daí surgiu-nos a idéia de elaborar um projeto
voltado para a ludicidade no qual os alunos extravasariam a energia contida de forma
responsável e deleitável. A princípio fizemos uma pesquisa junto aos alunos da Fase
Introdutória e Fase I a fim de elencar as brincadeiras, histórias e jogos preferidos por eles.
Após selecionarmos as atividades, montamos um gráfico e fizemos um cronograma onde
em cadê dia eles realizariam uma atividade. As atividades de recreação seriam
desenvolvidas durante os turnos do recreio, enquanto que a contação de histórias, teatro e
as oficinas de desenho, dobradura e pintura seriam realizadas na sala de vídeo. Deparamosnos com a escassez de materiais e pouquíssimos recursos, e um exíguo espaço de
recreação; pois a quadra não era coberta e os alunos sofreriam com a ação do sol, mas com
o auxílio dos próprios alunos encontramos alternativas que possibilitaram a execução
satisfatória de cada atividade. Os cenários, os fantoches e parte do material que utilizamos
no recreio foram confeccionados por eles, fato que dilatou o deslumbre e a criatividade dos
alunos, despertando as habilidades e potencialidades de cada um. Não poderíamos nos
abster em mencionar uma aluna que possuía a síndrome de down e se mostrou exímia ao
fazer dobraduras de borboletas, flores e pássaros, outras aptidões foram surgindo: alunos
hábeis na arte de desenhar, declamar, cantar e dramatizar. Aprendemos que com poucos
recursos disponíveis numa escola, podemos delinear e criar estratégias que tornem a
aprendizagem menos insípida e monótona. O que queremos registrar é a dimensão que o
projeto atingiu; pois uma atividade desencadeava outra que resultava em outra idéia, cujos
autores eram os alunos no papel principal do ato de aprender a aprender, brincar, encantar
e alegrar. O projeto atingiu resultados surpreendentes dos quais não esperávamos; a
receptividade e participação dos alunos bem como das professoras regentes tornava
gratificante o nosso trabalho onde o dever do estágio ficou relegado a uma mera obrigação;
pois para nós o que importava não era completar uma carga horária, mas sim contribuir
para uma aprendizagem nutrida de alegria e que a nossa presença naquele pequeno período
ficasse marcado na vida dos alunos fazendo a diferença através da criatividade, fantasia e
muita diversão!

Palavras-chave: Brincar-Aprender-Criar

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E A INTERDISCIPLINARIDADE
Joanilson Araújo Alves
UNIPAC/IEFOM
Ioná Vieira Guimarães Venturi
UNIPACIEFOM
ionaguimaraes@ig.com.br

Este trabalho trata-se de um estudo a respeito da formação de professores e a importância
deste para a interdisciplinaridade. Desta forma, são considerados dois olhares de teóricos
brasileiros sobre o perfil do professor interdisciplinar. São estudadas inicialmente as
interdisciplinaridades como atitudes/ações em relação ao conhecimento. Posteriormente,
consideramos a visão de um grupo de professores que atuam nas séries iniciais do Ensino
Fundamental e cursam a pós-graduação Lato Sensu, a respeito da interdisciplinaridade.
Após integrar e confrontar as fontes teóricas mencionadas anteriormente, consideramos
alguns aspectos relevantes na formação dos professores para a interdisciplinaridade. O
tema acerca da desmotivação do docente nas séries iniciais do Ensino Fundamental foi
escolhido porque propicia condições de pesquisa monográfica e de análise interessantes
para o âmbito educacional. Assim esta pesquisa teve como objetivo geral, conhecer a
situação atual de bem ou mal estar profissional do docente, bem como analisar os fatores
que o conduzem esses estados e, ainda, contribuir com algumas reflexões sobre o tema.
Desta forma, este estudo visa alcançar os seguintes objetivos, além de detectar, investigar e
compreender a desmotivação do educador, na tentativa de entender a discussão de algumas
temáticas que tem estado presente entre aqueles que lidam com o processo interdisciplinar.
O interesse pelo tema desta pesquisa surgiu após a observação de tantas controvérsias em
torno do assunto, ser professor interdisciplinar. A profissão professor não se aprende
apenas na universidade, nas também em outros espaços educacionais, e conseqüentemente
a questão interdisciplinar, pois o professor é um agente político que difunde idéias,
estimula as participações ativa, incentiva à busca do conhecimento e desenvolve uma
consciência crítica. Sua formação deve ser contínua, mediante a graduação, pós-graduação,
atualizações e aperfeiçoamentos, com reflexões, sobre a função da escola e troca
experiências positivas, no sentido de confrontar a teoria com a prática e construir novos
conhecimentos. Outro aspecto a ser analisado na pesquisa de campo é a necessidade de
envolver os professores nas atividades da escola, no sentido de buscar soluções em
conjunto para o trabalho interdisciplinar em relação à formação docente, da escola e da
educação em geral. Trata-se de uma pesquisa em andamento no curso de graduação e que
poderá ter continuidade posteriormente em curso de Pós-graduação.

Palavras-chave: Formação de Professor, Interdisciplinaridade, Ensino Fundamental.

O LIXO ORGÂNICO E A COMPOSTAGEM: O QUE É, COMO, POR QUE E PARA
QUE FAZER?
João Carlos de Oliveira
UNIPAC/IEFOM
oliveirajota@uol.com.br
A sociedade moderna urbano-industrial institucionalizou um conforto quanto à produção e
consumo de bens, mas ao mesmo tempo vivencia uma contradição de desconforto e
enfrentamento frente a diversos problemas sociais e ambientais. Mas nestes últimos anos
surgiram algumas perspectivas e soluções simples e/ou sofisticadas como coleta, transporte,
acondicionamento e segregação do nosso LIXO. Neste sentido este mini-curso propõe novos
olhares quanto ao “cuidado e destino” adequados daqueles resíduos, principalmente os
orgânicos que representam, aproximadamente, 50% do volume produzido diariamente, e que
podem ser transformado em um excelente composto orgânico, contribuir social e
ambientalmente para o bem-estar e o estar bem da sociedade, bem como na geração de renda e
de emprego. A compostagem é o processo de transformação de determinados resíduos
orgânicos (vegetais e animais) em compostos orgânicos de grande importância para o aumento
da fertilidade na agricultura (principalmente orgânica), hortas caseiras e comerciais, bem
como a retirada de uma quantidade significativa de resíduos dos aterros sanitários e de outros
ambientes como forma de evitar poluição, contaminação e riscos de saúde pública. Os
processos de transformação dos resíduos orgânicos em compostos, envolvem transformações
químicas, físicas e biológicas, em condições aeróbicas e anaeróbicas. Mas, antes destes
processos de transformação há necessidade de lembrar da importância da coleta seletiva
residencial de forma diferenciada como forma de oferecer um material (resíduos orgânicos)
com a ausência de determinados materiais inorgânicos contaminantes (metais pesados,
presentes em pilhas, baterias), plásticos, material ferroso, etc. O composto possui uma
variedade de micro e macronutrientes, que muitas vezes o solo original não possui, minerais
tais como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre que são assimilados em
maior quantidade pelas raízes das plantas, além de ferro, zinco, cobre, manganês e outros que
são absorvidos em quantidades menores e, por isto, denominados de micronutrientes. Quanto
mais diversificados os materiais com os quais o composto é feito, maior será a variedade de
nutrientes que o solo poderá suprir. Os nutrientes do composto, ao contrário do que ocorre
com os adubos sintéticos, são liberados lentamente, realizando a tão desejada adubação mais
equilibrada e controlada. Se por um lado, a compostagem permite o fornecimento do
composto com uma variedade de nutrientes, retira certa quantidade de resíduos dos aterros
sanitários, que possibilita um ambiente de melhor qualidade, do outro, a coleta seletiva
residencial e a compostagem permitem para um grupo populacional geração de emprego e
renda, principalmente pessoas desempregadas, moradores de rua, analfabetos, que apresentam
certa dificuldade de inserção no mercado de trabalho, cada dia e vez mais competitivo e
excludente social, espacial e ambientalmente. Por isso, nesta nova ordem mundial, tanto
pautada pela “responsabilidade social e pelo desenvolvimento sustentável”, nada melhor que
novos olhares para a sociedade e para o ambiente em que vivemos dia a dia, sejam eles nossa
casa, a rua e/ou a cidade.
Palavras-chave: Educação, compostagem, ambiental

CONTRIBUIÇÕES DA AFETIVIDADE PARA O
ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Kelly Cristine Modesto de Paula
UNIPAC/IEFOM
k.depaula@yahoo.com.br
Bill Robson Monteiro Lisboa
UNIPAC/IEFOM
robson.mg@bol.com.br

O estudo da afetividade no ensino-aprendizagem da Educação Infantil é um fator
importante no processo de aprendizagem, mesmo ainda não sendo tão enfatizado em
relação aos processos cognitivos. No entanto, tal temática, vem no decorrer dos tempos e
após a promulgação da Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, ganhando destaque ao
ressaltar a importância da troca de experiências entre professores e alunos na construção do
conhecimento. Pode-se perceber com a prática pedagógica que o fortalecimento das
relações de afetividade entre aluno-professor contribui para um melhor rendimento escolar.
A preocupação com o estudo da criança é bastante recente, pois somente entre os séculos
XVII e XVIII é que foi possível afirmar a infância como um momento de grande
importância na formação escolar, pois, até então, a criança era tratada como adulto em
miniatura. A educação infantil é discutida no art. 29, 30 e 31 da nova LDB/96 que
regulamenta este nível de ensino como sendo a primeira etapa da educação básica e sua
organização foi alterada pela Resolução n º 03 de 03 de agosto de 2005, definindo sua nova
estrutura que compreende a faixa etária de 0 a 3 em creches e 4 a 5 pré-escolas.. Percebe-se
que a relação da afetividade no ambiente escolar contribui para a formação de pessoas mais
felizes, seguras e que essa relação entre aluno-professor interfere na formação do ser
humano e na forma com que ele vai interagir na sociedade. Para educar é necessário que o
professor considere e respeite as particularidades do seu aluno, conheça e valorize sua
individualidade em aprender, para assim poder ser considerado um mediador responsável,
comprometido com a formação do educando. Esta pesquisa tem o objetivo de analisar as
contribuições da afetividade na relação entre educando e educador, discutir o
entrelaçamento entre os aspectos cognitivos e afetivos, além de, adquirir novos
conhecimentos para melhorar a prática educacional e entender melhor o comportamento
das crianças e suas conseqüências, tendo visto o papel do professor e da escola. Para que
esta proposta se efetivasse foi utilizada a leitura de vários autores que se destacam por sua
relevante contribuição científica como Freire (1996), Wallon (1995), Vygotsky (1995).
Todos eles evidenciam o caráter social do desenvolvimento, além de defenderem a ligação
entre afetividade e cognição. Foi realizada também uma pesquisa de campo em uma escola
que faz parte da rede privada de ensino em que professores que atuam na Educação Infantil
responderam a um questionário sobre suas experiências a partir das atividades propostas
em sala de aula. Desta forma, é possível perceber que a afetividade deve ser trabalhada e
inserida no cotidiano escolar para possibilitar uma aprendizagem mais harmoniosa e
democrática.
Palavras-chave: Afetividade. Professor. Aluno.

PROJETO DE TRABALHO COM A JUVENTUDE AFROS DESCENDENTES E
ADOLESCENTES CARENTES COM RISCO SOCIAL NA ESCOLA
MUNICIPAL PROF. MÁRIO ALVES ARAÚJO E SILVA – UBERLÂNDIA /MG

Leocídio da Silva
UNIPAC/IEFOM

Este projeto busca mostrar “O terno de congo Moçambique Raízes” em parceria com
COAFRO – Coordenadoria Municipal afro-racial e Secretaria de Cultura da Prefeitura
Municipal de Uberlândia, desenvolvido com a juventude afro-descendente e com os
adolescentes em risco social na Escola Municipal Prof. Mário Alves Araújo e Silva, do
ensino fundamental no município de Uberlândia. Participam do projeto professores,
diretora, vice-diretora, supervisores, facilitadores, oficineiros, além de alunos da escola.
Este Projeto tem como objetivo combater o racismo, o preconceito e a discriminação,
promovendo a igualdade racial e a inclusão social dentro e fora do contexto escolar.
Neste trabalho incluiremos a temática da Lei nº. 10.639, que trata da obrigatoriedade da
inclusão da disciplina “História e Cultura Afro-Brasileira” no currículo oficial da Rede
de Ensino pública e privada. A metodologia do projeto prevê a utilização de diversas
oficinas, tais como: Cultura Afro Brasileira e Africana - História do congado; danças e
ritmos brasileiros; oficinas de percussão; oficina de música (violão); oficina de
bordados; oficina de pintura em tela e grafite; oficina de culinária (bolos, salgados e
comidas típicas da cultura afro brasileira e oficina de reciclagem. A aprendizagem,
assim como a oportunidade de participação das atividades criativas possibilitam aos
alunos, oriundos de famílias pobres a oportunidade de aprender atividades culturais, e
também profissionais, além de oportunizar um ambiente de socialização e de lazer. Os
resultados dos trabalhos serão apresentados através de exposições na escola e em outros
espaços de: fotografias, pinturas, receitas e bordados desenvolvidos pelas crianças
participantes do projeto. Concluímos que com a realização deste trabalho estaremos
contribuindo para a difusão da cultura afro-brasileira, bem como a consideração nos
currículos escolares de temáticas relacionados a cultura afro_brasileira, assim como
também colaborando para a formação de uma cultura de paz e de não-violência nas
escolas.
Palavras-chave: Afro-racial, Cultura, Socialização.

A FORMAÇÃO DOCENTE E A IDENTIDADE DO PROFESSOR: ANÁLISE DA
PRÁTICA DOS PROFESSORES
Leonardo Nunes de Camargos
SOS Mulher
Incamargos@yahoo.com

A prática docente reflete a formação e a identidade do professor. Essa prática é
fundamentada nas concepções que o professor possui sobre educação, ensino, sociedade, as
quais fundamentam e direcionam o seu fazer pedagógico. Assim, para se compreender a
prática docente, é necessário analisar a formação e a identidade dos professores que são
construídas, historicamente, na sua formação escolar e não-escolar porque é isto que
definirá as crenças, as concepções que apresentarão sobre a profissão e sobre a sociedade,
sobre o mundo no qual vivem e convivem com os sujeitos históricos de um lugar e de um
tempo histórico. A educação sempre foi apresentada como necessária ao desenvolvimento
humano. Embora não haja uma homogeneidade sobre a sua importância, ela sempre foi
pensada, e ainda o é, como essencial para o desenvolvimento sociocultural, político,
econômico e científico da humanidade. A educação, com as diferentes interpretações sobre
seus múltiplos significados, é considerada como a condição para a humanização dos
sujeitos socio-históricos. Pode significar um processo de humanização, projetando a
construção ou a reprodução da sociedade. Na pós-modernidade, a discussão que subsidia a
prática docente é exatamente a concepção que o professor possui e, ao mesmo tempo, quer
consolidar no mundo do saber. A concepção racionalista cartesiana influenciou o mundo
moderno. Mas, não deixa de exercer, ainda hoje, influência sobre o modo de pensar e de
agir da sociedade. Seus paradigmas ainda determinam o saber fazer dos professores
considerando-se que a maioria desses profissionais ainda são formados nos modelos
racionalistas de educação e, conseqüentemente, continua reproduzindo essa mesma
concepção. O objetivo deste trabalho foi analisar a prática docente da pós-modernidade
tendo à luz dos pressupostos da modernidade, em especial, os cartesianos que ainda
balizam a formação e o fazer docente. Este trabalho foi realizado em uma disciplina
cursada no curso de Pós-Graduação Lato Sensu sobre Metodologia do Ensino Superior,
realizado no ano de 2007, na Faculdade de Educação, da Universidade Federal de
Uberlândia – UFU. Foram realizadas leituras e debates e, mediante um problema
apresentado pela professora, foi construído o presente trabalho acadêmico. A formação e a
identidade dos professores precisam ser refletidas, criticamente, para que na pósmodernidade, a educação consiga pelo menos levar à compreensão de que democracia,
cidadania não dependem somente da educação. Mas, lembrando que uma educação crítica
será necessária para compreender esses fatores que nem sempre são apresentados,
claramente, para a sociedade. E, não desejando retirar a importância, a necessidade da
educação de qualidade. Concluímos que ainda permanecermos nos paradigmas
racionalistas da modernidade o certamente diminui a importância e o significado da
educação como promotora do desenvolvimento, do progresso, do avanço tecnológico
necessários ao mundo de hoje. A educação, na pós-modernidade, precisa ser
interdisciplinar e transdisciplinar. É Preciso relacionar os conhecimentos, os diferentes
saberes para que eles adquiram significados socioculturais para todos. Se os conhecimentos
escolares não forem capazes de possibilitar a aplicação no cotidiano da humanidade, então
pouco valor e significado terão para os educandos.
Palavras-Chave: Formação Docente; Práxis Educativa; Modernidade; Pós-Modernidade.

A UTILIDADE E A RIQUEZA SIMBÓLICA DOS CONTOS DE FADA

Leonilda Maria Da Silva
UNIPAC/IEFOM
Leomarianita@yahoo.com
Valéria Resende Teixeira
UNIPAC/IEFOM
valeria@triang.com.br
Neste trabalho tentaremos mostrar a utilidade e a riqueza simbólica dos contos de fada. O
nosso objetivo principal é analisar os contos de fadas como exemplos de valores no
cotidiano das crianças. Hoje, nas escolas, acreditamos que está faltando nos planejamentos
diários, um espaço reservado para a contação de histórias. As crianças trazem algumas
dificuldades de relacionamento, manifestadas através de atitudes agressivas, que poderiam
ser tratadas a partir da análise dos comportamentos dos personagens das histórias infantis.
Com os contos de fadas, o professor além de trabalhar o imaginário ainda pode trabalhar
noções de valores de forma agradável e divertida. Esse assunto será abordado com base em
leituras que apontam para o grande fascínio que os contos de fada exercem sobre as
crianças. De certa forma os contos de fadas se parecem com os sonhos: vão surgindo de
imagem em imagem, de cena em cena com uma magia que transporta o leitor ou ouvinte
para um lugar onde tudo pode acontecer. Segundo o dicionário a palavra fada vem do latim
fata, com uma variante fatum (fada). As fadas são como deusas do destino, elas conhecem
os caminhos da sorte, do futuro, do presente e do passado, nas histórias elas aparecem para
alertar o personagem quanto a perigos futuros ou salvando quando este se encontra sem
saída. Para identificar um conto como sendo de fadas deve-se verificar quatro etapas: 1º) a
história deve levar o herói ou heroína para um lugar diferente cheio de magia e fantasia; 2º)
deve haver a presença de um ser de características malévolas, que pode ser uma bruxa,
uma madrasta má, 3º) o objetivo a ser conquistado deve ser travado com uma luta de vida
ou morte, resultando na morte da figura malévola; 4º) deve haver uma festa ou reunião
familiar comemorando a morte do ser malvado, pois todos poderão viver felizes para
sempre. Sendo assim, os contos de fada mostram à criança de forma clara e direta que
dificuldades surgirão ao longo de sua vida e serão diversas as provas e as lutas, porém ela
mesma terá que enfrentar e sair vencedora com a expectativa e esperança de que durante o
percurso até o final, tudo dará certo. As crianças expostas aos contos de fada sentem que o
faz-de-conta é real e autêntico, e que pode acontecer de verdade, e isso as ensina a
enfrentar seus dilemas e a ter certeza de poder ser bem sucedidas no mundo com seus
próprios recursos internos.

Palavras-chave: contos de fada; utilidade; riqueza simbólica

A ESCOLA VAI AO CINEMA
Lílian Calaça
UNIESSA
A incontestável força do filme no cotidiano de sociedades como a brasileira tem merecido
atenção de estudiosos e educadores, os quais buscam articular os campos da educação e
cinema sob perspectivas multidisciplinares. Tomando como ponto de partida estudos já
consolidados no campo da educação e comunicação, acreditando na importância do cinema
por si só, qual seja, a necessidade de formar a sensibilidade e as capacidades das crianças,
jovens, educadores para melhor usufruírem e sentirem esta arte e outras, considerando seu
caráter pedagógico e didático, pretende-se desenvolver ações que usem o cinema como
instrumento educativo e didático, possibilitando um diálogo entre a sétima arte, o
professor, a escola e o aluno, além de criar possibilidades para que se desenvolva o
interesse pela arte cinematográfica e estimular a criação artística. Desejamos que essa
viagem pelos filmes, discussões, imagens e sensibilidades seja envolvente e prazerosa
como é a Educação e o Cinema.
Palavras-chave: Escola. Cinema. Professor

TRAJETÓRIA HISTÓRICO-SOCIAL DE UMA INSTITUIÇÃO
EDUCATIVA RURAL (1970 a 1990)
Lucélia Bárbara Moraes Hortêncio
UNIPAC/IEFOM
Prefeitura Municipal de Uberlândia
A proposta de pesquisa “Trajetória histórico-social de uma instituição educativa rural”,
surgiu do nosso interesse em desenvolver uma pesquisa no campo da educação que
contribua para o resgate da História das Instituições Educativas rurais. Entendemos que
é um estudo interessante, uma vez que, de fato, raro são os estudos em História da
Educação que tratam diretamente da história de escolas rurais. A referida Instituição
Educativa que nós queremos evidenciar se denomina Escola Municipal Antonino
Martins da Silva situada no Distrito de Martinésia município de Uberlândia. Para nós
particularmente, é importante nos aspectos afetivos e educacionais, pois foi nela que
iniciamos o nosso caminho no mundo das letras, até concluir o ensino fundamental e,
atualmente, trabalhamos na mesma como diretora. Alguns movimentos vivenciados por
esta escola nos instiga a interessar cada vez mais pelo tema, pois consideramos
marcantes e ricos os seguintes fatos; construção em 1920, pelo governo do Estado
Antônio Carlos de Andrada e Silva, suas primeiras professoras foram as normalistas
vindas de Uberlândia, a escola mudou de nome várias vezes e há razões para essas
mudanças, a arquitetura também nos inquieta por se diferir muito das escolas urbanas
construídas na mesma época, o processo de nucleação implementado pelo município no
período que nos propomos a investigar dentre outros. Esse período selecionado para o
estudo, marca significativamente a nossa história educacional, pois há demanda por
acesso e permanência, qualidade e ensino democrático de fato para todos. Diante disso,
cumpre-nos a tarefa de compreender, também, o lugar ocupado pelas escolas rurais
nesse processo de democratização. Temos como objetivos analisar a Instituição
Educativa Rural, “Escola Municipal Antonino Martins da Silva”, suas transformações
histórico-sociais ocorridas, suas ações e movimentos de projeção no período que
compreende 1970 a 1990. Pretendemos também descrever e analisar o processo
histórico em que ocorreram mudanças significativas na escola pesquisada como
contribuição à história da educação do município, considerando o tempo político e
social em estudo e as representações sociais, os fatos marcantes, as personalidades que
contribuíram no processo de construção educacional desse espaço escolar. Para tanto
esse estudo configura-se numa pesquisa qualitativa, caracterizada por uma inserção
numa escola pública rural do Distrito de Martinésia. Seu universo constitui-se numa
escola da rede Municipal de ensino fundamental. A escolha pela referida instituição
deu-se, não só por ser a única escola municipal do distrito, mas por sua importância para
a comunidade envolvida. Para a coleta de dados, serão utilizadas as entrevistas
estruturadas com os (as) antigos (as) alunos (as), funcionários (as) diretores e
professores (as) que trabalharam na escola no período analisado. Bem como investigar
os documentos que demonstram recortes e representações da época.
Palavras-chave: instituição educativa rural – história – educação.

O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E A FORMAÇÃO DE PROFESSOR

Luciana Gomes Miguel
UNIPAC/IEFOM
Ioná Vieira Guimarães Venturi
UNIPAC/IEFOM

Este trabalho propôs um estudo sobre os métodos de alfabetização e como a formação do
professor alfabetizador exige o domínio e a articulação dos diversos saberes, fatores ao nosso
ver possibilitarão sua ação em mediar o processo de alfabetização propriamente dito. Neste
trabalho monográfico, objetivamos abordar os saberes docentes específicos da fase da
alfabetização, em que há referência da prática educativa de professores das séries iniciais do
ensino fundamental. A justificativa deste estudo surgiu pela necessidade de compreender que
apesar das limitações teóricas existentes sobre os saberes docentes do professor alfabetizador
a sua formação é necessária e cheia de significados. O processo de alfabetização e a formação
docente devem ser entendidos como uma construção cotidiana, lúdica, prazerosa e
significativa por pessoas que busquem o aperfeiçoamento das formas de ensinar e de aprender
inerentes ao processo de ensino aprendizagem, nesta fase. O objetivo deste estudo partiu da
necessidade de refletir sobre as novas exigências da formação docente mediante o processo de
alfabetização escolar, abordando estratégias metodológicas eficientes que conduzam a
necessária interação entre a leitura e a escrita. A Metodologia de estudo consistiu em realizar
inicialmente um levantamento bibliográfico acerca do tema proposto, considerando nos
capítulos iniciais o aspecto histórico e a revisão de literatura de autores que pesquisam a
formação docente e as práticas de alfabetização, como elemento integrador do processo de
ensino-aprendizagem. Por se tratar de uma pesquisa em andamento conclui-se inicialmente
que o trabalho alfabetizador na escola tem a função de refletir sobre o aspecto lúdico como
uma ferramenta importante que determina o pensamento e a ação educativa. Neste sentido,
destaca-se a importância do lúdico como uma necessidade para a construção da alfabetização
como aspectos que devem ser compreendidos para o avanço, a compreensão e a atuação
docente na perspectiva da ressignificação das ações dos professores dentro do contexto
escolar. Reforça-se que esta é uma pesquisa em andamento desenvolvida na Graduação para
a conclusão de um curso e que poderá ter continuidade em um curso de Pós-graduação.
Conclui que tais reflexões apontam para a alfabetização como um caminho para a construção
da educação que integra os sentidos, a cognição e a afetividade, alcançando o aluno e o
professor em sua totalidade.

Palavras-chave: Alfabetização, saberes docentes, formação de professores.

O ENSINO NO CONTEXTO HOSPITALAR: UM ENFOQUE SOBRE O
TRABALHO VOLUNTARIADO
Lucimar Ferreira Schneider
feesu@uber.com.br
Neiva Lene Costa Arantes
Francigênia Costa Simões
UNIPAC/IEFOM

O tema denominado “O ensino no contexto hospitalar: Um enfoque sobre o trabalho
voluntariado”, pretende desenvolver um estudo teórico e prático da vivência no ambiente
hospitalar voltado para a criança e o adolescente em consulta e ou hospitalizados, com
vistas a valorização de seus direitos à educação e à saúde. O interesse em desenvolver este
estudo surgiu de um trabalho voluntariado na UTI Pediátrica do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal de Uberlândia – UFU no segundo semestre/2006. Conforme o
Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o adolescente têm direito à educação e
devido ao tempo de internação ou atendimento ambulatorial, muitas vezes rompem o seu
processo de escolaridade, por isso é necessário a realização de um trabalho educacional,
abrindo espaço ao pedagogo junto às equipes de saúde .no contexto hospitalar. A criança
ou adolescente hospitalizado passa por uma experiência dolorosa de privação de saúde e
liberdade, vivida pela dor física e desequilíbrio emocional acarretado pela sensação de
abandono no ambiente hospitalar, o que dificulta a cura e prolonga o tratamento. Assim , o
objetivo desse trabalho que envolve educadores, equipes de saúde e a família das crianças,
em um esforço conjunto para integra-las através de atividades lúdicas, recreativas e
pedagógicas é possibilitar condições necessárias para continuação de sua vida escolar e
proporcionar descontração, interação e diversão tornando os momentos de espera e
internação menos desgastantes e, com isso, beneficiar sua saúde física, mental e emocional.
Este estudo será desenvolvido em três etapas, a primeira trará uma breve abordagem da
história da Pedagogia destacando a Pedagogia hospitalar, essa nova modalidade de atuação
do Pedagogo, a segunda tratará da importância do trabalho educativo no hospital com
crianças/adolescentes em tempo de escolarização segundo estudos desenvolvidos por
alguns autores e a terceira será o momento de apresentar o resultado de um projeto de
humanização a ser realizado no ambulatório de pediatria do Hospital de Clínicas da
Universidade Federal de Uberlândia - UFU, em parceria com o Instituto Mãos Dadas
(IMD). Desta forma iremos enfatizar o lúdico, aplicando uma pedagogia informal, cujo
objetivo é: possibilitar às crianças aumentar sua auto-estima através de atividades
envolvendo brincadeiras, contação de histórias, desenhos, vídeos, música, etc., amenizando
assim o tempo de permanência do enfermo dentro do hospital. Contudo este estudo
contribuirá com os pesquisadores como Elizete Lúcia Moreira Matos e Margarida Maria
Teixeira de Freitas Mugiatti sobre o tema em questão que envolve os conhecimentos
teóricos do Curso de Pedagogia e a prática de um trabalho humanístico, que valoriza o
respeito aos direitos da criança e do adolescente hospitalizados, atentando para a
individualidade de cada um.

Palavras-chave: Ensino – voluntariado – hospitalar.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NAS SÉRIES INICIAIS
Lucirlei Neves de Souza
UNIPAC/IEFOM
Valéria Resende Teixeira
valeria@triang.com.br
UNIPAC

O tema Alfabetização e Letramento nas séries iniciais do ensino fundamental foi escolhido
pelo fato de já atuarmos na função de alfabetizadora no ensino fundamental, e por
considerarmos de extrema relevância as pesquisas que venham contribuir para melhorar o
desempenho do educador. Este trabalho tem o objetivo de analisar a Alfabetização e o
Letramento nas séries iniciais para que possamos alcançar mais saberes nessa área, e
assim, de alguma forma, contribuir com os educadores que atuam na função de alfabetizar
seus alunos. Os professores de 1ª a 4ª séries têm enfrentado uma série de dificuldades no
ensino-aprendizagem, pelo fato de que os alunos estão com dificuldades para ler e,
principalmente interpretar textos. A criança quando chega à escola já traz consigo uma
bagagem de conhecimentos que deve ser respeitada, pois uma criança não é como um
recipiente vazio onde se pode jogar informações, mas é um sujeito construtor de
conhecimentos. Cabe ao professor conduzir esse educando a expressar seus pensamentos.
A maneira como a pré-escola lida com o mecanismo da leitura e da escrita constitui uma
parte integrante desse processo. “Nossa ênfase recai sobre o papel efetivo que a pré-escola
desempenha, do ponto de vista pedagógico, garantindo às crianças aquisições gradativas de
novas formas de expressão e reconhecimento, na representação de seu mundo.” (COSTA,
2006, p.6). A idéia de que uma programação pedagógica deve ser planejada a partir do
conhecimento dos alunos e do mundo em que eles vivem, torna a aula mais produtiva, e
favorece a criação de um ambiente mais agradável que propicia atividades significativas
para a criança. A nossa preocupação prioritária é conhecer como acontece esse processo
de aquisição da leitura e escrita, para que não ocorra entraves no mesmo. Cabe ao
professor planejar bem suas aulas com conteúdo e materiais didáticos adequados para que
seus alunos aprendam e tornem-se cidadãos críticos e criativos e futuros transmissores de
conhecimentos. É preciso ater-se ao fato de que multiplicam-se as demandas por práticas
de leitura e de escrita: “Nos dias de hoje em que as sociedades do mundo inteiro estão cada
vez mais centradas na escrita, ser alfabetizado, isto é, saber ler e escrever tem se revelado
condição insuficiente para responder adequadamente às demandas contemporâneas. É
preciso ir além da simples aquisição do código escrito, é preciso fazer uso da leitura e da
escrita no cotidiano, apropriar-se da função social dessas duas práticas, é preciso letrarse...” (SOARES, Magda Becker, 2003).
Palavras-chave: alfabetização, letramento, processo ensino-aprendizagem.

VIOLÊNCIA, FAMÍLIA E ESCOLA
Lucivânia Pereira Silva Emiliano
UNIPAC/IEFOM
luci.vania@yahoo.com.br

É preocupante acompanharmos o crescimento da violência entre os jovens, e
principalmente dentro das escolas. Estamos vivendo um tempo onde pais e professores têm
medo de quem deveriam ter orgulho, os adolescentes estão se tornando cada vez mais
indisciplinados, falta de limites, falta de Deus, falta de amor, ou simplesmente rebeldia?
Ainda não se consegue achar o motivo, porém uma certeza existe. A desestrutura familiar,
ela é quase sempre a responsável por alguns atos indisciplinares, a família em alguns casos
tem deixado de cumprir seu papel dentro do lar, deixando que os filhos valorizem o Ter e
não o Ser; e é exatamente ao contrário o adolescente que aprende que o Ser tem mais
importância que o Ter, se torna muito mais fácil de lidar, mesmo que tenha todas as
dúvidas e incertezas que o outro. A escola que sempre se preocupou com a formação do ser
humano, tem buscado contribuir como pode, buscando a família pra junto da escola,
inovando nos conteúdos e na valorização do aluno, tem sido feitos muitos trabalhos
visando a valorização do ser, seja com projetos ou até mesmo com visitas a outras
entidades, onde por vezes a necessidade é ainda maior, com o objetivo de mostrar para os
alunos as dificuldades enfrentadas de vários ângulos; qualificação de professores, busca de
novos meios de aprendizado e importância para o que o aluno pensa, são meios de mostrar
a ele que sua opinião tem muito valor e que ele pode contribuir e muito com suas idéias, o
aluno tem deixado de ser um mero espectador e se torna cada vez mais participante. A
partir do momento que o aluno se sente valorizado tanto pela família quanto pelos outros
ele busca participar e fazer parte desse meio, um aluno que é excluído e que não é
incentivado não consegue ver perspectivas de futuro e assim não acha motivos para buscar
se melhorar com ser humano. Devemos tomar muito cuidado com as palavras usadas com
as crianças, as palavras tem um poder muito grande no sub-consciente e podem ter um
efeito devastador na adolescência, infelizmente o adolescente tende a repetir o que foi
vivido dentro do lar, por isso em muitos casos onde ouvimos gritos, palavras grosseiras e
até mesmo agressões físicas, o primeiro passo para se ajudar é buscar conhecer seu
histórico familiar, talvez esteja ali o problema. Essas são algumas contribuições dadas pela
família e pela escola na formação de um cidadão apto a contribuir com ações positivas na
sociedade.

Palavras-chave: Amor, Limite, Respeito

SABERES DOCENTES SOBRE JOGOS NO PROCESSO DE APRENDER E
ENSINAR MATEMÁTICA
Márcia Aparecida Mendes
Eseba-UFU
márcia_mestreduca@hotmail.com
Arlindo José de Sousa Junior
UFU
arlindo@ufu.br
Tendo em vista a grande e conhecida dificuldade dos alunos em relação ao conteúdo de
Matemática, que muitas vezes é considerado como sendo um conteúdo árido e
descontextualizado do mundo globalizado que, atualmente, passa por transformações
constantes e cada vez mais velozes, o objetivo dessa pesquisa é compreender os
processos desencadeados na construção e/ou reconstrução ou resgate de saberes
docentes relativos ao trabalho com jogos de Matemática da quinta série a oitava série do
ensino fundamental, levando em consideração que esse é um recurso bastante
recorrente, nas novas tendências para o ensino desse conteúdo que visam modificar essa
realidade. Para a obtenção de dados, foram realizadas entrevistas com docentes das
redes municipal, estadual e federal de Uberlândia-MG, que trabalham com jogos em
sala de aula, nas aulas de Matemática, desses anos de escolarização do ensino
fundamental. Para o processo de discussão e estruturação da referida pesquisa, o texto
foi organizado em dois eixos de análise. No primeiro eixo é enfocado a constituição, a
formação e o desenvolvimento profissional dos professores, sua prática docente e suas
experiências com os jogos em sala de aula, ou seja, suas formações, tanto a inicial
quanto a formação continuada; desenvolvimento profissional ao longo de sua prática e
as dificuldades encontradas na utilização desse tipo de recurso. No segundo eixo é
destacado o processo de produção de saberes docentes em diferentes aspectos dos
professores entrevistados, por ocasião da utilização de jogos matemáticos no ensino, tais
como a organização de horários para aplicação dos jogos, a organização do espaço da
sala de aula, a apresentação e a elaboração de regras para o melhor aproveitamento e
rendimento dos alunos e a administração do programa a ser desenvolvido, para que esse
não se torne comprometido com a utilização de um novo recurso didático. Finalmente,
na análise dos depoimentos dos professores entrevistados pudemos perceber a
configuração da construção e/ou reconstrução dos saberes docentes, históricos e
culturais, acadêmicos ou formais e os experienciais. Conclui-se que a utilização de
jogos na sala de aula para o ensino de Matemática é uma estratégia bastante viável com
uma multiplicidade de possibilidades, positivas, mas também algumas negativas, que
podem ocorrer ao longo de sua aplicação e desenvolvimento, fornecendo várias opções
para que os professores possam diversificar suas aulas para obter uma aprendizagem
diferenciada e motivadora. Em relação aos saberes docentes, esses são produzidos e
socializados no ambiente escolar, entre todas as pessoas que compõem esse ambiente e,
às vezes fora dele, uma vez que a experiência de vida do aluno e do professor se
constrói e reconstrói, diariamente na ação pedagógica cotidiana.
Palavras-chave: jogos matemáticos, saberes docentes, ação pedagógica

CONTRIBUIÇÕES DA LEI Nº. 9.394/96 NA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO
ESCOLAR NOS ASPECTOS DA FLEXIBILIDADE E AUTONOMIA
Marcelli Helena Reis
Faculdade Católica de Uberlândia
marcellihelena@bol.com.br
Bill Robson Monteiro Lisboa
UNIPAC/IEFOM
billrobsonmg@hotmail.com
Muito se tem discutido sobre a liberdade de concepções pedagógicas, pluralidade de idéias
e as transformações implantadas na área educacional como já reafirmado no artigo 3º
inciso III. A nova lei também cita a gestão democrática do ensino público que busca a
participação de toda comunidade nos processos decisivos e participatórios da instituição
escolar para a melhoria da educação e a aplicação das diretrizes propostas pela Lei em
questão. O estudo da temática surgiu da observação das metas a serem alcançadas a fim de
promover uma formação vinculada ao mundo do trabalho e à prática social, que considere
o aspecto qualitativo sobre o quantitativo e assim, atenda às necessidades dos educandos,
dos docentes e demais profissionais da educação que zelam pelo aprendizado e planejam
ações que valorizem suas potencialidades. A pesquisa tem como objetivo analisar se a lei
Nº. 9.394/96 proporciona liberdade de informação, equidade e traz princípios que se
preocupam com a formação plena do educando e o transforma em um sujeito participativo,
questionador e crítico. A análise foi fundamentada no estudo da legislação, livros
científicos e documentos relacionados às Políticas Públicas, no intuito de sensibilizar e
debater questões educacionais e sociais juntamente aos elementos inovadores
regulamentados pela LDB. Desta forma, unir esforços para participação efetiva da família
e da sociedade nos projetos escolares. Pode-se afirmar que houve uma autonomia,
flexibilidade e políticas inclusivas com benefícios a sociedade e também nas ações da
escola, nos sistemas de ensino, nas avaliações e nas instituições que constroem suas
práticas com características próprias de organizar seu cotidiano, valorização dos
profissionais da educação e o acesso e permanência dos educandos com a garantia do
padrão de qualidade. Outro aspecto que conota a flexibilidade é a elaboração do Projeto
Político Pedagógico – PPP de forma que a sua construção deve ser realizada por todos os
membros da comunidade escolar. Entende-se por proposta pedagógica a organização
sistêmica dos conteúdos curriculares e a autonomia de normas de cada escola sem
desconsiderar as normas vigentes. Os princípios adotados pela Lei 9.394/96
democratizaram o sistema educacional, avançou seus métodos de ensino, reorganizou os
níveis de ensino e investiu consideravelmente na educação. Acredita-se que para o país se
desenvolver seja necessário à conscientização da sociedade que a educação é o caminho
para se formar cidadãos capazes de lutar, exigir seus direitos e cumprir seus deveres
através de uma política democrática, justa e cidadã.

Palavras-chave: LDB, inovação, democracia.

SINAES - SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR:
DICOTOMIAS ENTRE A LEGISLAÇÃO E A FORMAÇÃO DOCENTE
Márcia Helena de Lima
UNIPAC/IEFOM
Avaliadora do INEP/MEC

O objetivo deste estudo surgiu pela necessidade de analisar a temática: “Avaliação do
Ensino Superior - SINAES” norteando-se pela relevância científica e social, a partir da
legalidade emergente na área da Educação no período pós-90, considerando a realidade da
formação de professores em cursos de Formação de Professores na cidade de Uberlândia
(MG). Esta pesquisa justificou-se pela necessidade de aprofundamento científico do
processo de definição e implementação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais DCNS para os cursos de graduação, tomando como referência a importância social do
atendimento à demanda de formação de professores na atualidade, fatores que têm gerado
inquietações que se constituem muitas vezes em objeto de análises e críticas entre os
educadores no interior das Universidades, Faculdades, Centros Universitários e Institutos
Superiores de Educação, e também nos fóruns representativos da categoria. Recentemente
a LEI Nº 10.861, DE 14 DE 04/2004 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - SINAES em que o Congresso Nacional decreta e sanciona a Lei,
especialmente no que se refere a sua contribuição em relação à inclusão escolar, ao
desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da
produção artística e do patrimônio educacional, valorizando a comunicação com a
sociedade (MEC, 2004). Orientei-me pela metodologia de pesquisa bibliográfica e
pesquisa de campo através da análise dados coletados em anos de experiência como
avaliadora das condições de ensino superior do INEP/MEC. A opção metodológica
baseou-se ainda nas abordagens de pesquisa qualitativa e quantitativa, com enfoque na
pesquisa documental com a análise de documentos legais e oficiais do CNE/MEC. A
periodização foi estruturada através de um roteiro de observação que foi vrificado em
Comissões Avaliadoras de Autorização e Reconhecimento de Cursos Superiores no Brasil
do INEP/MEC no período de 2003 e 2007. Os resultados parciais conduziram a
constatação de que o processo de definição e implementação das Novas Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação, continua gerando inquietações e se
constituindo em objeto de análises críticas entre os educadores no interior das
Universidades, Faculdades, Institutos Superiores de Educação, sobretudo no que concerne
aos cursos de Pedagogia e Normal Superior. Mas o Sistema de Avaliação do Ensino
Superior - SINAES orientado pela CONAES/MEC é reconhecido cientificamente pela
estrutura operacional e organizacional, o que tem contribuído significativamente para a
melhoria da qualidade do ensino superior no Brasil. A partir deste momento, com o PROSINAES, as Comissões Próprias de Avaliação das IES receberão a orientação necessária
para atender à legislação do MEC/CONAES no que se refere à auto-avaliação
Institucional, visando o credenciamento/recredenciamento das mesmas, com o respeito às
especificidades de cada contexto, permitindo a adaptação de instrumentos e metodologias
para a absorção de competências fundamentais para a utilização dos resultados no
aprimoramento da IES melhorando as relações entre o MEC e a sociedade.
Palavras – chave: SINAES, avaliação superior, formação docente.

A RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL: ENTRE A AFETIVIDADE E A INTELECTUALIDADE

Marcilene Alves da Silva
UNIPAC/IEFOM
Márcia Helena de Lima
UNIPAC/IEFOM
INEP/MEC
marciaxavierbr@yahoo.com.br

Este trabalho foi desenvolvido a partir do tema escolhido para o desenvolvimento de uma
Monografia intitulada “A relação professor e aluno nas séries iniciais do ensino
fundamental” para efeito de trabalho de conclusão de curso, pois percebemos como é
necessária a existência da interação e da troca de experiências entre o professor e o aluno
no processo de ensino aprendizagem. O estudo proposto parte da necessidade de
entendermos se o ato de ensinar e aprender é prazeroso para ambos os sujeitos envolvidos
no processo, e também por compreendermos o quanto as práticas educativas devem ser
permeadas por relações afetivas, aspectos que conduzem-nos a enfatizar que ao ensinar o
docente não pode considerar apenas o conteúdo, mas também a bagagem intelectual do
aluno. O estudo desta temática justifica-se ainda pela necessidade de compreendermos
como é importante a existência do elo entre a escola, o aluno e a família, pois entendemos
que o conhecimento significativo que é construído por parte do educando depende do
envolvimento de todos as pessoas afetivamente e intelectualmente envolvidas nesse
processo. O objetivo deste trabalho é estudar a relação professor aluno nas séries iniciais
do ensino fundamental como um aspecto importante para o desenvolvimento intelectual e
afetivo. Foi utilizada a Pesquisa Bibliográfica através da análise das teorias de autores que
estudam o tema e Pesquisa de Campo, a qual será realizada em um momento posterior,
pois se trata de uma pesquisa em andamento. O primeiro capítulo discutiu a historicidade
do tema proposto, desde a origem até os dias atuais. O segundo capítulo abordou a
afetividade e a aprendizagem, ressaltando aspectos como o vínculo afetivo, a simpatia, o
amor e o respeito mútuo colaboram para a construção das intelectualidades pares afetivos,
com vistas a colaborar para a constituição do sujeito criativo, crítico e autônomo. Tais
aspectos possuem no nosso entendimento o intuito de evitar que o conhecimento seja
adquirido de uma forma árdua, com traumas e fracassos na trajetória escolar.A afetividade
e a aprendizagem não ocorrem apenas no âmbito escolar, as relações sociais se fazem
presentes no cotidiano do indivíduo, trazendo experiências positivas ou negativas, não se
tratando de uma ação isolada. As instituições família e escola são consideradas nessa
análise a base que promoverá as formações sociais, afetivas e cognitivas do aluno. Tratase de uma pesquisa em andamento que tem início no curso de graduação e poderá ter
continuidade em cursos de pós-graduação (lato sensu).

Palavras-chave: Professor, Aluno, Afetividade e Intelectualidade.

O USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA PARA
TORNAR A ESCOLA MAIS ATRATIVA
Marcilene Fernandes dos Reis
UNIPAC/IEFOM
loirãodopit@yahoo.com.br
Cláudia Augusta Goulart
UNIPAC/IEFOM
claudiaagoulart@yahoo.com.br
O tema desta comunicação partiu do trabalho realizado sob o título: “A utilização dos
recursos tecnológicos na educação.” Escolhemos relatar este projeto por atuarmos na
educação em escolas da rede pública estadual de ensino e constatarmos, através da
vivência no cotidiano escolar, a necessidade do acesso e do uso de novos recursos
tecnológicos como ferramentas de suporte no processo de ensino aprendizagem. Tais
recursos enriquecem o processo pedagógico quando associados ao currículo de forma
interdisciplinar e contextualizada. A nossa indagação é com o desinteresse por parte do
sistema, escola e professores, em redimensionar o espaço e os ideais de ensino com
tecnologias que possibilitem a democratização dos processos sociais. A escola precisa
garantir aos alunos cidadãos, a formação e aquisição de novas habilidades, atitudes e
valores, para que possam conviver e lidar com as inovações e transformações constantes da
sociedade. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi de campo__ através de questionário
direcionado a professores das redes de ensino estadual, municipal e privada, com o
objetivo de analisar informações sobre a situação atual do uso e disponibilidade das
tecnologias na educação em Uberlândia__ e bibliográfica, através de leituras das seguintes
obras: FREIRE (1969, 1984, 1996), PINTO (1983), CUNHA (1996), LIMA (1998),
BEHRENS (2001), MASSETO (2001), MORAN (2001), SANTOS (2003), ALMEIDA
(2005), VALENTE (1999, 2001,2007), KENSKI (2007), LÉVY (1999), MARCUSE
(1979), PERRENOUD (2000), MORAES (1999), AZEVEDO (2004), BELLONI (2003).
Analisamos que o desafio é o de ampliar o sentido de educar, descobrindo e aceitando usos
criativos da tecnologia educacional que motivem professores e alunos a gostar de aprender.
Portanto percebemos a necessidade de abordar este tema, para colaborar com as pesquisas
na área. O objetivo desta pesquisa é investigar e analisar as causas e dificuldades
encontradas pelos estabelecimentos de ensino, professores e alunos na utilização e no
acesso aos recursos tecnológicos que são indispensáveis ao processo educacional. Além
disso, abordamos a relação entre educação e tecnologias, destacando informações e
esclarecimentos sobre essas alterações nas tradicionais formas de ensinar e ainda até que
ponto o acesso a elas pode contribuir positivamente na aprendizagem dos alunos. A
proposta apresentada, para este evento científico, trata-se de um relato de pesquisa em
andamento, abordando as questões relativas ao uso da tecnologia na educação e sua
importância para tornar a escola, ou mesmo as aulas, mais atrativas e interessantes para
professores e alunos, despertando habilidades, criatividade e novas formas de ver e
compreender o mundo que nos cerca. Através da pesquisa buscamos teorias que
fundamentam e explicitam a democratização do acesso às novas tecnologias na educação,
analisando a presença dessas em nosso cotidiano e as influências que exercem sobre nossos
comportamentos individuais e sociais, modificando as concepções e o papel dos
professores no processo de ensino aprendizagem.
Palavras chave: Educação, Tecnologia e Utilização.

A DISCRIMINAÇÃO NA SALA DE AULA
Marcos Luiz Ferreira
UNIPAC/IEFOM
Ioná Vieira Guimarães Venturi
UNIPAC/IEFOM
ionaguimaraes@ig.com.br

O objetivo deste trabalho é analisar o processo de interação entre alunos da educação
infantil e discutir formas de melhorar o relacionamento no grupo em que os alunos
pertencem. A partir de experiências vivenciadas em salas de aulas da educação Infantil
percebe-se que algumas crianças apresentam dificuldades de aprendizagem e de
socialização e permanecem no fundo da sala, tímidas e apáticas. Em observações
realizadas nota-se que algumas crianças discriminam as crianças que possuem essas
características por vários motivos, tais como: tamanho, letra, inteligência, apelidando-as e
esta prática levavam-nas a um processo de exclusão. Assim, para trabalhar o processo de
interação na sala de aula é necessário desenvolver trabalhos em equipes e vivência de
situações de solidariedade. Acredito que muitos são os desafios que o sistema educacional
enfrenta para se tornar inclusivo para todos. Dentre tais desafios destacam-se: a garantia de
acesso à educação de qualidade; o desenvolvimento da educação de professores com a
finalidade de preparar os docentes para ensinar utilizando-se de didáticas inovadoras que
promovam a inclusão de todos nas atividades realizadas na escola e nas salas de aula. Para
isso, analisa-se ainda, o desafio de formar docentes capazes de educar na diversidade, de
maneira a enriquecer suas ações, a fim de não discriminar as pessoas em sala de aula.
Entendemos que no contexto da escola e do processo de escolarização a diversidade
humana representa as diferenças nos estilos, ritmos, necessidades, interesses, histórias de
vida e motivações de cada aluno. As diferenças devem ser (re) conhecidas, compreendidas
e valorizadas pelos docentes como um recurso importante para ensinar a todos os
estudantes na classe. É necessário ainda desenvolver qualidade educacional e promover o
desenvolvimento profissional de docentes para educar na diversidade, como é o caso do
Brasil, não é tarefa fácil, depende também da formação dos professores. Nesse sentido,
devemos nos conscientizar de que o processo de inclusão traz desafios entre várias áreas de
conhecimento, dúvidas e inseguranças que podem trazer inseguranças, mas é necessário
que a mudança comece pelo professor. Contudo, as mudanças são necessárias e urgentes e,
para alcançá-las é preciso trocar e compartilhar experiências de sucesso ou de fracasso,
mas evitando a discriminação. Diante disso, buscaremos superar as barreiras da
discriminação, na busca de construir sistemas educacionais mais justos e igualitários, mais
humanizados e humanizadores, tanto para o educador, quanto para o educando na tentativa
de combater a discriminação em sala de aula.

Palavras-chave: Aprendizagem, interação, respeito às diferenças.

A SAÚDE DO EDUCADOR NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO
Maria Aparecida Rodrigues
UNIPAC/IEFOM
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UNIPAC/IEFOM
valeria@triang.com.br
Este estudo procura abarcar questões relevantes à saúde do educador. O assunto será
abordado com base em pesquisas que apontam para o estresse, que afeta os profissionais
do ensino. Há dados estatísticos que comprovam índices percentuais altos, e cada vez mais
cedo o estresse vem aparecendo no exercício da docência. Abordaremos o estresse na
classe de professores, e daremos ênfase à síndrome de burnout __doença verificada por
Wanderley Codo. “A pesquisa coordenada por Codo teve a duração de dois anos e meio.
Foram investigados 52.000 sujeitos em 1.440 escolas espalhadas em todos os Estados do
Brasil. Esse é o primeiro estudo intensivo e extensivo de saúde mental e trabalho de uma
categoria profissional no Brasil; contou com a parceria entre o Laboratório de Psicologia
do Trabalho da UNB (LPT) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação
(CNTE). Burnout é a condição mais crítica do estresse profissional; geralmente o burnout é
agravado pela ansiedade, melancolia, baixa auto-estima, sentimento de exaustão física e
emocional, leva a uma desistência camuflada que se dá na continuidade dos afazeres
profissionais, portanto, uma desistência na ativa. (...) Geralmente, quando o professor se
depara com a falta de reconhecimento de seu trabalho, e com resultados pouco animadores,
tende a entrar num processo de defesa, onde procura não se envolver emocionalmente na
sua prática docente.” (PEREIRA, 2005) Também faz parte de nossa pesquisa, a análise de
um questionário que foi entregue aos educadores das séries iniciais de uma escola
municipal de Uberlândia, a fim de verificarmos a presença do estresse no meio
educacional. Ainda não temos os resultados, pois estamos no processo de coleta de dados.
Mas já é perceptível a imensa quantidade de professores desgastados e cansados. Temos a
hipótese de que há razões que contribuem e provocam o estresse, acreditamos a princípio,
que os fatores que o desencadeiam estão relacionados à estrutura organizacional, às
relações sociais, às constantes mudanças que ocorrem no sistema educacional, o que
demanda energia por parte de quem está no exercício diário da profissão. Nessa linha de
argumentação, tentaremos abarcar as três esferas que interagem na educação pública: o
poder público, a escola e o sindicato, procurando suas implicações no problema em análise.
Faremos um estudo considerando as estratégias e sugestões de alguns autores para o
enfrentamento do estresse. Os processos que levam ao estresse são bastante complexos,
mas há estudos que evidenciam a relevância da dimensão coletiva sobre a individual;
alguns autores têm apontado para a importância do suporte social para lidar com o estresse.
Palavras-chave: saúde emocional-estresse docente-sistema educacional

ESTADO, EDUCAÇÃO E VIOLÊNCIA
Maria José Rocha Lima 1
Secretaria de Ensino Superior/SESUMEC

A Intolerância do Estado Brasileiro com os pobres como fator gerador de violência
está na ordem do dia. A questão da violência tem sido amplamente difundida e a violência
na escola confundida com outros tipos de violência manifestados na sociedade em geral: a
violência resultante do tráfico e uso de drogas; a violência física resultante das disputas
entre gangues do local onde a escola está instalada; a violência física ou psicológica
praticada entre alunos que disputam um espaço pessoal.

Mas

a

violência

específica

praticada pela instituição escolar, relacionada à instituição escolar e ao processo de ensinoaprendizagem, não vem sendo abordada como uma forma de violência específica produzida
e promovida pelo estado.
É dramática a situação de

8,2 milhões de alunos que não vem aprendendo na

escola. Esses alunos compõem uma população de alunos com freqüência à escola
fortemente defasada; outros são excluídos da escola por não aprenderem nela e há também
os chamados excluídos na escola, que nela permanecem sem aprender. E não aprender
provoca muita raiva e se constitui em caldo de cultura para a violência. Existe sem dúvida
um estreito vínculo entre violência e escola que não ensina.
Admitimos três hipóteses como geradoras de violência na instituição escolar: 1há violência quando os professores e alunos não gostam do espaço físico da escola; 2- há
violência quando os professores estão infelizes em dar aulas e os alunos não gostam das
aulas; ou 3- há violência quando os professores não gostam de alunos ou dos alunos.
Como no império que o Ministro José Carlos de Almeida Torres declarou em relatório que
o quadro da instrução pública era triste e melancólico e quatro eram as causas: falta de
remuneração pecuniária aos mestres;
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A política discriminatória e intolerante do estado brasileiro de manter os pobres em
escolas pobres porque são pobres representa uma das formas institucionais de violência.
Essa política de baixo investimento se traduz na precariedade das escolas, gerando um
mal- estar dos alunos em relação ao espaço físico da escola e em relação às condições de
ensino, criando um ambiente desfavorável à aprendizagem e de forte depreciação dos
alunos frente aos professores e desses na comunidade.
A prova contundente do descompromisso e irresponsabilidade do estado é flagrante
na não rara justificativa de que a escola pública baixou o nível e a qualidade com a entrada
das classes populares, com a massificação. Em linguagem democrática com a tentativa de
universalização. Ora, oferecer educação pública não é um ato de generosidade e sim um
dever do estado e um direito inalienável de todos os brasileiros.
Países como a França fizeram isso a duzentos anos. E países vizinhos como a
Argentina e Uruguai já alcançaram há um século.
Não investir na medida justa em educação, é comparável á situação de alguém que
deve alimentar um filho, que precisa tomar 160 mg de leite para se alimentar, e você só
dará 100 mg porque é o possível. Não é possível oferecer o mínimo quando se trata de
necessidade fundamental. Os pais farão o impossível para garantir o necessário, assim
deve ser a responsabilidade e ação do estado em relação ao investimento em educação.
A Garantia da educação das classes populares, pelo estado, deve ser comparável à
garantia do direito à vida, uma vez que o ser humano diferentemente dos animais que têm
um arsenal de instintos, precisa aprender tudo para sobreviver: aprender a chorar; aprender
a mamar; aprender a andar ; aprender a falar; aprender a ler e escrever e aprender a
conviver socialmente.
É preciso investir 10%, 15% 20% do PIB na educação, enfim o necessário para
assegurar a educação de qualidade para todos os cidadãos e cidadãs, antes que seja tarde
demais. Os trágicos acontecimentos de violência no Rio de Janeiro, em São Paulo, no
entorno de Brasília, nas franjas do poder e nas grandes metrópoles brasileiras devem servir
de alerta aos dirigentes sobre a necessidade de proteger e educar as largas parcelas da
população.
Admitir que a escola pode ensinar a uns e a outros não é o primeiro ato de
intolerância e discriminação praticado pelo estado contra o povo brasileiro. Escola e não-

aprendizagem é um

dos encontros inimagináveis. Corroborando as políticas de

discriminação perpetradas por uma

escola dual o governo brasileiro pratica dois valores

para o custo- aluno. Para as classes abastadas

o limite anual individual com despesas, em

educação, que pode ser descontado do IR, passa a ser de R$ 2.480,66 em 2007 e a quantia
que vale para efeito do desconto, por dependente, muda em 2007 para R$ 1.584,60 por ano
a título de devolução do Imposto de Renda, enquanto fixa no Fundeb para as classes
populares o custo-aluno de R$ 946, 00 reais por ano.
Como se não bastasse os baixos investimentos na educação são criados uma
infinidade de programas e projetos, ao invés de investimentos concentrados na escola
como a situação está a exigir. É preciso acabar com essa parafernália de programas e
projetos e concentrar todos os recursos no Fundo para a Educação. O início, o fim e o meio
tem que ser a escola. Não há lugar mais adequado para socializar as crianças os jovens e os
adultos. Lugar para as trocas e aprendizagens com os diferentes; o lugar da prática do
esporte; da prática da leitura; da vivência cultural ; do ensaio para a prática política da vida
na pólis. A escola é o lugar que unifica a todos porque tem um único e claro objetivo: a
aprendizagem.
É urgente dar aos professores a condição de acesso aos aportes teóricos mais
recentes de como se aprende; assegurar os conhecimentos da Psicogênese da leitura e da
escrita, dois dos domínios fundamentais no processo de aprendizagem, oferecendo- lhes
formação sólida e condições de capacitação permanente, articulando- os em grupos de
estudos e de pesquisa na escola; assegurando-lhes pagamento de salários decentes e um
espaço físico escolar adequado: limpo bem cuidado, confortável e bonito.
É fundamental romper com o status quo. Isso deve representar a adoção de medidas
radicais de erguer a escola pública de qualidade para os pobres.

*Maria José Rocha Lima – Mestre em Políticas Públicas para a Educação (Universidade
Federal da Bahia, 1999), Técnica em Assuntos Educacionais do Ministério da Educação –
SESU/MEC e Deputada Estadual (PT/BA) de 1991 a 1999.

A NÃO APRENDIZAGEM E INTOLERÂNCIA NA ESCOLA
PROMOVENDO A VIOLÊNCIA

Maria José Rocha Lima 1
Secretaria de Ensino Superior/SESU/MEC

1. Apresentação
A primeira questão que trago para o debate é sobre o título desta minha
exposição. Em lugar de Intolerância na escola promovendo a violência seria mais
apropriado que fosse A não-aprendizagem, fruto da intolerância na escola, promovendo
a violência. E explico: a questão da violência tem sido amplamente difundida e a
violência na escola confundida com outros tipos de violência manifestados na sociedade
em geral: a violência resultante do tráfico e uso de drogas; a violência física resultante
das disputas entre gangues do local onde a escola está instalada; a violência física ou
psicológica praticada entre alunos que disputam um espaço pessoal. Mas a violência
específica praticada pela instituição escolar, relacionada à instituição escolar e ao
processo de ensino-aprendizagem, não vem sendo abordada como uma forma de
violência específica produzida e promovida pela escola.
Ao tratar da não aprendizagem como violência instituída estarei recortando,
abordando uma forma de violência muito perversa praticada pela escola, que alcança
milhões de brasileiros e é escamoteada e confundida com outras manifestações de
violência. E talvez, por isso, não identificada. Essa violência pode ser constatada em
estudos como o Diagnóstico da Escolarização no Brasil, realizado, em 1997, por Alceu
Ferraro, que expunha a dramática situação de 8,2 milhões de alunos que não vinham
aprendendo na escola. Esses alunos compõem uma população de alunos com freqüência
à escola fortemente defasada; outros são excluídos da escola por não aprenderem nela e
há também os chamados excluídos na escola, que nela permanecem sem aprender. Não
aprender provoca muita raiva e se constitui em caldo de cultura para a violência. Existe
sem dúvida um estreito vínculo entre violência e escola que não ensina.
1
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Porque cresceu a violência na escola? O que, na escola, pode ser fator gerador de
não aprendizagem e de violência? Como conceituamos intolerância, violência e
aprendizagem. Quais são os conceitos e preconceitos que revelam atos de intolerância
que impedem a aprendizagem e geram violência na escola?Quais são as soluções
educacionais para a violência?
.
2.

A violência na escola recrudesceu a partir da década de 80
A

violência, na escola brasileira, recrudesceu na década de 1980. E, se

perguntarmos o que aconteceu neste período em termos educacionais verificaremos que
é

um momento de questionamento das concepções tradicionais e surgimento do

construtivismo e de aviltamento dos salários dos professores. Neste período, também, os
professores triplicaram a jornada de trabalho, ensinando até 60 horas semanais: manhã,
tarde e noite. Como teorizar, embasar as suas práticas? Eles abandonaram as
concepções tradicionais e sem o domínio dos fundamentos teóricos que embasassem as
novas práticas foram perdendo a capacidade de ensinar e liderar os seus alunos. Os
professores

vêm confundindo autoridade com autoritarismo e equivocadamente

interpretando o construtivismo como laisser fair, dentre outros equívocos práticos e
conceituais persistentes entre amplos setores do magistério.
Os governos, neste período, em lugar de implementar políticas permanentes
de formação teórica sólida e remuneração digna
implementar os

para os mestres passaram a

ciclos de aprovação automática que mascaram perigosamente os

resultados educacionais. A realidade dos ciclos é que eles criaram uma população de
alunos que se mantém na escola sem aprender. É como se pudéssemos resolver a
questão da aprendizagem parando de avaliar. É como se um médico que precisasse
combater a desnutrição parasse de pesar as crianças.
Os resultados dessa política podem ser observados nas avaliações nacionais e
internacionais do ensino fundamental ao ensino na universidade: SAEB, ENADE,
PISA.
Este ano,

o MEC divulgou o resultado da avaliação do Índice de

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB. De 4.350 cidades brasileiras avaliadas,
apenas 33 apresentaram um nível satisfatório. Esse é um cenário para lá de preocupante.
Não aprender é um caldo de cultura para a violência na escola.

3. Conceituando a Violência e a intolerância, na escola.
Entendemos por intolerância desrespeito ao direito de pensar, sentir e agir de
outros que pensem, sintam

ou ajam diferentemente de nós. Não admissão e

desrespeito a opiniões contrárias e formas de comportamento diferente das nossas.
A Unesco, avaliando a violência a partir do que acontece na escola, definiu a
violência como “toda ação que impede o desenvolvimento”. Tomarei de empréstimo
esta definição, fazendo uma adequação conceitual importante: “violência é toda ação
que impede a aprendizagem”.
Assim, tratamentos desumanos, tais como rejeição, depreciação, indiferença,
discriminação, desrespeito e punições exageradas, podem configurar um grave tipo de
violência. Violência psicológica, na escola, é uma exposição a situações humilhantes e
constrangedoras, repetitivas e prolongadas durante a jornada escolar. Professores, ao
não compreenderem os esquemas de pensamento dos seus alunos (por não-aceitação
deles), impõem o cumprimento de tarefas absurdas e impossíveis de realizar, gerarando
a ridicularização pública na sala de aula, desestabilizando a vítima na sua relação com o
ambiente escolar, forçando o aluno a desistir da escola.
E a Unesco prossegue a sua análise sobre a violência na escola afirmando que, se
pensarmos a escola como o espaço propiciador do desenvolvimento, ou melhor, da
aprendizagem, “violência e escola são um encontro inimaginável”. Porque a violência é
a própria negação da educação e da instituição escolar.
Neste pronunciamento, parto de três hipóteses para o surgimento da violência 1)
há violência quando os alunos não gostam do espaço físico da escola; 2) há violência
quando os alunos não gostam das aulas; ou 3) há violência quando os professores não
gostam de alunos ou dos alunos.
Eu destacarei, aqui, aquele aspecto que se relaciona à situação na qual os
professores não criam laços com os seus alunos ou com determinados alunos. Isso
porque escolhemos tratar da não aprendizagem e da intolerância como promotoras da
violência na escola.
4. A Intolerância do Estado Brasileiro com os pobres como fator gerador de violência
A política do estado brasileiro de manter os pobres em escolas pobres porque

são pobres representa uma das formas institucionais de violência. Essa política de não
investimento se traduz na precariedade das escolas, gerando um mal- estar dos alunos
em relação ao espaço físico e

no descaso com a formação profissional e com a

remuneração do magistério e o pouco investimento

em pesquisas didáticas e

condições de ensino, criando um ambiente desfavorável à aprendizagem e de forte
depreciação dos alunos frente aos professores e desses na comunidade.
A prova contundente do descompromisso e irresponsabilidade do estado é
flagrante na não rara justificativa de que a escola pública baixou o nível e a qualidade
com a entrada das classes populares. Como se oferecer educação pública fosse um ato
de generosidade e não um dever do estado de devolver os impostos pagos em serviços.
É inaceitável a dualidade da escola brasileira resultante de práticas como a dos
dois valores para o custo- aluno : um para as classes abastadas de $ 1.700,00 ano a
título de devolução do Imposto de Renda, enquanto fixa no Fundeb para as classes
populares o custo-aluno de R$ 946, 00 reais por ano.
A Garantia da educação das classes populares,

pelo estado,

é comparável à

garantia do direito à vida, uma vez que o ser humano diferentemente dos animais que
têm um arsenal de instintos, precisa aprender tudo para sobreviver: aprender a chorar;
aprender a mamar; aprender a andar ; aprender a falar; aprender a ler e escrever e
aprender, sobretudo, a conviver socialmente. Investir na medida justa em educação é
comparável á situação de alguém que deve alimentar um filho, e se ele precisa tomar
160 mg de leite para se alimentar, você não dará 100 mg porque é o possível. Você fará
o impossível para garantir o necessário, assim deve ser a responsabilidade e ação do
estado em relação ao investimento em educação. Assim, é preciso que o estado invista
o que for necessário: 10%, 15% 20% do PIB na educação.
Admitir que a escola pode ensinar a uns e a outros não é o primeiro ato de
intolerância e discriminação praticado pelo estado contra o povo brasileiro. Escola e
não-aprendizagem é um

dos encontros inimagináveis.

Além da criação de uma infinidade

de programas e projetos, ao invés de

investimentos concentrados na escola como a situação está a exigir. É preciso acabar
com essa parafernália de programas e projetos e concentrar todos os recursos no Fundo
para a Educação. O início, o fim e o meio têm que ser a escola. Não há lugar mais
adequado para socializar as crianças os jovens e os adultos. Lugar para as trocas e
aprendizagens com os diferentes; o lugar da prática do esporte; da prática da leitura; do
ensaio para a prática política da vida na pólis. A escola é o lugar que unifica a todos

porque tem um único e claro objetivo: a aprendizagem.
É urgente dar aos professores a condição de acesso aos aportes teóricos mais
recentes de como se aprende; assegurar os conhecimentos da Psicogênese da leitura e
da escrita, dois dos domínios fundamentais no processo de aprendizagem; pagamento de
salários decentes aos professores, oferecendo- lhes formação sólida e condições de
capacitação permanente, articulando- os em grupos de estudos e de pesquisa na escola.
É fundamental romper com o status quo, Isso deve representar a adoção de medidas
radicais de erguer a escola pública de qualidade para os pobres.
5. Quais são os conceitos e preconceitos que revelam atos de intolerância que
impedem a aprendizagem na escola?
Apesar das boas intenções de muitos educadores em transpor conceitos
científicos para a análise das aprendizagens escolares dos seus alunos muitas são as
formas sutis de autoritarismo e etnocentrismo que se disseminam no ambiente escolar.
Algumas vezes, essas análises se apresentam como atos de protesto, manifestação de
uma revolta paralisante. Tratam-se de professores de camadas médias, professores que
adotam uma mentalidade de classe média, cujos ethos e visão de mundo são largamente
contrastantes com as dos alunos de classes populares.
São conceitos/preconceitos oriundos de uma sociologia política determinista,
que aceita a divisão de classes sociais como algo inexorável, que aceita que o lugar do
nascimento, isto é, que a origem social represente uma condenação.

Que afirmam a

escola como uma instituição que deva simplesmente reproduzir as desigualdades
sociais. Essa concepção muitas vezes se apresenta como se fosse uma denúncia, mas
lamentavelmente ela tem servido à manutenção do status quo.
Esse discurso de que “Os pobres não aprendem porque são pobres, são privados
culturalmente e têm famílias desestruturadas” esconde a não-aceitação do aluno, uma
rejeição, enfim, intolerância de classe. Esses professores confundem a miséria material
dos seus alunos com as suas misérias materiais e sofrem com a aparência indigente e às
vezes mendicante dos seus alunos, que lhes desperta um sentimento religioso. Ou,
quem sabe, projeções dos seus próprios fantasmas? E desses equívocos conceituais,
misturados aos medos do diferente, do exótico, produzem-se
intolerantes com os pobres:
•

Pobres não aprendem porque são pobres;

discursos e atos

•

Pobres não aprendem porque são privados culturalmente;

•

Pobres não aprendem porque são carentes de tudo;

•

Pobres não aprendem porque têm famílias desestruturadas;

•

Pobres não aprendem por que os pais bebem, os irmãos “cheiram”, os parentes
roubam.
Para corroborar as nossas afirmações vejamos matéria do Correio Braziliense

do dia 21 de junho de 2007 sobre os resultados do IDEB, na qual a professora de uma
escola mal avaliada do DF

justificou: “Atendemos algumas crianças carentes de

estrutura familiar, limites e referências. A escola se torna o único ponto de apoio desses
alunos”.
Os conceitos e preconceitos importados da Biologia e das Ciências da Saúde,
particularmente oriundas das concepções evolucionistas que versam sobre a
hereditariedade: inteligência, raça, gênero, nutrição e doenças e as suas conseqüências
na aprendizagem.
Os alunos não aprendem porque não são dotados de inteligência. Isso é um
problema de hereditariedade o pai, a mãe e os irmãos não aprendem.
O aluno não aprende porque é desnutrido, subnutrido, mal alimentado.
Tem problemas de saúde: vermes ou doenças nervosas (hiper-atividade; demência,
epilepsia e outras).
Há também conceitos/preconceitos que levam a confundir a aprendizagem e
natureza. Não vendo a educação como um ato cultural, o educador esvazia o próprio ato
educativo concebendo que o ser humano tem instintos, que as aprendizagens são
naturais, que uns nascem mais inteligentes que outros, que uns podem aprender, outros
não. Aqui, tem início uma grande tragédia, que é esse olhar do professor sobre o seu
aluno, como se ele fosse carente e cheio de faltas. Um olhar descrente em relação à
possibilidade de o aluno aprender.
A solução política para a violência passa pela garantia de aprendizagens
efetivas para os alunos e a criação de laços sociais na escola.
Fazer parte de um grupo é uma essencialidade humana. A escola só poderá
cumprir o seu desiderato se for capaz de propiciar aos seus alunos a oportunidade de
criar, em seu interior, laços sociais, de solidariedade, que permitam explicitações de
diretrizes operativas que diluam manifestações agressivas. As trocas sociais, no grupo,
permitem a construção de atitudes de tolerância às diferenças.

A construção de grupos de aprendizagem estabelece um contrato didático,
implicando em um acordo entre valores, paixões singulares e particularismos de
opiniões, sendo que o que lhe dá origem é uma associação entre alunos que desejam
aprender.
Aprender é o resultado de uma interação social e não algo espontâneo, fruto de
um desenvolvimento natural. É de Piaget o postulado de que o pleno desenvolvimento
da personalidade sob seus aspectos mais intelectuais é indissociável do conjunto das
relações afetivas, sociais e morais que constituem a vida da instituição educacional.
Para isso é preciso investir na teoria. É preciso criar nas salas de aula , na escola,
fortes laços para aprender. A escola deve criar mecanismos que instalem redes de
solidariedade, de cumplicidade

nas quais cada aluno tenha o seu lugar; o que sabe

mais, o que tem o mesmo nível que outro e ainda o que precisa de ajuda, interagindo
em turmas de grupos heterogêneos, possibilitando a interação das diferenças com
troca e reciprocidade.
É preciso provocar a aprendizagem dos alunos segundo seu nível de conhecimento e
necessidades. O cinema, o teatro, a dança, a música e a realização de aulas -viagem,
que tira o aluno do lugar para enfrentar outra realidade são fundamentais. As exposição
de arte na sala de aula - as experiências de arte na sala de aula são o modo adequado de
operacionalizar a relação da vida com a aprendizagem escolar. Permite a imersão dos
alunos no contexto sócio-cultural. Eles são instigados pela sensibilidade dos trabalhos
dos artistas, que os emocionam simultaneamente ao pensar.
É fundamental para combater a violência corrigir a defasagem entre a idade e a
série, através da implantação de classes de extra-idade, dando ao aluno desgarrado a
possibilidade de reencontro com uma nova turma com o mesmo núcleo comum de
conhecimento. Corrige-se a defasagem com turmas de aceleração.
Por isso, a melhor estratégia para enfrentar a violência e a defasagem cognitiva
de alunos é reintegrá-los em uma nova turma de colegas por um tempo menor que o ano
letivo, garantindo-lhes a permanência integral em uma turma regular e que tenha o
mesmo núcleo comum de conhecimento. Essa nova turma de colegas será organizada
no contra turno da freqüência à escola.
Recuperar as aprendizagens é uma forma muito eficaz de enfrentar a
violência.Uma escola só é democrática e só estará livre da violência se conseguir
ensinar a todos, independentemente da família, da classe social, da raça, do gênero e
da religião às quais o aluno pertença. Numa escola na qual todos aprendam e por isso

mesmo se integrem, certamente não teremos esta violência.
Há

algumas experiências bem-sucedidas,

validadas em um conjunto

significativo de experiências, apresentando resultados plenamente satisfatórios. As
classes de extra-idade do Projeto de Alfabetização Sábados Culturais - para gostar de ler
e escrever, já realizado com sucesso em Brasília, em 2004, sob a minha coordenação, e
repetida em Santa Maria neste ano, tendo a professora Sandra alfabetizado 100% dos
alunos.
Eleições diretas para diretores, participação da comunidade, planos de educação
etc., tudo isto só é valido se a escola ensina a todos. Todas são soluções importantes,
mas que apenas tangenciam a questão mais crucial que é a aprendizagem.Uma escola só
é democrática se todos aprendem. Onde a ninguém é negado o direito de aprender. Por
isso, toda a escola deve ser mobilizada em torno de uma questão absolutamente
essencial: a aprendizagem.
Contra a violência da escola os educadores precisam dizer não à profecia do
fracasso e afirmem com veemência: todos podem aprender; a inteligência não é um
dom, fica-se inteligente ao longo da vida resolvendo problemas;

não aceitam a

subordinação da cultura à natureza; a escola tem de realizar a construção de laços
sociais e conseqüentemente da integração social. A integração no grupo escolar é a
certeza de uma vida social futura e participativa na polis, em violência.
*Maria José Rocha Lima – Mestre em Políticas Públicas para a Educação (Universidade
Federal da Bahia, 1999), Técnica em Assuntos Educacionais do Ministério da Educação –
SESU/MEC e Deputada Estadual (PT/BA) de 1991 a 1999.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA MODALIDADE DE ENSINO E
NÃO UMA DOAÇÃO VOLUNTÁRIA
Mariana de Lima Alves
UNIPAC/IEFOM
marianaalves@yahoo.com.br
Liberace Maria Ramos Ferreira
UNIPAC/IEFOM

Ser ou estar professor (a) da educação de Jovens e adultos? Questionamento central do
trabalho monográfico para conclusão do curso de Pedagogia. Ao cursar o conteúdo
intitulado Metodologia para o ensino de Jovens e Adultos EJA, percebemos através de sua
historicidade que essa modalidade de ensino teve seu início ainda no Brasil Colônia.
Apesar de toda trajetória presenciamos ainda nos dias de hoje no Brasil estatísticas que nos
deixa perplexos; pois grande contingente de jovens e adultos se encontra na condição de
analfabetos ou com baixíssima escolaridade, tendo de enfrentar e estar inserida em uma
realidade social moderna e globalizada. A educação de Jovens e Adultos é uma modalidade
de ensino que apesar de estar prevista e garantido em lei, artigo 205 e 214 da constituição
federal e artigos 37 e 38 da LDB, não tem atualmente financiamento específico para sua
implementação, sendo tratada na maioria das vezes, apenas como um processo de doação
voluntária. Essa modalidade de ensino requer educadores habilitados e alunos dispostos a
enfrentar os desafios da leitura e escrita no processo de alfabetização e multidisciplinas no
ensino fundamental e médio. Para sua efetivação definitiva, precisamos de propostas
pedagógicas e metodologias que venham atender as finalidades sócio-educativas de acordo
com a realidade social dos educandos. Oportunizando a inserção destes no processo de
desenvolvimento como cidadãos produtivos e integrados socialmente. Para atingirmos o
verdadeiro objetivo dessa modalidade de ensino, necessitamos de ações educativas que
considerem que a escolarização constitui instrumento indispensável à construção de uma
sociedade democrática, pois a socialização do saber sistematizado é peça fundamental na
formação profissional do indivíduo, dando a essa parcela significativa da sociedade a
condição de cidadania.

Palavras-chave: Jovens e Adultos, Leis, Educação

PROJETO RESGATANDO JOGOS E BRINCADEIRAS NA
E. E. MARECHAL CASTELO BRANCO
Mariana de Lima Alves
Cláudia aparecida de Oliveira
Rosângela Helena Carneiro
UNIPAC/IEFOM
mariannaalves2000@yahoo.com.br
O trabalho “Resgatando Jogos e Brincadeiras” é desenvolvido em uma escola pública de
Uberlândia há um ano. Iniciou-se com as alunas do curso de Pedagogia e Normal Superior
no ano de 2006, em parceria com a Escola Estadual Marechal Castelo Branco, onde são
realizadas oficinas pedagógicas com diversas atividades, divididas por sala. Dentre as
oficinas, podemos destacar: oficina de dobradura (origami), construção de brinquedos com
materiais recicláveis, contação de histórias, pintura facial, dança da laranja, confecção de
cartões, dança da cordinha e como encerramento, organizamos duas ou três brincadeiras de
roda com intuito de distribuir os brinquedos arrecadados durante a inscrição. Em todas as
atividades, a participação dos pais e professores é essencial para que haja uma perfeita
harmonia e integração entre ambos, possibilitando um contato maior entre o ser humano, já
que com a vida atribulada e corrida dos dias atuais, nos impede de tê-lo. Este trabalho
justifica-se porque acreditamos que os jogos e as brincadeiras do tempo de nossos avós e
pais, contribuem para a socialização e integração entre pais, alunos e a escola, já que os
brinquedos eletrônicos são na sua maioria individualistas e a criança ocupa grande parte do
seu tempo, deixando de ter o contato direto com o meio e a natureza. Os procedimentos
metodológicos acontecem com a organização do evento na UNIPAC pelas alunas dos
cursos de Pedagogia e Normal Superior e a participação dos (as) monitores (as) dos
mesmos. A culminância ocorre na escola, em dia pré-determinado, no qual são escolhidas
as salas para determinada oficina e encaminhado (a) monitor (a) referente a mesma. As
crianças, seus pais, professor (a) e monitor (a) se integram e realizam as atividades. Com o
tempo de projeto em andamento, é possível verificar que, há um grande interesse por parte
da escola no andamento positivo do projeto, um apoio significativo dos professores em
relação ao nosso trabalho e uma aceitação gratificante por parte dos alunos e seus pais,
tornando as atividades prazerosas, demonstrando ainda mais a necessidade dos jogos e
brincadeiras, fazerem parte do nosso cotidiano.
Palavras chave: Escola, Jogos, brincadeira, história.

LUDICIDADE E ATIVIDADES LÚDICAS NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Marinalva Xavier dos Santos
UNIPAC/IEFOM
nalvaturemar@hotmail.com
Bill Robson Monteiro Lisboa
UNIPAC/IEFOM
robson.mg@bol.com.br

A iniciativa desta comunicação oral partiu do estudo e elaboração do trabalho monográfico
que propõe ressaltar a importância do aspecto lúdico na melhoria da aprendizagem,
investigar a forma como se tem trabalhado o “lúdico” atualmente nas quatro primeiras
Séries do Ensino Fundamental e os materiais pedagógicos utilizados nas aulas. Destacar o
incentivo a pesquisa, divulgação e utilização dos jogos em suas práticas pedagógicas. Foi
feita uma pesquisa bibliográfica e de campo, dividindo-se em três capítulos. O primeiro da
faz uma historicidade do lúdico; o segundo um estudo aprofundado baseando–se em vários
autores que tratam do tema como Montessori, Piaget, Paulo Freire e outros, especificando
mais detalhadamente os jogos e brincadeiras. No terceiro capítulo analisar-se-á dados da
pesquisa de campo por meio de entrevistas com educadores, especialistas e alunos das
Séries Iniciais no sistema Estadual de ensino - MG, bem como, verificar a importância que
os entrevistados dão ao “lúdico” na prática pedagógica da aprendizagem escolar. Quando
falamos em história do lúdico nos reportamos à nossa própria infância e história de vida
escolar, como se fosse um filme das brincadeiras e dos jogos, bem como, todas as
experiências significativas envolvendo o lúdico. Recordar a nossa infância é reviver
momentos felizes que nos deixam encantados e emocionados. A infância nas décadas de
1950, 1960, foi muito rica em ludicidade envolvendo principalmente brincadeiras
marcantes como os jogos. A indústria de brinquedos era pouco desenvolvida e utilizavam
brinquedos artesanais como bola de meia, peteca, perna- de- pau com latas, boizinhos de
batatas, bonecos de pano e de sabugo de milho, confeccionados, na maioria das vezes pelas
próprias crianças. Também com imaginação, as crianças brincavam com sucatas, sementes,
objetos caseiros como tampas de panelas, sapatos velhos, sombrinhas, canetas sem tinta
para riscar no chão. Através da reflexão que nos traz esta pesquisa, podemos perceber que o
lúdico tem fundamental importância no desenvolvimento da inteligência da criança.
Psicólogos e pedagogos abordam o assunto dando suma importância à prática dos jogos,
brinquedos e brincadeiras no desenvolvimento infantil. Este é um assunto que deve ser
tratado com seriedade e responsabilidade tanto no aspecto teórico quanto na sua
aplicabilidade nas escolas e nos cursos de formação de professores.

Palavras-chave: Ludicidade, Educação, Brincadeiras

A IMPORTÂCIA DO ESTUDO DA FILOSOFIA NAS SÉRIES INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Marta Cristina Souza
UNIPAC/IEFOM
martacristina.prof@bol.com.br
Bill Robson Monteiro Lisboa
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robson.mg@bol.com.br
A Filosofia é uma disciplina que merece destaque nos currículos escolares em todos os
níveis e modalidades de ensino por sua importância e contribuição na reforma educacional.
Desta forma, trabalhar as temáticas em estudo não mais numa visão fragmentada e
simplista, ela caracteriza-se como uma proposta metodológica progressista e transversal.
O estudo monográfico em questão objetiva estudar como ocorreu o nascimento da filosofia
para crianças com a finalidade de repensar e reconstruir sua formação nas Séries Iniciais do
Ensino Fundamental, proporcionando-lhes condições para se tornarem cidadãos capazes de
pensar, sentir e agir por si próprios independentes das influências do meio social,
favorecendo a construção de uma sociedade mais consciente e crítica. Reavaliar o processo
de aquisição do ensino-aprendizagem que visa obter uma educação em que seja possível a
criança pensar e refletir sobre as informações que lhes são transmitidas. O
desenvolvimento deste trabalho de conclusão de curso/monografia foi estruturado através
de pesquisa bibliográfica em livros que sistematizam a temática bem como a pesquisa de
campo em escolas da rede pública municipal de ensino. Destaca-se a reflexão como
principal instrumento de trabalho do professor numa perspectiva dialógica para
desenvolver nas crianças suas habilidades e competências fundamentais para que desde o
início do contato com os saberes escolares, às crianças tenham condições de interpretar e
intervir na vida em sociedade. A Filosofia é o momento de debater questões significativas
de forma organizada e coerente, uma metodologia de comunidade de investigação proposta
pelo filósofo Norte Americano Mattew Lipman. A sala de aula deve ser um espaço
privilegiado de pesquisa para instigar na criança o raciocínio como habilidade essencial
para a compreensão numa dimensão social, política, cultural e filosófica. Cabe ao professor
ser o mediador das discussões que favoreçam um ambiente democrático e socializador que
estimule a curiosidade epistemológica desde as primeiras Séries do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Filosofia, pensamento, reflexão.

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO APLICADAS NA ALFABETIZAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS
Mauricio dos Reis Brasão
UNIPAC/IEFOM
mbrasao@gmail.com
A presente pesquisa, que investiga a alfabetização de adultos no contexto das tecnologias
de informação, representadas especialmente pelos computadores multimídia, insere-se no
contexto das demandas da sociedade contemporânea, principalmente no que se refere ao
processo de informatização dos diversos setores sociais e ao imperativo do domínio da
habilidade de leitura e escrita, como forma de comunicação nesta sociedade. A
informatização em questão corresponde à parte das transformações tecnológicas que vem
se processando nas últimas décadas, principalmente no campo da Informática, provocando
alterações significativas na sociedade como um todo e, principalmente, nos setores
produtivos e culturais. Como objeto geral este projeto busca estudar e propor melhorias
para o modelo pedagógico dos cursos de alfabetização de jovens e adultos utilizando
tecnologias de informática e tem como objetivos específicos, verificar e analisar a proposta
de alfabetização de adultos na Rede Municipal de Ensino de Uberlândia – MG, conhecer as
possibilidades de uso das tecnologias de informação na alfabetização e verificar como as
tecnologias de informática podem ser utilizadas no processo ensino-aprendizagem do aluno
adulto. O método de investigação utilizado no presente projeto é o dialético. A pesquisa
realizada, do ponto de vista de sua natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada, na medida
em que objetiva contribuir para uma aplicação prática de seus resultados; do ponto de vista
da forma de abordagem do problema, trata-se de uma pesquisa qualitativa, e do ponto de
vista de seus objetivos, de uma pesquisa descritiva. Os procedimentos técnicos utilizados
serão Pesquisa Bibliográfica e Estudo de Caso. A pesquisa bibliográfica procurará
investigar a produção intelectual existente sobre os temas “alfabetização e informática” e
“alfabetização de adultos”, buscando principalmente a vinculação de ambos. Nesta
perspectiva, viver numa sociedade em que predomina a comunicação baseada na leitura e
escrita, ser alfabetizado é condição de inserção do homem no mundo, e, portanto, condição
de acesso à cidadania plena, pois ser analfabeto nesta sociedade significa viver limitado
nas possibilidades de galgar melhores condições financeiras e de vida, assinar contratos de
trabalho sem conseguir ler as cláusulas contratuais, depender da ajuda de terceiros para as
coisas mais simples do cotidiano, utilizar os terminais eletrônicos dos bancos sem
compreender os significados dos signos e os processos que estão sendo executados. A
necessidade da alfabetização em setores informatizados da sociedade é ampliada diante das
exigências que esta tecnologia impõe e a conquista de uma cidadania plena passa a
depender de um processo de alfabetização mais amplo, que além do domínio dos códigos
de leitura e escrita tradicionais, possibilitem a comunicação através de tecnologias,
principalmente através do computador multimídia. Neste contexto, insere-se o presente
trabalho, buscando apresentar contribuições que possam nortear as iniciativas nesta área e
contribuir para formar um novo cidadão sintonizado com as transformações tecnológicas
da sociedade e para a redução de novos abandonos do processo de escolarização.
Palavras-chave: Educação, Informática, Ensino e Aprendizagem.

A PRÁXIS PSICOPEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Mirian Melo Portes Rodrigues
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Shirley Pimenta
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cultusdei.mirian@gmail.com.br
A psicopedagogia recentemente foi reconhecida e regulamentada como profissão no
Brasil. A sua prática institucional ainda não é uma realidade na maioria das escolas
Públicas do nosso país e, sabendo que há um número significativo de crianças não apenas
com déficit de aprendizagem, mas com potencial não utilizado, propõe-se sua práxis a fim
de ser repensada e reavaliada em nossas instituições escolares. Portanto este trabalho
busca investigar e tecer considerações sobre a práxis psicopedagógica na educação, de
forma mais presente e ativa, direta, pertinente, alcançando de forma global as necessidades
de cada criança . Acredita-se que a escola seja um espaço democrático de investigação,
com uma comunidade de aprendizes que são o foco dessa aprendizagem. Como aprender é
um dos objetivos da psicopedagogia, que precisa não só utilizar suas técnicas preventivas e
clínicas, mas envolver e relacionar a criança nas dimensões moral, intelectual, social e
emocional, despertando suas motivações no ato de aprender. O espírito (coração) e a
mente estão interligados e dependem um do outro para superar os bloqueios emocionais e
dificuldades de aprendizagem que possam surgir. Considera-se que cada profissional da
área, atue com esmero e possa assumir uma postura fundamentada e sólida a fim de ocupar
seu espaço com mais autoridade, liberdade e confiança, ajudando as crianças a se
desenvolverem como um todo. Com tal proposta , ele possa orientá-las a uma disposição
favorável ao aprendizado, investindo muito mais em seu potencial, do que em suas
dificuldades cognitivas. A análise dos dados considera e empreende comentários sobre o
foco da aprendizagem na criança, que são muito mais suas habilidades que suas limitações,
também investe nos estudos de interesse das mesmas, no apoio à auto-estima, no ensino
baseado no funcionamento do cérebro, etc. A metodologia de estudo abordada foi de
pesquisa , de campo, bibliográfica, e entrevistas a vários psicopedagogos de instituições
variadas. Considera-se que nossas crianças podem ser mais bem assistidas na educação
escolar, uma educação que alcança de forma completa, suas reais necessidades, e o
profissional tem excelentes oportunidades para orientar educadores e educandos com uma
prática sistematizada, coerente e organizada. Seu olhar e a escuta deve voltar-se à
existência de cada criança como pessoas do ser interior, evidenciando e explorando delas,
o que as caracteriza como essencial, única e portadoras do intrínsico valor humano.

Palavras-chave: Aprendizagem, ensino, psicopedagogia

A PEDAGOGIA E A EDUCAÇÃO RELIGIOSA: CONSIDERAÇÕES TEÓRICOMETODOLÓGICAS
Neiva Lene Costa Arantes
UNIPAC/IEFOM
neivacosta@yahoo.com.br
Márcia Helena de Lima
UNIPAC/IEFOM
marciaxavierbr@yahoo.com.br
Este trabalho tem como principal objetivo analisar a inclusão da educação religiosa nas
escolas brasileiras. Tema recente que surgiu a partir da década de 30, especificamente em
1934, quando o governo se vê obrigado a assumir a educação, e a destinar recurso público
para construir a educação no Brasil. Devido ao fato do tema causar discussões nem sempre
claras, esta pesquisa monográfica pretende estimular o tema, trazendo esclarecimento sobre
o seu percurso histórico até os dias atuais, o qual faz parte da análise do primeiro capítulo.
No capítulo secundário pretendemos descobrir possibilidades e maneiras de ministrar a
disciplina de Educação Religiosa sem privilegiar esse ou aquele grupo religioso; uma vez
que em nossa legislação os educadores não devem usar suas ideologias para manipular seus
alunos para essa ou aquela determinada religião, mas sim, trabalhar a perspectiva da
construção de valores para a vida. A justificativa deste trabalho baseia-se no fato de que
estamos num país que possui uma diversidade sócio-cultural e religiosa diferentes, e,
portanto, devem-se tomar os devidos cuidados para não privilegiar esse ou aquele grupo,
mas sim, formar educadores religiosos como prevê a LDB 9394/96 para atuação na
Educação Básica. Os estudos realizados para construção desta monografia atualmente
dizem respeito à diversidade, pluralidade e inclusão, sendo assim, a escola deve ser espaço
de convívio da multiplicidade, da complexidade humana. A escola precisa ainda ser recinto
de debate e troca de idéias sobre temas variados, abordados com devido respeito às
diferenças de opinião. Na pesquisa de campo, que se pretende realizar no terceiro capítulo
da monografia, iremos enfatizar os dados coletados, pertinentes ao assunto abordado, os
quais serão analisados através de entrevistas com professores que atuam no Ensino
Religioso no município de Uberlândia – MG. Enfocaremos a necessidade de se criar, no
Ensino Religioso, ferramentas para a promoção do ensino-aprendizagem sem que se
privilegie religião. Finalmente, pretendemos que esta monografia estimule a pesquisa
científica nesta área, e também possibilite aos profissionais da educação a construção de
práticas educativas que propiciem a comunidade escolar a construção de um diálogo aberto.
O Ensino Religioso na escola pública pode ser entendido, no contexto da educação, como
disciplina curricular e também com uma área de conhecimento que valoriza a construção de
valores do ser humano para uma vida pessoal e social, aberta ao transcendente. Trata-se de
uma pesquisa em andamento realizada no curso de graduação e que terá continuidade para a
conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso.

Palavras-chave: Educação religiosa – pedagogia - inclusão

A DISLEXIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA DENTRO DA REDE PÚBLICA
Núbia Mara Ribeiro
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Este nosso trabalho em fase inicial procura, através de leituras sobre dislexia, abordar
questões relevantes que venham a ajudar a entender alguns entraves no aprendizado dos
alunos que apresentam tal problema. A dislexia é uma específica dificuldade de
aprendizado da linguagem: em Leitura, Soletração, Escrita, em Linguagem Expressiva ou
Receptiva, em Razão e Cálculo Matemáticos, como na Linguagem Corporal e Social. Não
tem como causa falta de interesse, de motivação, de esforço ou de vontade, como nada tem
a ver com acuidade visual ou auditiva como causa primária. Dificuldades no aprendizado
da leitura, em diferentes graus, é característica evidenciada em cerca de 80% dos
disléxicos. Atualmente, dentro do contexto escolar, ao nos referirmos às séries iniciais,
deparamos-nos com alguns distúrbios da aprendizagem e a dislexia é um deles. Estudos e
estudiosos mostram que os maiores agravantes da dislexia estão ligados aos
relacionamentos familiares, à vivência e a realidade com os pais ou pessoas mais próximas,
o que afeta deliberadamente o comportamento das crianças em fase de alfabetização e
aprendizado. Resultados apontam que as estratégias que mais colaboram para minimizar
este problema é a forma diferenciada do ensinar, sendo necessário que criança se sinta
estimulada a dar vida à sua criatividade, de forma prazerosa. Uma boa dica é a criação dos
grupos de leituras, sendo voltados para as crianças de 6 a 8 anos de idade, ou em fase da
sua alfabetização e com grande dificuldade de leitura e escrita. A professora pode estipular
um a dois encontros semanais com a incumbência de cada aluno levar um livro de, no
máximo, dez páginas, contendo histórias ou fábulas curtas. Assim esta criança, quando
retornar com o livro, relatará o que leu ou o que entendeu, e fará novamente uma leitura
em voz alta para o educador daquele livro que levou para casa. Contudo caberá ao
pedagogo, psicopedagogo ou ao orientador identificar tal situação e encaminhar para
profissionais que lidam com tal disfunção, a fim de que se tomem as providências cabíveis,
para que ao longo dos anos a criança possa levar uma vida mais normal possível, não se
anulando, nem se isolando do grupo ao qual pertence. Sendo assim, concluímos que a
dislexia, antes de qualquer determinismo em sua definição, é um jeito de ser e de aprender;
reflete a expressão individual de uma pessoa, muitas vezes, até genial, mas que aprende de
maneira diferente.
Palavras-chaves: aprendizado; dificuldade; dislexia

A ETNOMATEMÁTICA: UM NOVO OLHAR PARA O ENSINO DE
PORCENTAGEM
Patrícia Liane Grudzinski da Silva
Ângela Cristina dos Santos
ILES/ULBRA

Essa comunicação tem o propósito de apresentar uma experiência realizada tendo como
foco as novas tendências em Educação Matemática, no caso a Etnomatemática. A
Matemática, como disciplina do ensino básico, tem um papel de suma importância na
formação do educando e na construção do conhecimento humano, além disso, é
considerada parte integrante do patrimônio cognitivo da humanidade. Assim, como as
outras disciplinas, a função da Matemática vai além de oferecer conhecimento, pois, a
Educação tem como função básica a formação de cidadãos críticos, capazes de ler e
interpretar a realidade. Por isso, tem-se atribuído uma importância cada vez maior às
discussões que envolvam as mudanças propostas pela Educação Matemática que priorizem
e procurem compreender e intervir no processo de aprendizagem de modo a torná-la
significativa, dentre essas propostas destaca-se a Etnomatemática, que tem como
prioridade estabelecer a relação entre a Matemática dos programas escolares à realidade do
estudante. Desse modo, desenvolveu-se essa pesquisa, na Escola Estadual Adelino Lopes
de Moura, na cidade de Itumbiara-GO, com 10 alunos do 8º ano do Ensino Fundamental,
com a intenção de verificar se a aprendizagem do conteúdo de porcentagem poderia ser
mais significativa por meio da Etnomatemática. Assim, atividades foram desenvolvidas
com o objetivo de utilizar da Etnomatemática, de modo a proporcionar uma aprendizagem
significativa do conteúdo de Porcentagem na sala de aula e a considerar a diversidade
cultural, social das pessoas inseridas no processo de ensino tendo por base a convivência e
o cotidiano vivenciado por elas diariamente. Justifica-se esta pesquisa, ao proporcionar aos
professores o conhecimento sobre novas práticas de ensino em Matemática, colaborando
assim para uma melhoria no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos matemáticos,
em particular de Porcentagem. A investigação se deu primeiramente por meio de uma
pesquisa bibliográfica – era necessário pesquisar em livros a aplicabilidade e a definição de
Etnomatemática – seguida da pesquisa-ação explorando como campo investigativo a sala
de aula, a situação sócio-econômica e a cultura dos alunos. A avaliação foi contínua –
qualitativa e quantitativa – envolvendo diagnósticos, questionários e observações. Como
resultado dessas avaliações considerou-se que o resultado do trabalho foi positivo, tendo
em vista a efetiva participação dos alunos e o cumprimento dos objetivos propostos. Por ter
possibilitado ao professor auxiliar o aluno na construção de seu próprio conhecimento por
meio da exploração e do respeito à sua cultura, espera-se que com a divulgação dos
resultados dessa investigação, proporcionar aos professores o conhecimento de novas
práticas de ensino em Matemática, de modo a colaborar para a melhoria no processo de
ensino-aprendizagem dos conteúdos matemáticos, em particular de Porcentagem.
Palavras-chave: Etnomatemática – Porcentagem - Tendências em Educação Matemática.

A LUDICIDADE COMO FATOR ENRIQUECEDOR DA FORMAÇÃO DOCENTE
NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Patrícia Belchior de Oliveira Lacerda
PMU/SME
pbolacerda@yahoo.com.br
A formação do professor das séries iniciais do ensino fundamental é um tema estudado com
freqüência na atualidade. Tais estudos têm se voltado para o caráter contínuo e social da
capacitação docente e para a importância do dia-a-dia da prática pedagógica, nesse processo,
com destaque para a reflexão coletiva no âmbito escolar. No entanto, pouco tem sido abordada
e incentivada a preparação lúdica desse professor, em outros termos, a habilidade de trabalhar
seus conteúdos fundamentando-os no brincar, uma vez que ensinar e aprender brincando,
permite que os alunos contribuam e que os professores inovem. Diante disso, o objetivo do
presente trabalho é promover a reflexão sobre a importância de que a formação do professor
das séries iniciais do ensino fundamental esteja atrelada à preparação para o ensino lúdico,
baseado em brincadeiras, jogos e dinâmicas prazerosas para os alunos e professores. A
proposta dessa discussão surgiu a partir da euforia, do prazer e da iniciativa dos alunos em
participar, observados durante as aulas de Educação Física na Escola Municipal Professora
Maria Leonor de Freitas Barbosa e na Escola Municipal Dom Bosco. Percebia-se que os
alunos mantinham-se motivados para as aulas, do início ao fim, que era preciso criar
mecanismos para a participação ordenada, uma vez que a maioria dos alunos queria participar
ao mesmo tempo de todas as atividades. No entanto, verificavam-se conflitos nas relações
entre os alunos, com eles mesmos, e com a professora, quando regras eram estabelecidas e
exigidas, quando se necessitava de concentração das crianças e quando a professora buscava
dos alunos suas próprias soluções. Criou-se, então, estratégias de ação para as aulas de
Educação Física onde, temas como jogo, esporte, dança, luta, ginástica, eram abordados
através da explanação da professora, seguida da prática realizada pelos alunos. Em seqüência,
as opiniões e sugestões de mudanças eram acatadas, o cuidado com os colegas, o respeito às
regras e a linguagem positiva eram incentivados, além da criação de formas diferentes de
executar a mesma atividade. A partir daí, o diálogo com os professores regentes, a troca de
experiências, intermediados pelas supervisoras da escola, vem enriquecendo a formação
desses docentes e substancializando a possibilidade de levar o lúdico das aulas de Educação
Física para a sala de aula, já que habilidades e domínios necessários não só nessas aulas, como
o raciocínio, a criatividade, o respeito às regras estabelecidas, a socialização, o
autoconhecimento das próprias dificuldades e potencialidades, a proposição de soluções, estão
sendo estimulados, praticados e conquistados, favorecendo assim, a melhoria da qualidade dos
processos de ensino e aprendizagem e das relações pessoais na escola. Portanto, conclui-se
que ao brincar, alunos criados em diferentes ambientes familiares, com diversas visões de
mundo, são incentivados a adaptarem o mundo aos seus valores e idéias, a criarem novas
experiências de aprendizagem, a se autoconhecerem, a despertarem a imaginação e a
criatividade, a conviverem, tolerarem e respeitarem regras, construindo um saber social,
gerado nas relações sociais e permeado por determinantes de um contexto mais amplo.

Palavras-chave: ludicidade, ensino-aprendizagem, formação docente

A LINGUAGEM ESCRITA E O USO DA CRIATIVIDADE NA ESCRITA:
UMA POSSIBILIDADE

Pollyanna Alice Barcelos Vieira
UNIPAC/IEFOM
Márcia Helena de Lima
UNIPAC/IEFOM
O presente resumo tem por finalidade estudar a linguagem escrita e o uso da criatividade
na escrita, como uma possibilidade de construção de aprendizagem significativa. Através
de uma revisão bibliográfica fizemos uma comparação entre os conceitos de alguns autores
sobre a temática proposta. Os principais conceitos estudados foram a influencia da
linguagem escrita voltada para o uso da criatividade na escrita da interação entre professor
e aluno como um processo importante para o desenvolvimento do educando. A escrita
criativa é considerada um método inovador e gostoso de escrever textos que estimula o
potencial criador da pessoa a partir do lado direito do cérebro e propõe a expansão da
capacidade de trabalho em grupo e a ampliação da consciência do ser humano. A oficina é
um espaço que deve favorecer o criar em que o indivíduo vivencie sua expressão mais
espontânea em um fazer concreto. Vivenciar situações criativas no trabalho educacional
significa construir, pintar, modelar aquilo que está mais próximo de si mesmo. Nesse
espaço, o imaginário cria forma, toma cor e aproxima-se de um real personalizado, sentido
e vivido com alegria. Escrever melhor, mais criativamente abre uma possibilidade de
acesso a você mesmo e ao mundo, o que amplia seu autoconhecimento, sua capacidade de
se comunicar. Na verdade, escrever é um ato criador que se compõe de duas partes
seqüenciais e integradas: escrever, que é uma etapa livre, em que deve fluir abertamente
sua criatividade e editar, que é acertar seu texto, verificar a concordância gramatical, a
correção ortográfica, conferir a coerência, consistência e estrutura da mensagem que você
organizou. Os processos criativos permitem redescobrir significados na vida e possibilitam
a expansão da consciência. É um fenômeno que rompe barreiras... criatividade é uma
experiência psíquica. Ela integra diversos níveis da ação humana em direção ao novo e
inusitado, ao que se encontra além do limite. Quando nos abrirmos à nossa criatividade,
abrimo-nos mesmo. Ser criativo presente em nós mesmos. Ser criativo é realizar-se como
pessoa. Criatividade é um dos meios básicos pelos quais o ser humano não apenas se
libertar de suas respostas condicionadas, mas também de suas respostas habituais. Escrever
criativamente é mergulhar em si mesmo, de lá extraindo as pérolas internas que formam a
constelação do nosso tesouro comunicativo quanto ampliar nossa percepção para o
semelhante. Daí aprendemos a ver no outro o espelho de faces de nós mesmos.
Palavras-chave: escrita, criatividade, organização textual.

O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E
DAS NOVAS LINGUAGENS NO ENSINO DE HISTÓRIA NO SÉCULO
XXI
Raul Marcos Pereira de Oliveira
E. E. José Ignácio de Sousa
profraulmarcos@gmail.com

O governo de Minas propôs o projeto Escolas-Referência, para algumas escolas do Ensino
Médio, no período de 2002 a 2006, cujo compromisso seria a construção de uma escola
pública de excelência para todos, tendo como desafio resgatar a qualidade e a tradição das
escolas estaduais mineiras.A Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, faz fortes
investimentos na recuperação e na ampliação das Escolas-Referência, investindo na infraestrutura, na aquisição de equipamentos e em recursos didáticos; foram adquiridos
computadores para os laboratórios de informática, bem como contratação de serviços de
banda-larga para acesso à internet, data show, dvds, livros didáticos para todos os alunos
do Ensino Médio.Tendo em vista esse novo panorama viabilizado pelo governo de Minas,
escolhemos como tema da pesquisa “O uso das novas tecnologias de informação e de
comunicação e as “novas linguagens” para o ensino de História no século XXI”. Apesar da
relação entre educação e as novas tecnologias de Informação e Comunicação serem
constantemente discutidas, há o preconceito de que as novas mídias massificam e
constituem uma ameaça à subjetividade, à autonomia e à individualidade. Compreende
esse preconceito como resultado de uma visão equivocada pela qual a ciência e a técnica
incorporam a forma contemporânea do mal. Investigar se essas novas tecnologias têm sido
usadas pelos professores de História do Ensino Médio como ferramenta auxiliar nas
atividades de ensino e parte integrante do processo ensino-aprendizagem das escolas
abrangidas pelo Projeto Escolas-Referência, se esses professores estão preparados para tal
uso e, em caso afirmativo, como o fazem. Depoimentos e entrevistas com os professores
de História das escolas participantes do projeto Escolas-Referência no triângulo mineiro,
na jurisdição da 40ª Superintendência Regional de Ensino serão a essência desta pesquisa.
Será realizada também uma pesquisa nos documentos oficiais do Estado de Minas Gerais,
assim como na documentação do MEC e de outras instituições educacionais, como os
Conselhos Federal e Estadual de Educação que possibilitaram a implantação do projeto
Escolas-Referência. Concluímos que as dificuldades apresentadas pelos professores no uso
das novas tecnologias no ambiente educativo, sobretudo, como parte integrante do sistema
teórico/metodológico, advém do despreparo dos (as) profissionais que atuam nesse
ambiente para executar tal tarefa. Portanto, para que haja mudanças no comportamento do
docente, será necessário repensar e investir na formação contínua desses (as) profissionais
e criar e desenvolver projetos sobre novos recursos didáticos e seus valores no processo
ensino-aprendizagem.
.
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O ESPAÇO ESCOLAR ACOLHEDOR COMO GARANTIA PARA EFETIVAÇÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Ricardo Rezende
rezende@netsite.com.br
Vânia Maria de Oliveira Mendes Santos
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Valdirene Gonçalves de Oliveira Batista
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Centro de Pós-Graduação e Ensino Superior
A construção de um bom funcionamento das relações entre escola, família e comunidade
requerem o reconhecimento de que todos são iguais e que possuem direitos que são
inalienáveis. A finalidade das Políticas Públicas e das instituições escolares deverá
envolver e unir as três instancias cidadãs, para alcançar as metas relativas ao ensinoaprendizagem e, também, preparar o educando para exercer sua cidadania. Caberá sempre
ao professor a maior parte das tarefas resultantes da divisão entre as partes envolvidas,
considerando-se que o governo lança as metas e quem assume o compromisso com as
famílias e a sociedade na garantia destes direitos e na solidificação de resultados
geralmente é o professor. O objetivo é observar e analisar as metas assumidas e os
compromissos do poder público, da escola e dos docentes com as famílias e a sociedade
garantindo o exercício dos direitos e os resultados propostos pelas políticas públicas para a
educação e o ensino-aprendizagem. E, ainda, desenvolver uma proposta de intervenção
junto à escola para minimizar as fragilidades dessas políticas e, ainda, com ela contribuir
para organizar a possibilidade de novas alternativas para a efetivação das políticas públicas
na Instituição. Inicialmente, observamos e analisamos os principais sujeitos envolvidos:
educandos, professores e família. Em um segundo momento, a comunidade. Na unidade
escolar foi proposta uma ação conjunta entre professores, funcionários e especialistas que
tiveram acesso ao documento relativo à política de integração família-escola que
procuraram encontrar meios, em suas rotinas diárias, que pudessem facilitar a execução da
proposta de trabalho. Analisando as metas propostas pelas políticas públicas percebemos
que algumas possuíam alto grau de dificuldade de execução e, dessa forma, buscou-se
alternativas para atingir as metas. Utilizaram palestras enfocando o tema e entrevistas
estruturadas para identifica os desejos dos educandos e de suas famílias e conhecer as suas
expectativas em relação à escola e a visão que dela possuíam. Foram identificadas as
necessidades e potencialidades da escola e realizamos um processo de intervenção na
Instituição. Assim, iniciamos uma proposta de mudanças dividindo as responsabilidades
com a família na busca de uma educação integrada, ou seja, uma educação que não se
restringisse apenas aos muros escolares. Mas, que encontrasse ressonância na família e na
sociedade. A mudança resultante desse processo de abordagem passa por um processo
gradual e lento de conscientização e de responsabilidade das partes envolvidas. Entretanto,
este projeto conseguiu mais do que uma determinação legal fortalecendo a parceria
colaborativa entre a escola e a família, criando um diferente contexto social e um caminho
a ser seguido nos próximos anos e que poderá servir de modelo para que outras escolas e
famílias trabalhem para superar as dificuldades relativas ao ensino-aprendizagem e à
relação família-escola tendo como eixo as políticas públicas pensadas para a educação.
Palavras-chave: Políticas Públicas; Espaço Escolar; Formação Docente.

A INCLUSÃO ESCOLAR, NA VISÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES
EDUCACIONAIS ESPECIAIS: ESCOLA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG
Ricardo Souza dos Santos
Silma do Carmo Nunes
UNIPAC/IEFOM
silma@uber.com.br
Este trabalho tem como principal objetivo analisar o conhecimento sobre a inclusão, na visão de
pessoas com necessidades educacionais especiais objetivando conhecer os vários problemas
enfrentados pelas pessoas com necessidades educacionais especiais investigando, também, as
propostas de inclusão social legitimada pelas legislações educacionais brasileiras no decorrer dos
tempos. Os dados coletados, pertinentes ao assunto abordado, foram analisados através de leituras
de alguns teóricos que discutem o problema em questão. Além disso, foram utilizados leis e
decretos que, freqüentemente, estão ancorando este místico processo de inclusão. E, ainda, utilizouse de trabalho de campo, numa abordagem teórico/metodológica de pesquisa qualitativa tendo
como fundamentos os pressupostos de ANDRÉ (2003). Diante dos fatos abordados este estudo
resulta-se de uma abordagem conceitual que se intitula “A Inclusão Escolar na Visão de Pessoas
com Necessidades Especiais” e a pesquisa de campo foi realizada com alunos da Rede Regular do
Ensino Fundamental, nas Séries Iniciais. O trabalho apresenta aspectos da inclusão escolar que
acredita-se relevantes para os aspectos da inclusão escolar. Enfoca-se, ainda, a necessidade de se
criar, não apenas ferramentas necessárias para promover o empenho e desempenho desse processo
inclusivo, mas também as condições e as possibilidades para que todos os educandos, educadores,
profissionais da educação, familiares, ou seja, toda a comunidade escolar e os legisladores
construam um diálogo aberto para que todos sejam ouvidos e, ainda, refletidas as diferentes
situações no sentido de se pensar possibilidades de soluções para um processo inclusivo, de fato.
Palavras-chave: Inclusão - Integração - Participação

O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Roberta Cristina da Silveira Silva
UNIPAC/IEFOM
Claudia Augusta Goulart
UNIPAC/IEFOM

Este trabalho está sendo realizado com o intuito de buscar respostas para algumas questões a
respeito da Educação Infantil, dentre elas, o papel do professor na aprendizagem dos alunos.
Neste sentido, o mesmo tem como objetivo verificar como estão sendo aplicadas as metodologias
de ensino com os alunos da Educação Infantil e ainda analisar a prática pedagógica do professor.
Acreditamos que o docente deve se comprometer com o processo ensino-aprendizagem
possibilitando à criança, através de sua mediação, desenvolver sua singularidade, conhecer a si
mesma e ao mundo a seu redor, para que possa se tornar autônoma, crítica e consciente. Cabe
ressaltar que para se obter melhores resultados na aprendizagem deve-se valorizar o
conhecimento que o aluno traz de suas vivências, sendo necessário ao professor propor atividades
que o desafiem e o impulsionem ao aprendizado. É importante salientar que quanto mais houver
interação entre os alunos e o professor, maior será a aprendizagem. Mas, para que o professor
promova a aprendizagem do aluno, deve buscar aprender permanentemente, qualificando-se e
pesquisando para ministrar aulas com qualidade.
Palavras-chave: Professor, Educação Infantil, Metodologias

PROJETO UNIPAC EM TAPUIRANA
Rosangela Helena Carneiro
UNIPAC/IEFOM
rhc@netsite.com.br
O projeto "UNIPAC em Tapuirama" foi desenvolvido pelos alunos do curso Normal Superior
e pedagogia, sob a orientação da professora Lucélia e coordenado por mim, que também curso
o quarto período do curso Normal Superior. O objetivo do trabalho foi propiciar ás crianças do
município um dia diferente de lazer, com intuito pedagógico. Os procedimentos
metodológicos usados foram inicialmente reunião com o professor orientador para estruturar o
projeto. Saímos no dia primeiro de Julho de dois mil e sete, às oito horas da porta da UNIPAC
em um ônibus oferecido pela Escola Municipal Sebastião Rangel, localizada em Tapuirama, a
qual foi contemplada com o projeto. Ao chegarmos ao local, algumas colegas se
caracterizaram de personagens de história infantil e saíram ás ruas convidando as crianças á
participarem das oficinas oferecidas por nós, dentre as quais: dobraduras onde as crianças
colocaram em práticas suas idéias e coordenação motora; oficina de macinha de modelar, que
explora o conhecimento e criatividade das crianças, elas puderam retratar suas vivencias, suas
história, caracterizar personagens da própria vida, pai mãe, irmãos, dentre outros. Alem disso,
foram realizadas gincanas, com distribuição de brindes, nas quais eles aprendem a trabalhar
em equipe, competir, estratégias, percepção e outros. Proporcionamos ás crianças a
conhecerem e aprenderem as cantigas de rodas e brincadeiras do tempo de seus pais e avós. As
crianças tiveram ainda a oportunidade de conversar com as alunas caracterizadas de
personagens infantis conheceram suas histórias. Foi uma experiência inesquecível, e muito
proveitosa tanto para nós alunas universitárias, quanto para as crianças, pois é muito
gratificante e muito enriquecedor para o educador brincar com as crianças e entrar no mundo
deles. Já participo de projetos há muitos anos, porém nenhum foi como este, pois antes não me
interagia com as crianças num processo onde realmente se aprende e ensina. Agora já consigo
perceber que as atitudes culturais do adulto são reflexos das condutas culturais da criança.

A QUESTÃO DE GÊNERO NAS ESCOLAS: UMA ANÁLISE DA
CORPOREIDADE
Rúbia Moreira de Mendonça
UNIPAC/IEFOM
rubiammendonca@hotmail.com
Bill Robson Monteiro Lisboa
UNIPAC/IEFOM
robson.mg@bol.com.br
Sabe-se que o preconceito a cerca de gênero inicia-se na infância, muitas vezes
exemplificado pelos pais e /ou educadores (as), é relevante salientar que o sexismo e a
sexualidade infantil são questões presentes no dia-a-dia escolar e necessitam ser discutidas
e esclarecidas. O objetivo desta análise é levantar questionamentos e reflexões em torno do
papel da família e da escola na construção da identidade das crianças e jovens. A iniciativa
deste trabalho surgiu na disciplina Corporeidade e Expressão, no Curso Normal Superior 4º
período, em que foram discutidas questões pertinentes à necessidade do papel da escola
como parte integrante da formação plena da criança, inclusive de sua sexualidade, desse
modo, é responsável também por disseminar, ou não, os preconceitos sobre sexo, cor, raça,
ou quaisquer outros que sejam levantadas dentro da instituição. A metodologia utilizada
para elaboração desta comunicação foi através da análise do texto “Meninas de azul,
Meninos de rosa” da autora Biagio (2005). A definição de gênero é utilizada para
caracterizar o masculino e o feminino, assim, faz uma divisão do que é permitido ao
homem e a mulher. Tais preconceitos limitam as experiências que devem ser vivenciadas
por ambos. Os brinquedos que o mercado oferece, é um bom exemplo desses preconceitos,
são pré-rotulados para meninos e meninas e delegam aos garotos os jogos e brinquedos de
raciocínio lógico, agressividade e competição, enquanto as meninas ficam com as
atividades domésticas e de embelezamento. Deve-se levar em conta que apesar dos
avanços sociais, o sexo ainda está associado à privacidade, ao certo e errado, por outro
lado, é algo que está explícito no cotidiano infantil e amplamente destacado pela mídia. A
gradativa percepção que a criança tem a respeito de gênero, é reproduzida na escola. É
comum perceber que os meninos são mais cobrados sexualmente devido a um legado
histórico, cabe ressaltar que até mesmo os (as) educadores (as) podem estigmatizar os
alunos, considerados “diferentes”, por falta de orientação e preparo para lidar com as
diferenças. A escola é complemento do trabalho, que deve ser iniciado no ambiente
familiar, ambas não podem negar-se a lidar com as dúvidas e diferenças das crianças.
Tendo em vista que o (a) professor (a), sua intervenção deve ser menos moralista e precisa
possível, no sentido técnico e de orientar a criança quanto às regras da sociedade em que o
mesmo está inserido, assim amplia-se o conhecimento e estabelece uma relação de
confiança entre professor / aluno. Vê-se então que os preconceitos, principalmente em
relação a gênero e sexo, iniciam-se na infância, portanto, escola e família devem sair do
comodismo e abrirem espaço para o diálogo sem moralismo, fortalecer a auto-estima da
criança e auxiliá-la para um desenvolvimento pleno e saudável.
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A LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA REFLEXÃO TEÓRICOMETODOLÓGICA
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Este trabalho justifica-se porque entendemos que o mesmo é necessário e significativo para o
desenvolvimento de um ensino de qualidade na Educação Infantil. Para isto, realizar-se-á
como estratégia metodológica uma abordagem teórica de diferentes referências bibliográficas,
que abordam a temática de um trabalho monográfico com resultados parciais. Assim, este
estudo tem o objetivo de contribuir para melhor entendimento e atuação no trabalho com a
Arte Literária na Educação Infantil, com vistas a colaborar com os estudos do tema ora
referido. Ao montar a estrutura da Monografia foi possível perceber que o professor é
considerado um mediador no processo de construção do saber, cuja função é trabalhar a
Literatura Infantil com as crianças de forma que possibilitem-nas se desenvolver
integralmente. Analisou-se ainda que é necessário que o docente busque formas de se
aperfeiçoar, aprimorar, resgatar o potencial imaginário e a fantasia, além do desenvolvimento
de valores humanos, tão necessários nos dias atuais. Entendeu-se que é necessário possibilitar
um ambiente alegre e contagiante, pois este processo torna possível a abordagem de temas
diversificados, o que poderá garantir uma aprendizagem mais qualitativa e significativa.
Diante das premissas acima, optou-se por um estudo a respeito do percurso Histórico da
Literatura e de sua importância para a construção do imaginário infantil, pois a metodologia
de estudo possibilitou a compreensão deste trabalho como uma pesquisa bibliográfica e uma
pesquisa de campo, as quais são importantes para valorizar as idéias dos estudiosos e
confrontá-las às práticas de docentes que constroem a Literatura na Educação Infantil. O
estudo de campo foi valorizado pela opção de desenvolvimento de um Projeto de Trabalho
que foi realizado com a obra literária: Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas da
autoria de Flávio de Souza que foi realizado em uma turma de crianças na faixa etária de 4 a 6
anos de idade. Por se tratar de uma pesquisa em fase parcial compreendemos ao analisar as
teorias e o desenvolvimento do Projeto que a construção desse um trabalho não se restringe ao
âmbito escolar, constitui-se uma perspectiva que extrapola a sala de aula, reforçando muitas
vezes que o docente necessita compreender que existem formas de aprender e de ensinar
diferenciadas, e, sobretudo, ousar e criar na busca de implementá-las. Nesta proposta foi
necessário compreender a história de cada sujeito, professor e aluno, demonstrando que suas
vidas, experiências e realidades são importantes para a construção do processo de ensinoaprendizagem, principalmente quando se trata da construção da Literatura na Educação
Infantil. Então, a prática da Literatura nesta fase está relacionada a criação de uma escola que
tenha como objetivo a construção de valores democráticos, solidários, lúdicos e prazerosos.
Reforça-se que esta é uma pesquisa em andamento desenvolvida para a conclusão de um
curso de Graduação. Contudo, “não tenho caminho novo, o que tenho de novo é o jeito de
caminhar”.
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OS BENEFÍCIOS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA
APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS
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O tema desta comunicação partiu da temática “O uso do laboratório de informática no
ensino de 1ª à 4ª série da Escola Municipal Afrânio Rodrigues da Cunha“ na cidade de
Uberlândia-MG. Escolhi a referida temática porque atuo na área da informática educativa e
por isso vejo a necessidade urgente de mudar o ensino das crianças de modo a proporcionar
à elas o novo e prazeroso mundo da tecnologia, buscando retratar o cotidiano das
atividades educativas realizadas nos laboratórios de informática da referida escola.
O objetivo da pesquisa é avaliar o efeito da informática em crianças em fase de construção
do conhecimento. Nesta perspectiva, destacaremos o uso dos computadores no Laboratório
de Informática da Escola Municipal Afrânio Rodrigues da Cunha, pois, em termos de
aprendizagem, acreditamos que é importante a utilização desse recurso para a área da
educação. A metodologia utilizada será bibliográfica feita através de pesquisa de autores
como: ABRANCHES (2007), ALMEIDA (2005), CAMPOS (2003), CARNEIRO (2002),
FREIRE (2001), KENSKI (2007), LÉVY (2000), MORAES (1997), MORAES (1997), de
documentos da PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA (2006), SOUZA (2001).
Na pesquisa de campo serão aplicados questionários e entrevistas a professores do Ensino
Fundamental da E. M. Afrânio Rodrigues da Cunha, com o objetivo de verificar como os
profissionais desta instituição, estão utilizando o computador como recurso pedagógico, na
complementação dos conteúdos escolares, auxiliando seus alunos no processo ensinoaprendizagem. Para nós a informática educativa se apresenta como um diferencial
importante e significativo na qualidade do ensino, devendo ser vista como um instrumento
pedagógico na construção do conhecimento. Auxilia todas as disciplinas escolares, pois
utiliza os recursos tecnológicos como alternativas possíveis para a realização de tarefas e
novos conhecimentos. A proposta apresentada para este evento científico trata-se de um
relato de pesquisa em andamento, cujo questionário procura analisar as influências
advindas da utilização dos laboratórios de informática na aprendizagem das crianças. Nós
educadores precisamos trazer para dentro de nossa escola um conhecimento mais elaborado
e rico, onde o aluno aprende de forma diferente da convencional, em que são utilizados
apenas o quadro e o giz, para que a construção do conhecimento aconteça dentro de novos
ambientes de aprendizagem.
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PSICANÁLISE E LITERATURA: O CORPO HUMILHADO EM LIMA BARRETO
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Mestrado em Psicologia Aplicada
UFU
ivsant@terra.com.br
Este trabalho busca investigar e tecer considerações sobre o corpo humilhado na vida e na
obra do escritor Lima Barreto. Para tanto, empreende um diálogo entre Psicanálise e
Literatura, recorrendo, entre outras, às formulações teóricas de Birman, Freud e Lacan. São
discutidas as formas privilegiadas de subjetivação na modernidade, tais como o narcisismo,
o masoquismo e a servidão voluntária, como formas de proteção contra o desamparo,
desencadeado no sujeito a partir da humilhação infligida à figura paterna no Ocidente, bem
como a emergência do modernismo, que coloca em xeque o eu e a consciência,
sublinhando o inconsciente e a Psicanálise como discursos críticos da modernidade. O
estudo investiga, no mesmo contexto da modernidade, o processo de subjetivação do
escritor Lima Barreto, as formas de defesa por ele assumidas para enfrentar o desamparo e
as humilhações que lhe foram infligidas, sobretudo as decorrentes da sua cor e classe
social. Através da reconstrução biográfica e da leitura, análise e interpretação das obras do
escritor, buscou-se evidenciar as formas de enfrentamento do real por ele assumidas,
notadamente a função da escrita literária. Conclui-se que as tentativas do escritor de
reconstruir a própria singularidade, de fazer frente ao traumático da própria existência, via
processo da criação literária, revelaram-se impotentes, diante da submissão voluntária ao
registro da servidão: à cultura da época, ao trabalho burocrático, ao Estado, ao gozo
mortífero, proporcionado pelo uso abusivo do álcool. O autor não conseguiu ordenar e dar
sentido ao caos da própria existência, deixando-se tragar pelo vazio, pela pulsão de morte
que o acompanhou desde a infância, não lhe permitindo elaborar as perdas, o luto, o
desamparo, o legado trágico da própria história pessoal e do contexto sócio-histórico em
que viveu.

Palavras-chave: Modernidade, desamparo e sublimação.

AS RELAÇÕES HUMANAS E A CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
NA ESCOLA
Silma do Carmo Nunes
UNIPAC/IEFOM
leosilma@terra.com.br

As relações de convivência entre os (as) docentes e demais profissionais da educação não
são as mais amenas e saudáveis. Em razão dos conflitos provocados pelas diferenças e
interesses sociopolíticos e educativos as relações humanas encontram-se desgastadas no
ambiente escolar e educacional. Os (as) educadores (as), docentes ou de outras funções
inerentes à educação, aparentam desânimo, má vontade no atendimento à comunidade da
instituição ou de fora dela, desinteresse em produzir, criar projetos que melhorem a
qualidade do atendimento à sociedade e, sobretudo, que amenizem as relações
interpessoais no ambiente de trabalho. Para melhorar essas relações torna-se necessário
resgatar, no espaço de convivência profissional da escola ou dos demais ambientes
educativos, os valores que ajudariam a administrar os conflitos interpessoais e, portanto,
melhorar o mal-estar produzido pelo desgaste provocado pela não presença desses valores
na formação e na práxis educativa construindo um projeto educativo e pedagógico que
melhoraria a imagem do ambiente e dos (as) profissionais da educação. Projeto este, que
deve iniciar-se na formação do (a) profissional da educação. Objetivos: Analisar os
conflitos pessoais e interpessoais que prejudicam as relações humanas entre os (as)
educadores (as), incluindo docentes, pedagogos (as) e demais funcionários (as) que
compõem os recursos humanos da educação, em especial, do ambiente escolar.
Metodologia: Serão apresentados aspectos teórico/práticos que podem colaborar para
modificar a formação dos (as) educadores (as) tendo como referência as teorias sobre
currículos, formação docente, valores humanos e relações interpessoais. Considerações
Finais: Concluímos que as dificuldades interpessoais presentes no ambiente educativo,
sobretudo, nas escolas advém da formação dos (as) profissionais que atuam nesse
ambiente. Portanto, para que haja mudanças nessas relações será necessário repensar a
formação desses (as) profissionais e criar e desenvolver projetos sobre os valores e as
relações humanas nos espaços educativos e, ainda, nos espaços de atendimento ao público
que procura o necessário atendimento nos espaços educativos e escolares.
Palavras-Chave: Valores Humanos; Relações Interpessoais; Formação Docente; Projetos
Educativos.

FORMAÇÃO DOCENTE EM QUESTÃO: HISTORIA DE VIDA E FORMAÇÃO
DOCENTE
Silvana da silva Medeiros Rodrigues
UNIPAC/IEFOM
silvaninha.med@hotmail.com
Aparecida Maria Fonseca
UNIPAC/IEFOM
cidinhaufu@yahoo.com.br
O presente estudo busca analisar a formação docente no Brasil, através da história
de vida dos profissionais da educação, com formação em Normal Superior. Isto porque, a
partir da década de 1990, o debate sobre a formação destes profissionais se intensificou,
discutindo dentre outros aspectos o lócus de formação e o nível de escolarização que estes
profissionais deveriam ter. A justificativa para a escola do tema, é que como aluna do
Normal Superior da Universidade Presidente Antonio Carlos, que não atua na área percebi
que muitas das colegas de sala voltaram para a escola depois de muitos anos para concluir
os estudos, carregando na bagagem muitas experiências e histórias da formação. No
desenvolvimento dessa pesquisa, será construído o processo histórico da formação do
normalista no Brasil, como mecanismo para entender o hoje recuperando aspectos
históricos do ontem. Ainda, será estabelecido uma relação da legitimação de uma educação
que atende as necessidades de uma sociedade capitalista dominante e a partir da formação
educacional do Brasil, a medida que se verificou que não há ensino de qualidade em
reformas educativas e nem inovações pedagógicas que substituam uma adequada formação
de professores. Tomando por base a formação de professores seu trabalho, técnico e
científico, sua experiência e o tipo de conhecimento e de competências que os mesmos
mobilizam, através de suas ações efetivas para lutar com essa reconstrução de novas
possibilidades à formação de professores, que a partir de uma reflexão sobre a sua prática,
sua escola e sua sociedade e integração dos contextos sociais, políticos, econômicos,
culturais e históricos entre outros exigem atos concretos, pesquisados e apontados como
possibilidade reais. O objetivo do trabalho é analisar as histórias de vida dos professores
normalistas, entendendo o que as leva a se tornarem professores. Ainda, entender o
processo histórico de formação de professor, e as novas diretrizes educacionais para o
professor das séries iniciais e educação infantil. Os procedimentos metodológicos foram:
pesquisa bibliográfica e de campo. Todos os procedimentos têm suas especificidades;
todavia, a análise ocorreu de forma interligada, com a finalidade de refletir sobre a
problemática investida. Na coleta de dados, trabalhou-se com entrevista semi-estruturada
será o recurso utilizado para a apreensão de dados orais. Percebe-se com este trabalho, que
ainda não foi concluído, que a formação de professores nunca foi prioridade no Brasil. Os
debates sempre são apresentados, mas sempre esbarra em interesses diferentes e
particulares que impedem das ações acontecerem.
Palavra-chave: Formação Docente, Normal Superior, Educação

BRINCAR, CANTAR, CRIAR E RECRIAR: UM CAMINHO VIÁVEL NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Silvania Tavares Borges
UNIPAC/IEFOM
silvaniatavaresborges@hotmail.com

O mundo tecnológico atual tem contribuído com o empobrecimento da criatividade dos
brinquedos, brincadeiras, jogos, músicas e com o mundo da imaginação da criança. Esta
quando brinca, canta, joga e dança demonstra interesse pelo que faz e é através desses
estímulos que ela pode desenvolver a observação, a criatividade e a comunicação. O
brincar como atividade livre e espontânea também é responsável pelo desenvolvimento
físico, moral e cognitivo da criança, possibilita à mesma formar a sua identidade e a criar
sua autonomia. Ela é capaz de aprender a perder, perseverar e a vencer. De acordo com
Froebel, é preciso resgatar o brincar com seriedade na escola, pois o lúdico contribui com a
formação de um adulto responsável, de sucesso e principalmente feliz. Foi com esse intuito
que o projeto de trabalho: Brincar, cantar, criar e recriar foi elaborado para a Educação
Infantil, pois este tem como objetivos propiciar as crianças à cooperação e às trocas
sociais; desenvolver a percepção e a memória auditiva e visual, o ritmo, a desinibição, o
autocontrole, a orientação espacial e temporal, a coordenação motora global e a
criatividade; e refletir sobre a vida e os sentimentos inerentes ao ser humano. Os
procedimentos metodológicos são desenvolvidos com atividades dentre as quais: contação
de histórias; brincadeiras de roda; músicas relacionadas ao folclore e temas trabalhados na
escola; danças; confecção de instrumentos musicais e brinquedos com sucatas; pinturas,
desenhos; jogos; painéis; portifólio etc. No decorrer desta dinâmica de trabalhos as
crianças vão se expressando deixando desabrochar na sua essência seus desejos,
sentimentos, afetos imaginação e criatividade. Segundo Piaget, a criança entre dois e seis
anos encontra-se na fase do desenvolvimento simbólico, da fantasia e do “faz de conta”, e
foi por isso que desenvolvemos esse trabalho estimulando o brincar, cantar criar e recriar,
com atividades lúdicas tendo a brincadeira como algo interessante e prazeroso. Através
desta prática, observamos que essas atividades possibilitam à assimilação de um conteúdo
mais acessível à criança que pode ser explorado didaticamente. O papel do professor é de
suma importância, pois consiste na atitude provocativa, que com a sua intervenção,
problematiza, instiga, confronta, propõe sem impor, incentivando o aluno a pensar, refletir,
descobrir, criar, construir conceitos elaborando suas próprias conclusões. O brincar, cantar,
criar e recriar é um trabalho importantíssimo para o desenvolvimento infantil que
possibilita à criança usar toda sua capacidade para uma aprendizagem significativa. Cabe
aos profissionais educadores se disporem de vontade e fazer da brincadeira uma atividade
séria e acreditar que esse é um caminho viável para a Educação Infantil.
Palavras-chave: brincar, aprender, autonomia.

O TEXTO ARGUMENTATIVO: ENTRAVES E POSSIBILIDADES
Sônia Aparecida de Medeiros Cunha
UNIPAC/IEFOM

Este trabalho tem como objetivo relatar uma experiência como aluna e docente das séries
iniciais do Ensino Fundamental. Em minha sala de aula do Curso de Normal Superior foi
proposto à turma diferentes temas e estratégias diferenciadas para se escrever textos
argumentativos, que retratavam do nosso dia a dia. Diante de tal proposta senti a sensação de
encantamento e magia diante do desafio em argumentar e propor soluções aos temas
apresentados. A partir daí refleti que a prática pedagógica do professor exige que o aluno
domine e articule uma gama de saberes. Extasiada fui em busca de novas formas de
articulação destes saberes, que possibilitassem aos educandos em que ministro aulas do Ensino
Fundamental a mesma vivência que me encantava tanto. Observa-se que o encantamento e
magia que outrora eu sentia, vi nos olhos de cada um deles, na prontidão para escrever e no
nível de conscientização que eles demonstraram e pelas argumentações feitas. Ao me deparar
com os textos produzidos pelos discentes tive dúvida de quem era aprendiz e quem era
ensinante. Certifiquei-me de que as diferentes metodologias de ensino da prática docente
articulando os vários saberes independem da condição sócio-econômica, cultural e da faixa
etária, somos todos aprendizes. Considerou-se nesta experiência que o texto argumentativo
tem como objetivo propiciar ao aluno a percepção das formas de constituição verbal da
argumentação. Assim cabe um relato histórico de que o texto argumentativo existe desde o
início da civilização na Terra e a sua finalidade é convencer e persuadir, o que significa ser
compreendido através da argumentação, por isso é importante que o professor utilize tais
textos em sala. A estrutura de um texto argumentativo é distribuída normalmente em três
etapas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, é apresentada a idéia a ser
desenvolvida, que vai sintetizando o que vai sendo absorvido do texto em sua amplitude. No
desenvolvimento, são explorados os parágrafos e os argumentos e os contra-argumentos em
uma linguagem clara e objetiva para que ocorra efetivamente a compreensão do mesmo. Na
conclusão retoma-se a idéia inicial com poucas palavras demonstrando que o educando
entendeu o desenvolvimento do texto. Neste contexto a relação ensinante-aprendente é
fundamental para o desenvolvimento destes textos, já que os mesmos propiciam o debate em
sala através dos pontos de vista por quem deseja ler ou escrever os textos argumentativos,
buscando assim a persuasão ou o convencimento.
Palavras-chave: Texto argumentativo – Argumentação - Desenvolvimento

A IMPORTÂNCIA DA PEDAGOGIA EMPRESARIAL NA ATUALIDADE

Talita Oliveira Silva
UNIPAC/ IEFOM
Márcia Helena de Lima
UNIPAC/ IEFOM
marciaxavierbr@yahoo.com.br

O tema desta comunicação partiu do trabalho que realizei “A importância da Pedagogia
Empresarial na atualidade”. Escolhemos o mesmo devido ao interesse em conhecer novos
campos de atuação para o pedagogo e também como conciliar pedagogia e empresa. Este
estudo busca uma nova ótica a respeito do papel que o pedagogo pode ocupar em outras áreas
de atuação, como nas organizações empresariais. Retrata a capacidade que ele possui com sua
experiência no processo ensino-aprendizagem como coordenação, orientação, treinamento e
recrutamento nos setores de Recursos Humanos das empresas. A prática educativa pressupõe a
superação dos elementos formais do programa de aprendizagem, não os excluindo, mas
ultrapassando a simples organização formal para uma ação educativa, na qual o objetivo, o
conteúdo, os procedimentos e a avaliação são vistos interligados, sofrendo modificação,
seleção e adaptação de modo a interferir na organização intelectual do sujeito. Neste novo
cenário educacional com novas perspectivas para o profissional que se insere no mercado de
trabalho, sob diversas abrangências, como nos mostra a própria sociedade, que vive um
momento particular de discussão sobre a globalização, neoliberalismo, terceiro setor, educação
on-line, enfim uma nova estrutura se firma na sociedade a qual exige profissionais cada vez
mais qualificados e preparados para atuarem neste cenário competitivo. A metodologia
utilizada foi através de pesquisa bibliográfica dos seguintes autores: MURANAKA (1985),
FREIRE (1989), SENGE (1990), LUCENA (1992), MALVEZZI (1997), LIBÂNEO (1998),
DEMASI (1999), GENTILI (2000), LIBÂNEO (2002), RIBEIRO (2003), ALMEIDA (2006),
HOLTZ (2006) E LIBÂNEO (2006) e será ainda realizada uma pesquisa de campo. O trabalho
ainda não foi finalizado, mas já podemos perceber e destacar sua contribuição para o
conhecimento e/ ou aprimoramento neste novo campo de atuação que cresce a cada dia.
Palavras-chaves: Pedagogia - Pedagogo - Empresa.

LEITURA: REQUISITO OBRIGATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA
CONSCIÊNCIA CRÍTICA
Valdirene Gonçalves de Oliveira Batista
Valdirenego@terra.com.br
Vânia Maria de Oliveira Mendes Santos
zeca@netsit.com.br
Ricardo Rezende
Rezende@netsit.com.br
CEPES
O trabalho do professor poderá ser considerado proficiente quando, através da leitura de
diferentes textos, conseguir dar voz aos diferentes saberes. É grande a importância do
professor no ensino da leitura e da escrita que devem ser realizadas a partir de ações que,
bem definidas, contribuam para uma abordagem satisfatória dos tópicos, formando leitores
e escritores competentes. Na chamada era do conhecimento, momento que estamos
vivenciando, requer-se a prática da leitura, realizada pelos professores, principalmente por
aqueles que ministram a disciplina de Língua Portuguesa. Pois, é assim que realizar-se-á o
desenvolvimento profissional e social do sujeito que deve investir em sua formação
contínua capaz de favorecer o desenvolvimento humano. O presente trabalho objetiva
questionar a formação de professores fazendo um paralelo entre as habilidades e
dificuldades de leitura dos alunos confrontando-as com a freqüência e incentivo á leitura
dos professores; contribuir para formação de professores mais críticos, com reflexos
presentes em seus processos de leitura e escrita fazendo-os perceber que as escolhas
textuais, por parte dos alunos, são feitas com motivação ideológica. Para desenvolver o
estudo estamos realizando uma pesquisa de campo em que os sujeitos da pesquisa são
professores do Ensino Fundamental e Médio de uma escola da rede pública estadual.
Observamos a atuação de cada um e realizamos entrevistas estruturadas e semi-estruturadas
buscando assim, estratégias que satisfaçam aos objetivos pré-definidos pelo projeto da
pesquisa. Realizaremos uma abordagem crítica sobre o material usado pelos docentes, de
modo que se possamos chegar, não só a um falante mais competente da nossa língua, mas
também a um professor mais consciente de seu papel e de sua função na sociedade.
Acreditamos que a pesquisa contribuirá para compreender sobre a formação de professores
e professoras e, assim, colaborar para o entendimento das diferentes leituras de imagem.
Não é nossa pretensão realizar uma pesquisa-ação selecionando o que o professor deve ler
ou indicar para seus alunos. Mas, auxiliá-lo a refletir sobre a importância de criar em si e no
outro o gosto pelo ato de apreciar a magia e a beleza que as palavras trazem consigo e, com
isso, adquirindo passaporte para a liberdade criadora e reflexiva em si e nos alunos.
Palavras-chave: Professor – leitura – aluno

A SAÚDE EMOCIONAL: UMA CONQUISTA
Valéria Resende Teixeira
UNIPAC/IEFOM
valeria@triang.com.br
Temos a proposta de levar os participantes dessa oficina a vivenciarem movimentos
corporais, despertando-os para a conscientização e sensibilização do corpo físico, a fim de
que eles próprios adquiram recursos para cuidar de sua saúde emocional. Pelo fato de
termos presenciado, ao longo de 12 anos, um sofrimento tomando conta dos nossos colegas
educadores, procuramos durante a nossa pesquisa de mestrado, entender esse conjunto de
mal-estar, que tem trazido prejuízos à educação. O ser humano é percebido por nós como
um ser biológico, psíquico, energético, emocional, cultural, social e histórico;
consideramos, portanto, a sua complexidade. Para se conhecer o ser humano em sua
complexidade é necessário que se faça um estudo que reúna e organize conhecimentos
dispersos nas ciências naturais, nas ciências humanas, na literatura e na filosofia. Através
de nossa pesquisa buscamos conhecer as idéias de saúde e de doença relacionadas à vida
emocional dos indivíduos. No sentido literal, a palavra “emoção” significa “mover para
fora”; é um “movimento expressivo” (REICH, 2001, p. 332). Movimento resultante de um
estado de prazer ou de dor. As emoções de bem-estar estão relacionadas ao que nos
proporciona prazer, que nos é agradável. Já as emoções que nos causam mal-estar, como o
medo , a raiva e o ódio nascem da experiência e da antecipação da dor. (LOWEN, 1984, p.
152). Sentir é perceber um movimento interno, se não há movimento, não há sentimento.
Por isso, em situações vividas como amedrontadoras ou dolorosas, inconscientemente o ser
humano prende a respiração, contrai o diafragma e enrijece os músculos abdominais,
evitando assim, o sentimento de medo ou dor. Quando essas situações de contenções se
tornam repetitivas na vida do indivíduo, ele passa a ter a respiração diminuída,
conseqüentemente, o seu corpo sofre com a baixa de oxigênio e com a redução de energia
do metabolismo. A educação repressora nos estimula a endurecer em relação aquilo que
nos é mais natural, saudável e essencial. Também fizemos uso de saberes adquiridos
durante a formação em Terapia Corporal para trabalhar o corpo dos educadores que se
dispôs a participar da pesquisa. Nesta oficina, passaremos aos participantes esses saberes e
também faremos um trabalho corporal, começando pela respiração, execução de
movimentos para o alívio das tensões musculares, e finalmente temos a proposta de leválos ao relaxamento. Nossa fundamentação tanto teórica quanto prática vem dos
conhecimentos trabalhados por Reich, o pai da terapia corporal. Terminaremos a oficina
com a construção individual de uma mandala, que será fruto de uma visualização criativa
que conduziremos durante o relaxamento. Nosso trabalho procura apontar um caminho
para que a pessoas possam recarregar-se energeticamente e livrar-se de tensões geradoras
de doenças.
Palavras-chave: saúde emocional; mal-estar; sensibilização e conscientização corporal.

SISTEMA EDUCACIONAL EM CRECHES ONG:
UM ESTUDO DE CASO EM UBERLÂNDIA/MG
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UNIPAC/IEFOM
Nestes últimos anos, a educação passou e passa por profundas transformações didáticopedagógicas, não sendo considerada responsabilidade somente do Estado, enquanto gestor
maior dos recursos financeiros e humanos. A mudança do Estado de Bem-Estar social,
definido e defendido nos modelos estatal em quase todos os setores da sociedade,
principalmente na economia, política e educação, fez com que novos paradigmas
possibilitassem novos olhares sobre o “cuidar” da sociedade. Nesta comunicação pretendese apresentar um pouco desta preocupação pela temática escolhida, que está relacionada
com a conclusão de curso/monografia no Curso Normal Superior da Universidade
Presidente Antônio Carlos, como também possui uma estreita relação profissional da
autora enquanto docente na educação infantil em uma creche não governamental (ONG) de
Uberlândia/MG. Ao vivenciar o contato direto com a instituição educacional de trabalho,
percebeu-se a necessidade de estudar e pesquisar o sistema educacional desenvolvido por
ONGs em creches. Qual é a sua história? Como as ONGs atuam na área da educação
infantil? Os objetivos que norteiam esta monografia são investigar o processo histórico
destas creches ONG, como é o seu trabalho no setor da educação infantil e realizar uma
pesquisa de campo como forma de investigação do tema. A pesquisa em questão está
estruturada no levantamento bibliográfico, em particular Rosemberg (1998), a LDB
(9394/96) Fernandes (1994), Faria Filho (1994), Oliveira (2003), Campos (1993), Lanter
(2002), pesquisa de campo através de entrevistas, questionários aplicados a professores que
trabalham em creches do sistema ONG de Uberlândia/MG. Acredita-se que o momento
atual urge por mudanças pedagógicas, que passam pela verificação se esses profissionais
que atuam na educação estão incentivados e orientados em condições necessárias para seu
adequado exercício profissional, o que possibilitará um caminho para o enriquecimento do
processo educacional em creches ONG. Deseja-se com a experiência desta comunicação
contribuir para uma discussão teórica a respeito do assunto e relacioná-lo com algumas
literaturas que abordam a temática.
Palavras-chave: ONG’s. Creches. Educação Infantil

O ENSINO RELIGIOSO E A FORMAÇÃO DE VALORES NO CONTEXTO
ESCOLAR
Vicentina Maria de Castro e Castro
UNIPAC/IEFOM
Este tema será trabalhado em meu estudo monográfico objetivando a conclusão do curso
de Pedagogia.A escolha do mesmo, se deu a partir de experiências como estagiária do 5º e
6º períodos, de Pedagogia, primeiro em uma escolar pública na periferia de Uberlândia,
depois no orfanato Monte Moriá, também em Uberlândia, onde está sendo desenvolvido
um Projeto elaborado por mim, dentro desta temática, intitulado “Somos Todos Irmãos”.
Nesse Projeto, envolvemos alunos de idades variadas, objetivando a construção de
confiança e harmonia, levando-os a uma melhor compreensão da realidade social, dos
direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental. O contato
direto com o ambiente escolar, reforçou minha preocupação com a falta de harmonia e
tolerância, envolvendo toda a comunidade escolar, especialmente os alunos, de todos os
níveis. Tal fato requer maior intensidade no trabalho pedagógico, sobre a questão da
moralidade e da ética nas escolas. Sabemos que apenas o homem, dentre os seres vivos,
pode ter um código de valores e, conseqüentemente, uma ética. Através de um ensino
religioso não prosélito, aberto a discussões e, sem nenhum sinal de dominação, o aluno
compreenderá melhor a questão dos valores humanos, que devem guiar suas escolhas,
decisões e ações, determinando o propósito e o curso de sua vida, podendo inclusive, julgar
o que é certo ou errado, bom ou mal, pois todos os dias, o homem é desafiado a continuar
vivendo ou perecer, tendo, portanto, que escolher como agir e tomar decisões com
consciência, pois escolhas irracionais podem levar à destruição da própria vida. Por esta
razão, precisamos de um código de valores para nos orientar em nossas decisões e ações.
Mas acima de tudo, nossos alunos precisam acreditar no Valor Supremo do Homem que é,
portanto, sua própria vida, pois sem ela, não há nenhum outro valor. Acredito que os
valores humanos são o combustível que sustenta a vida, que a mantém. Faz-se necessário,
portanto, que o homem saiba se apropriar dele, que é adquirido através do cultivo de bons
hábitos, advindos da honestidade, bondade, solidariedade, caridade, amizade, amor, justiça,
perdão e respeito, dentre outras virtudes que valorizam o ser humano. Essas virtudes ou
valores humanos, se desenvolvem principalmente, por meio de um ensino religioso, sem
priorizar esta ou aquela religião, com ampla discussão sobre a importância da moralidade
no nosso cotidiano. O compromisso de conscientizar nossas crianças e jovens sobre a
importância do “bem pensar sobre o certo agir”, é atribuído à família e especialmente a
nós, profissionais da Educação, inclusive, sendo exemplos de consistência e correção de
nossas ações dentro da escola, como também fora dela.
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Diversas crianças são encaminhadas para atendimento especializado (psicológico,
psicopedagógico, médico, entre outros) devido a dificuldades no processo de aprendizagem
nas séries iniciais, seja na alfabetização, raciocínio lógico-matemático, muitas vezes
apresentam desinteresse, apatia, timidez ou problemas de comportamento associados. O aluno
rotulado como portador de dificuldades de aprendizagem, geralmente nutre um sentimento de
incapacidade de aprender e a própria família começa a acreditar nisso, desconsiderando o
potencial da criança e os recursos para romper esse estigma. Nesse sentido, procuramos
realizar tanto a avaliação como a intervenção considerando o indivíduo inserido num contexto
social, envolvendo todos os fatores que possam contribuir para instalação da queixa. Para
isso, buscamos avaliar as diversas vertentes que envolvem a realidade dessas crianças, como a
família, a escola, e aspectos relativos à aprendizagem investigando as causas dessas
dificuldades. A avaliação corresponde a uma investigação da historicidade de situações reais
que propiciaram a instalação da “queixa”, e, procurar alternativas para a transformação dessa
condição, constitui-se o desafio da intervenção. Nesse processo, realizamos entrevista com a
família, atentando para o discurso utilizado, pois é pela leitura da situação que podemos
conhecer melhor o caso. Visitamos, ainda, a escola para observação da criança e entrevista
com o docente, buscando compreender as relações escolares e a visão do educador sobre este
aluno. Na avaliação com a criança procuramos verificar diversos aspectos como criatividade,
simbolização, avaliação da leitura, escrita, raciocínio lógico-matemático, utilizando-se
materiais que fazem parte do cotidiano da criança, como: rótulos, livros de histórias, gibis,
jogo de varetas, damas, materiais escolares, entre outros. Após a avaliação, realizamos a
entrevista devolutiva com a família, a escola e com a criança, para discutirmos o que foi
observado, apontar caminhos e fazer orientações devidas. Com relação à intervenção, esta
pode ocorrer individualmente ou em modalidade coletiva. As atividades propostas têm caráter
lúdico e podem envolver a leitura-escrita, o número, a expressão de sentimentos, a promoção
da socialização, desinibição, a construção da autonomia, a exploração da criatividade e a
busca de conhecimento. Nessas atividades, percebemos um maior envolvimento com a
aprendizagem, pois as crianças sentem que podem produzir algo diferente e criativo, passível
de valorização e reconhecimento. Acreditamos que a avaliação é imprescindível nesses casos
para o diagnóstico e em seguida devemos buscar a construção de uma intervenção que possa
auxiliar e contribuir na aprendizagem dessas crianças. Ressaltamos a importância de o
profissional trabalhar juntamente com o professor, com a equipe pedagógica da escola para
que em parceria possa discutir cada caso e elaborar uma intervenção conjunta.
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A presente pesquisa tem como enfoque a formação profissional de professores que atuam
na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, com o objetivo de trazer aos professores
uma contribuição para formação acadêmica e continuada. A temática foi analisada através
de uma abordagem das políticas públicas educacionais para Jovens e Adultos
contextualizando a educação no Brasil, através de uma reflexão sobre a formação
profissional docente, a prática pedagógica e uma pesquisa de campo realizada na Escola
Municipal Drº. Gladsen Guerra de Rezende em Uberlândia. O professor tem o ofício de
orientar os saberes e mediar o processo da construção do conhecimento, tomando como
suporte além da bagagem de conhecimentos trazidos pelos alunos, a junção de saberes
científicos sistematizando teoria e prática. Quanto à formação profissional dos professores
que se dispõe a atuar nesta modalidade de ensino, percebe-se que vai além do que é
transmitido no início de sua formação por meio dos suportes teóricos, a prática e o
desenvolvimento de suas competências e habilidades estão interligadas através de uma
reflexão, a qual possibilite aos profissionais orientações para aplicar seus saberes e
tornarem-se mediadores da construção de conhecimentos. O perfil do professor precisa ser
flexível na perspectiva de adequar à realidade social e cultural dos alunos com os quais
trabalham. A formação profissional docente é fundamental, porém, se no desenvolvimento
da prática pedagógica não houver uma interação entre teoria e prática os objetivos
propostos não terão o resultado que o educador espera alcançar enquanto profissional.
Outro aspecto relevante é que o professor que atua na EJA necessita de conhecimentos
específicos, para estabelecer uma relação com os alunos que possuem um nível elevado de
informações, as quais o professor contextualiza com os conteúdos propondo uma
contribuição para formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Através
desta pesquisa/monografia foi possível perceber que o papel do professor da Educação de
Jovens e Adultos, é diversificado, levando em consideração sua responsabilidade de
alfabetizar e compreender cada educando, já que cada um possui experiências e realidades
diferentes.
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