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Resumo

O objetivo deste trabalho é apresentar as novas atribuições do supervisor escolar no
atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, bem como apontar os
limites e perspectivas presentes no cotidiano deste profissional na escola. A partir dos anos 90
do século passado começou a surgir um amplo debate sobre a importância da inclusão de
alunos com deficiência na escola comum. Evidenciava-se que a escola tradicional não
conseguia mais abarcar os enfoques necessários para uma educação inclusiva, a qual está
pautada em valores como equidade e igualdade para todos, independentemente de questões de
gênero, etnia, religião, enfim, a educação inclusiva está interessada em colocar em discussão a
diversidade humana e cultural presente no espaço escolar. Neste sentido, buscar efetivar a
construção de uma escola inclusiva requer discutir também qual escola queremos para os
nossos alunos e como será possível transformar a sociedade em que vivemos. A escola
inclusiva conta com a participação ativa do supervisor escolar no processo de planejamento e
implementação de práticas pedagógicas voltadas para o crescimento cognitivo de todos os
alunos com deficiência, ou não, que compõem o espaço escolar. A pesquisa aponta para a
importância deste profissional como mediador na escola inclusiva e que, entre as suas
atribuições, destacam-se as habilidades na busca pelo diálogo entre professores da sala
comum e os que atuam junto aos alunos com necessidades especiais no atendimento
educacional especializado no contraturno. Além disso, cabe ao supervisor articular interna e
externamente o trabalho pedagógico de toda a escola com a comunidade escolar, visando
ampliar a participação de todos por uma educação para a democracia e autonomia. A pesquisa
foi realizada por meio de análises bibliográficas de autores, tais como: MANTOAN (2006),
CARVALHO (2011), RANGEL (2003), entre outros, que analisam em seus estudos o tema
aqui proposto para este artigo.
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O objetivo deste trabalho é apresentar, em linhas gerais, uma visão panorâmica
acerca da importância do papel do supervisor escolar para o desenvolvimento da educação
inclusiva e atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais no Brasil
contemporâneo. São notórios os vários problemas enfrentados, hoje, pelo ensino educacional
no Brasil. A universalização do ensino com acesso à escola não garantiu, nas mesmas
proporções, a oferta de um ensino de qualidade para as nossas crianças, adolescente e jovem.
A evasão escolar, o número de reprovação e fracasso escolar são temas freqüentes no debate
atual, bem como a importância da utilização de novas práticas e metodologias de ensino que
primem pelo aprendizado do aluno como sujeito do processo de construção da cidadania.

A escola é um espaço por excelência da produção e reprodução do
conhecimento, de socialização entre os diferentes indivíduos, local também onde se constrói
relações de aproximação e conflitos, onde se expressa à diversidade humana e cultural entre
os diferentes “grupos” e “tribos” que dela fazem parte. As diferenças estão presentes e
atuantes no espaço escolar. Neste sentido, questões de gênero, sexo, religião, raça e etnia
compõem um verdadeiro quebra cabeça a ser montado e organizado pelos profissionais da
área da educação. Ao final o que se chega é a idéia de escola como uma espécie de mosaico
colorido e marcado pelas diferenças de pensamentos, visão de mundo, valores éticos e morais,
enfim, uma miscelânea de pessoas com interesses em comum e também divergentes, por
vezes.
É neste contexto que o supervisor escolar deve exercer suas atribuições de
articulador e integrador entre os diferentes grupos quer sejam de profissionais ou de alunos. Já
não cabe um supervisor escolar com uma visão tradicional e conservadora do processo ensino
e aprendizagem. Diferentemente dos anos 60 e 70 quando o supervisor escolar exercia um
papel e/ou função de controlador, limitando-se a acompanhar e direcionar os conhecimentos
técnicos da prática escolar, hoje, este profissional da área educacional deve ter claro que o seu
“objeto” maior de estudo, análise e, sobretudo, compromisso, é o aluno. No passado, o
supervisor acabava por negar os conflitos, as desigualdades da sociedade e, por conseguinte,
negava também as diferenças no âmbito da escola (RANGEL, 2003). A especialidade acabava
por esboçar uma idéia de escola setorizada e burocratizada expressa no papel do supervisor.
Portanto, tornou-se relevante uma revisão das atribuições do supervisor escolar junto aos
professores, direção e comunidade escolar nesses novos tempos em que estamos ouvindo falar
e debater sistematicamente a possibilidade de construção de uma educação e escola inclusiva,
que abarque as inúmeras diferenças e diversidades presentes no espaço escolar.
Durante muitos anos ficaram excluídos do espaço escolar crianças com algum
tipo de limitação física, mental, sensorial, cognitiva ou outro limite que as diferenciavam das
demais. Contudo, a partir dos anos 90, com início de debates internacionais, fruto da luta
individual e coletiva de pessoas e organizações sociais comprometidas com a causa de
sujeitos com necessidades educacionais especiais, verifica-se a preocupação constante com
questões jurídicas voltadas para atender aos interesses, anseios e, principalmente, direitos
sociais daqueles grupos vistos como minorias até então alijados do processo de cidadania.
No âmbito escolar estas discussões passaram a vislumbrar a possibilidade e
também necessidade de atender aos alunos e alunas, a princípio, analisados e observados
como portadores de deficiência, terminologia que aos poucos passou a ser questionada, dando

lugar aos termos ou expressão “necessidades educacionais especiais”. Estudiosos começaram
a propor o termo necessidades educacionais especiais por entenderem que se tratava de algo
mais amplo e democrático já que há pessoas com limitações e dificuldades que precisam de
um atendimento individualizado e/ou especializado para atender as suas especificidades
enquanto indivíduo, as quais não devem ser associadas às acepções estigmatizadas e
carregadas de preconceito.
Uma nova concepção de escola enquanto instituição precisava ser idealizada e
posta em funcionamento para receber, atender e manter os alunos e alunas com necessidades
educacionais especiais: a escola inclusiva. O acesso e permanência de alunos e alunas com
necessidades especiais visam a inserção e participação atuante dos mesmos na sala comum,
construindo relações sociais entre todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
Sabemos, pois, que este projeto que se aproxima de uma utopia não é fácil de ser realizado
mesmo porque existem as diferenças de opiniões. O novo requer desprendimento de velhas
concepções. O supervisor escolar, como já dito anteriormente, deve ser o articulador deste
processo de encaminhamento para o novo, para a concretização de uma escola e de uma
educação inclusiva. Neste ponto gostaria de voltar mais adiante, por hora acredito ser
relevante destacar como foram as discussões direcionadas nas convenções e tratados de ordem
internacional que começaram a (re)afirmar os direitos de todos os cidadãos, principalmente
crianças em idade escolar, com necessidades educacionais especiais de acesso ao ensino
regular e fim de práticas discriminatórias em relação as questões de raça, sexo, religião e
gênero.
O Debate Internacional sobre a Educação Inclusiva: as conferências de Jomtien e
Salamanca
Durante o início da década de 1990 foram realizadas conferências mundiais
visando discutir a elaboração de metas para políticas públicas voltadas para inclusão escolar.
Assim, na Conferência de Jomtien, realizada na Tailândia (1990) e na Conferência de
Salamanca (1994), Espanha, várias problemáticas foram ressaltadas como fundamentais para
superação dos entraves representados na dificuldade de acesso ao ensino para crianças com
necessidades especiais no tocante ao ensino educacional no espaço escolar.
Os documentos produzidos no final dos encontros foram fundamentais nesta
pesquisa uma vez que me permitiu tecer uma análise acerca da relevância desta temática não
somente no Brasil, mas em outras partes do mundo também se evidencia a necessidade de
discussões sobre a educação inclusiva e um repensar sobre o papel da escola neste processo,
ou seja, não somente em nosso país que se faz necessário a busca por uma escola inclusiva. O

debate é mais amplo e os documentos produzidos ao final das conferências aqui citadas
representam fontes de pesquisa. A seguir elenco os principais pontos debatidos nas
conferências de Jomtien e de Salamanca.
É certo que as preocupações não se centravam apenas nas crianças com
necessidades educacionais especiais já que os participantes e representantes de vários países
no evento em Jomtien constataram também que:
- mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, não
têm acesso ao ensino primário;
- mais de 960 milhões de adultos – dois terços dos quais mulheres são analfabetos, e o
analfabetismo funcional é um problema significativo em todos os países
industrializados ou em desenvolvimento;
- mais de um terço dos adultos do mundo não têm acesso ao conhecimento impresso,
às novas habilidades e tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade de vida e
ajudá-los a perceber e a adaptar-se às mudanças sociais e culturais; e
- mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o
ciclo básico, e outros milhões, apesar de concluí-lo, não conseguem adquirir
conhecimentos e habilidades essenciais. (Declaração Mundial sobre Educação para
Todos, 1990).

Neste sentido, havia uma nítida preocupação em incluir um número
significativo de pessoas e grupos sociais alijados do processo de ensino e aprendizagem, bem
como promover o acesso aos novos conhecimentos, quer fossem culturais ou tecnológicos.
Essa realidade caótica exposta na Conferência realizada na Tailândia mostrava um quadro de
exclusão enorme porque, além de crianças comprometidas com algum tipo de limitação
sensorial, motor, físico, havia também um contingente de pessoas que, embora freqüentando a
escola não soubessem ou dominavam habilidades e capacidades básicas de leitura e escrita.
Portanto, a escola inclusiva é aquela que tem como questão central a inclusão de todos os
alunos independentemente de questões relacionadas a possíveis comprometimentos.
É importante pensarmos em uma escola que valorize as experiências e valores
culturais dos diferentes grupos atuantes no espaço escolar. Já a Conferência realizada na
Espanha voltou seu olhar mais especificamente para a Educação para as Necessidades
Especiais e Acesso e Qualidade no ensino. As propostas visavam a concretização de uma
escola aberta às diferenças. A clientela a ser atendida nas escolas, de acordo com a Declaração
de Salamanca, seria formada também por crianças, independente das condições físicas,
intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras situações que as inserissem em
situações desvantajosas ou de marginalização. Entretanto, o documento mencionava o desafio
que despontava no interior das instituições escolares:
O desafio que confronta a escola inclusiva é no que diz respeito ao desenvolvimento
de uma pedagogia centrada na criança e capaz de bem-sucedidamente educar todas
as crianças, incluindo aquelas que possuam desvantagens severa.

(...) Educação Especial incorpora os mais do que comprovados princípios de uma forte
pedagogia da qual todas as crianças possam se beneficiar. Ela assume que as
diferenças humanas são normais e que, em consonância com a aprendizagem de ser
adaptada às necessidades da criança, ao invés de se adaptar a criança às assunções préconcebidas a respeito do ritmo e da natureza do processo de aprendizagem. Uma
pedagogia centrada na criança é beneficial a todos os estudantes e, conseqüentemente,
à sociedade como um todo. A experiência tem demonstrado que tal pedagogia pode
consideravelmente reduzir a taxa de desistência e repetência escolar (que são tão
características de tantos sistemas educacionais) e ao mesmo tempo garantir índices
médios mais altos de rendimento escolar. Uma pedagogia centrada na criança pode
impedir o desperdício de recursos e o enfraquecimento de esperanças, tão
freqüentemente conseqüências de uma instrução de baixa qualidade e de uma
mentalidade educacional baseada na idéia de que “um tamanho serve a todos.
(Declaração de Salamanca, 1994).

As bases do discurso da Declaração de Salamanca expressavam a importância
de se respeitar o ritmo e as especificidades de cada educando. A partir dessa premissa,
procurou-se definir possibilidades para um processo de aprendizagem mais adequado em
determinadas situações. Assim, as idéias de respeito às diferenças foram configuradas. Para
CARVALHO (2011) essas Conferências Mundiais foram fundamentais para o começo de um
repensar acerca de novas práticas pedagógicas buscando a inclusão de crianças com
necessidades educacionais especiais, pois iniciaram os debates sobre a proposta de concepção
de uma “escola inclusiva, isto é, uma escola aberta às diferenças, na qual crianças, jovens e
adultos devem aprender juntos, independentemente de suas características de origens,
condições físicas, sensoriais, intelectuais, lingüísticas ou emocionais, econômicas ou
socioculturais” (CARVALHO, 2011, p. 02). É certo que a concretização de uma escola
inclusiva não é “tarefa” fácil já que exige um novo olhar sobre o pedagógico, as relações
interpessoais e, por que não dizer, também, de poder?
O que prevalece nas escolas ainda é um pensamento tradicional, pois as
práticas pedagógicas, em sua maioria, concretizam os discursos teóricos de uma educação
bancária (SARTORI, 2008). Assim, todos os educandos no cotidiano escolar acabam tendo
que se adequar ao sistema educacional vigente, onde as metodologias de ensino “favorecem”
aqueles que supostamente têm condições de acompanhar e aprender o que lhes é ensinado. Os
alunos e alunas com necessidades educacionais especiais ficam excluídos da aprendizagem.
Para superar estes problemas que surgiram as propostas para efetivação de uma educação
inclusiva para todos.
Para SASSAKI a inclusão não deve ser entendida apenas a partir da escola,
mas que:
A prática da inclusão social repousa em princípios até então considerados incomuns,
tais como: a aceitação das diferenças individuais, a valorização de cada pessoa, a
convivência dentro da diversidade humana, a aprendizagem através da cooperação. A

diversidade humana é representada, principalmente, por origem nacional, sexual,
religião, gênero, cor, idade, raça e deficiência. (SASSAKI, 2002, p. 41/2)

Entre as propostas ideológicas presentes na idéia de inclusão escolar podem ser
destacados o interesse em transformar de forma profunda e significativa o processo ensino e
aprendizagem, assim como alterar as diferentes formas de exclusão não somente no espaço
escolar, mas nos esportes, no turismo, lazer e recreação, etc, (SASSAKI, 2002). Enfim, a
inclusão é uma categoria de análise importante para repensarmos as práticas pedagógicas
adotadas nas escolas quer sejam pelos professores ou pedagogos que acompanham os
caminhos pedagógicos no espaço escolar. A educação inclusiva e a escola inclusiva estão
voltadas para atender as necessidades de todos. E neste sentido, partindo de uma discussão
maior que advém dos anos 90, devemos estar atentos ao papel e atribuições de todos os
profissionais que atuam no interior das escolas, em especial, caso deste artigo, as
contribuições possíveis do supervisor escolar. A seguir, passo, então, a pontuar quão
necessário é o profissional da supervisão escolar dentro deste projeto político que é a
construção de uma escola inclusiva pautada em ações pedagógicas também voltadas para uma
educação inclusiva.

O Supervisor na Escola Inclusiva
Para reverter o quadro que mantém a escola em uma estrutura ultrapassada e
arcaica e onde prevalecem metodologias tradicionais será necessário a participação e
envolvimento político de todos os profissionais que atuam no setor educacional, conforme já
pontuado anteriormente. Já não cabe mais, no caso do supervisor escolar, em especial,
atitudes antidemocráticas e fiscalizadoras como no passado. Logo, faz-se necessário e urgente
desfazer a visão antiga e obsoleta que temos acerca do supervisor escolar, assim como buscar
engendrar uma imagem do supervisor associada as habilidades de articulador entre os
profissionais das diferentes áreas do conhecimento. O trabalho do supervisor visa à conquista
e consolidação de uma prática de ensino voltada para a interdisciplinaridade. A ênfase do
trabalho do supervisor está centrada no processo ensino e aprendizagem.
O supervisor amplia os processos de ensino atuando de forma específica e
significativa em conjunto com os professores e gestor. Vale ressaltar a importante
contribuição de RANGEL a respeito do papel da supervisão no contexto escolar:
Na supervisão, o prefixo „super‟ une-se à „visão‟ para designar o ato de „ver‟ o geral,
que se constitui pela articulação das atividades específicas da escola. Para possibilitar
a visão geral, ampla, é preciso „ver sobre‟, e é este o sentido de „super‟, superior, não
em termos de hierarquia, mas em termos de perspectiva, de ângulo de visão, para

que o supervisor possa „olhar‟ o conjunto de elementos e seus elos articuladores.
(RANGEL, 2003, p.76)

Neste sentido, é necessário observar o papel do supervisor escolar na
perspectiva de um profissional que tem como meta maior ser o mediador entre as muitas
práticas de ensino, as quais venham, por sua vez, atingir o ponto máximo da qualidade de
ensino. Realizado este pequeno preâmbulo podemos começar a refletir especificamente sobre
o papel do supervisor escolar no contexto de uma escola que pretenda ser inclusiva.
De acordo com as premissas de CARVALHO, “a educação inclusiva é a
educação oferecida com igualdade e equidade” enquanto que a “inclusão escolar é a
proposta de mudança na estrutura das escolas para que se transformem em espaços
democráticos, com educação para todos os alunos”. (CARVALHO, 2001, p.02). Desta
forma, a autora em questão levanta o debate acerca da diferença entre escola inclusiva e
educação inclusiva. A escola tem que se adaptar aos alunos, repensar o currículo e formas de
planejamento, permitir a acessibilidade, tanto, em relação a estrutura física da escola como
também sobre aspectos pedagógicos que atentam as necessidades de todos os alunos. A escola
inclusiva acolhe os alunos, respeitando os seus limites e ritmos de aprendizagem, habilidades
e capacidades cognitivas. A inclusão escolar pretende ultrapassar a simples integração de
grupos marginalizados por velhos paradigmas da pedagogia tradicional.
Uma importante expoente da escola e da educação inclusiva é a pesquisadora
brasileira Maria Teresa Eglér Mantoan. Para ela “as escolas inclusivas propõem um modo de
organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que
é estruturado em função dessas necessidades” (MANTOAN, 2006, p. 19). Aberta aos
educandos, a escola inclusiva adota uma filosofia centrada na autonomia de seus alunos
independentemente de comprometimento físico, mental, sensorial, lingüístico. A educação
inclusiva considera os alunos como sujeitos em formação, inacabados e aptos a aprender e
atribuir significados ao conhecimento cotidiano e acadêmico. A busca pelo conhecimento
reflete na criação e recriação da cultura e de valores sociais. Neste instante a educação
inclusiva se faz presente ao considerar ponto máximo as diferenças presentes no espaço
escolar e critica toda forma de exclusão das diferenças culturais, sociais e étnicas.
Quando, nos anos 90, iniciaram-se as discussões sobre o acesso aos alunos com
necessidades educacionais especiais na escola comum muitos foram (e ainda são) as
dificuldades apontadas pelos docentes. Contudo, entendemos que para superar estas questões,
algumas pertinentes, os profissionais devem estar abertos ao diálogo. O supervisor pode ser o
elo entre alunos e professores, pois a inclusão de alunos com necessidades educacionais

especiais deve estar alicerçada em um processo de busca consensual e conciliador, ou seja,
cabe ao supervisor construir um projeto coletivo para efetivar ações pedagógicas voltadas
para efetivação de uma escola inclusiva para todos os educandos, cidadãos de direitos e
deveres. Diagnosticar os entraves e obstáculos que impede o repensar coletivo é outra
importante atribuição do supervisor.
A escola é um espaço complexo e dinâmico. Muitos professores se assustam
com a chegada de alunos com algum comprometimento. Alegam não estar preparados, que
não foram formados para esta situação ou que a escola não está adaptada para os alunos com
necessidades educacionais especiais. Neste momento, o supervisor escolar com sua formação
e engajamento político e pedagógico deve contribuir para efetivar, em conjunto com o grupo
docente, possibilidades para receber, acolher e ensinar os alunos com necessidades
educacionais especiais. Mostrar aos docentes a força do trabalho coletivo é fundamental para
superação do “choque” inicial que acomete aqueles que nunca haviam trabalhado com estes
educandos. Um grande desafio para o supervisor escolar, que atua junto aos professores, tanto
da sala comum como do atendimento educacional especializado, é convencer e discutir com
os mesmos que a escola inclusiva tem como meta maior propiciar uma educação voltada para
os interesses dos alunos e, portanto, está centrada na criação de oportunidades a todos e a
todas que se encontram matriculadas nas escolas de ensino regular.
A educação inclusiva requer transformações na escola, nas formas e práticas de
ensino e atuação de seus sujeitos, na estrutura curricular, na gestão, na relação
escola/comunidade escolar, na compreensão e significados da concepção de conhecimento, de
cultura, enfim, a educação inclusiva não se restringe a abertura de vagas aos alunos com
“deficiência”, mas, às mudanças de atitudes para o exercício de inovadoras práticas
pedagógicas. Citando novamente MANTOAN (2006), verificamos a relevância de recriar o
modelo educativo já que:
Não se pode encaixar um projeto novo, como é o caso da inclusão, em uma velha
matriz de concepção escolar – daí a necessidade de recriar o modelo educacional
vigente. [...] Superar o sistema tradicional de ensinar é um propósito que temos de
efetivar com toda a urgência. (MANTOAN, 2006, p. 44).

O contexto educacional atual requer atividades pedagógicas dinâmicas e um
ensino para a cidadania. Então, o supervisor escolar representa uma possibilidade para
articular este novo projeto educacional. Lembrando que muitos são os desafios a serem
enfrentados pelos supervisores: a resistência de muitos professores, as condições de trabalho,
o preconceito e intolerância, as dificuldades para promover a inclusão de todos no processo de
ensino e aprendizagem, dificuldades para encaminhar discussões sobre planejamento,

currículo e avaliação, entre outros. Além disso, não se pode esquecer ou desconsiderar como
muito bem destaca RANGEL (2008) que:
... a especificidade da função supervisora não implica “divisões” que dissociam,
desarticulam ou elitizam as atividades pedagógicas; ao contrário, a ação (específica)
do supervisor se faz no sentido de fortalecer os elos entre as ações e os sujeitos que
as realizam. Esses elos também se destacam, quando se pensa o currículo como um
dos objetos de trabalho (e estudo) da supervisão. (RANGEL, 2008, p. 152).

Um projeto político pedagógico construído coletivamente e coordenado pelo
supervisor escolar pode auxiliar no exercício da educação inclusiva. Sim, a educação
inclusiva é um exercício diário que precisa ser constantemente refletida e pensada por toda a
escola. As discussões para a elaboração do projeto político pedagógico é o melhor e mais
adequado momento para que todos os sujeitos da escola voltem o olhar para a educação
inclusiva e apontem perspectivas para garantir ações pedagógicas voltadas para a inclusão de
todos os alunos.
Não se pode deixar de destacar aqui o papel do gestor escolar e sua parceria e
apoio ao supervisor escolar neste dinâmico processo de reformulação da escola tradicional e
construção de uma nova concepção de escola aliada à educação de qualidade e democrática.
No projeto político pedagógico da escola deve estar garantido o atendimento educacional
especializado aos alunos que necessitam de outras ações metodológicas de ensino. O
supervisor escolar tem que direcionar os estudos e prioridades para saber quantos e quem são
os alunos e alunas a serem atendidos de forma especializada. É também no projeto político
pedagógico que pode ser elencadas as formas alternativas de avaliação com vistas a romper
com a idéia de avaliação como expressão de poder e controle. A escola inclusiva incentiva a
avaliação formativa e contínua de seus alunos, respeitando o processo de formação e
rompendo com a avaliação baseada somente no mérito.
O trabalho do supervisor é árduo. O profissional é aquele que está consciente
de sua liderança junto com o gestor para alcançar maior comunicação e, sobretudo,
participação da família no processo de inclusão de todos os alunos com necessidades especiais
no ambiente escolar. Evidencia também a importância de esclarecer a comunidade escolar da
tolerância e respeito à diversidade e as diferenças. Com apoio dos pais fica mais fácil assumir
o compromisso da escola inclusiva e a garantia de um ensino de qualidade e centrado em
novos valores. A participação é um caminho certo para que todos (professores, supervisores,
orientadores, alunos, gestores, pais) alcancem o objetivo de acesso à educação como meio de
transformação da sociedade. O aluno é o centro deste trabalho, razão primeira de todos os

esforços, empenho, dedicação, preocupação, sonhos e utopias que são quase que intrínsecos
ao trabalho do supervisor escolar.
É certo que há muito o que se fazer para termos escolas inclusivas que
substituam as tradicionais. O supervisor escolar inclusivo coordena as ações pedagógicas dos
professores na sala comum e atendimento educacional especializado, visando contribuir para
superar as dificuldades. Há perspectivas para mudanças já que o debate abriu espaços para
discussão e trocas de experiências, muitos supervisores assumiram ou estão assumindo o
compromisso com a escola e a educação inclusiva.
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RESUMO
Este presente trabalho tem como objetivo refletir fatos e acontecimentos no cotidiano das
escolas e propor um novo “olhar” acerca das práticas sexistas e generificadas na Educação
Infantil. A metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica respaldadas nas concepções
de Louro (1997, 2006); Altmann; Sousa (1999); Drumond (2010); Referencial Curricular
Nacional para a Educação Infantil (1998) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1996). Percebemos que às práticas pedagógicas na Educação Infantil estão
centradas em atividades que segregam meninas e meninos limitando o desenvolvimento de
potencialidades corporais, sentimentos, desejos e vivências necessárias na construção das
identidades. As abordagens da concepção de criança ainda são percebidas por percepções
essencialistas que compreendem o “homem” apenas como organismo dotado de
características biológicas. Destacamos também as atribuições da escola na sociedade como
formadora de cidadãos conscientes em não segregar as pessoas que tenham que superar
estruturas sociais pré-determinadas como normas impostas para realizarem atividades a
elas negadas por convenções sociais, a não exclusão de meninos ou meninas nas
brincadeiras ditas e relacionadas a el@s 3como forma de segregação e que por vezes são
internalizados sentimentos, comportamentos e ações que consequentemente serão
externalizadas desde a infância. Assim, ressaltamos que as relações de Gênero são
construções culturais engendradas em preconceitos, estigmas e estereótipos.
Palavras- Chave: Educação Infantil; Relações de Gênero; Práticas generificadas.
INTRODUÇÃO
As relações de gênero ocupam um lugar central. Há um vínculo
básico entre o gênero de uma pessoa e suas características
biológicas, que a definem como do sexo feminino ou masculino.
Perceber-se e ser percebido como homem ou mulher, pertencendo
ao grupo dos homens ou das mulheres, dos meninos ou das
meninas, se dá nas interações estabelecidas, principalmente nos
primeiros anos de vida e durante a adolescência (BRASIL, 1998, p.
19).
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Nas creches e pré-escolas ainda persiste uma visão sexista a qual faz a separação de
meninos e meninas a todo tempo nas filas, brincadeiras, nos comportamentos e atitudes
educando-os de formas distintas. Na Educação Infantil, as meninas são ensinadas para
serem obedientes, comportadas, ficar quietas, gostarem de cor de rosa por entender como
específica do “ser” femininas, delicadas, meigas, brincar de bonecas e tantas outras
brincadeiras que remetem a um ambiente doméstico.
Entretanto, os meninos são incentivados ao movimento em brincadeiras de correr,
jogar bola, lutinha, desenvolvendo o raciocínio para que aprendam a se defender. Tais
práticas reforçam atitudes sexistas entendendo que meninos devem desenvolver-se
diferentes das meninas. Nesse sentido, os meninos são estimulados a usarem a cor azul e
qualquer comportamento que não condiz com a conduta “masculina” são taxados com
apelidos,

diferentes

estereótipos

e

marcadores

sociais

revelando

uma

cultura

preconceituosa e machista.

MASCULINIDADES E FEMINILIDADES COMO ARTEFACTO CULTURAL:
Desigualdades e implicações no cotidiano de crianças na Educação Infantil
O trabalho sobre relações de gênero tem como propósito combater
relações autoritárias, questionar a rigidez dos padrões de conduta
estabelecidos para homens e mulheres e apontar para sua
transformação. Desde muito cedo, são transmitidos padrões de
comportamentos diferenciados para homens e mulheres (BRASIL,
1997).
As diferenças entre homens e mulheres foram construídas e abordadas ao longo do
tempo como desigualdades sociais. Para fundamentar as discussões propostas, ressaltamos
que Gênero não é o mesmo que sexo. Gênero é entendido como a construção social do
masculino e feminino, diz respeito construção das identidades e subjetividades construídas
culturalmente de acordo com o contexto ao qual estão inseridas.
Nas análises de Louro (2006) “não se nasce mulher, torna-se mulher. [...] tudo que
uma mulher é o que o homem não é” (p.7) enquanto sexo está determinado por concepções
biológicas como macho e fêmea. Diante disso, as crianças são ensinadas a compreender a
heteronormatividade como única e legítima manifestação da sexualidade humana
permeando as brincadeiras e atividades pedagógicas nestas, meninos são reprimidos ao
brincar de bonecas e meninas de lutinha, carrinho e outros.
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Um exemplo claro dessas transgressões foi um garoto que ao escolher uma fantasia
para brincar, escolheu a de borboleta e a professora preocupada com o que os pais iriam
pensar tentou convencer o menino a trocar de fantasia e ao qual obteve como resposta que
existe borboleta menina e borboleta menino (DRUMOND, 2010).
Nas questões de Gênero em relação à formação docente para a Educação Infantil, a
predominância das mulheres pelo fato de serem compreendidas como mães, tias, avós não
é suficiente para credenciá-las a trabalhar com crianças pequenas e a presença masculina
questiona o “cuidado” como exclusivamente feminino.
Alguns homens que atuam na Pedagogia escolar se dizem felizes, realizados e não
menos valorizados profissionalmente, como tantos pensam que eles se sintam. Faz-se
necessário conceituar Gênero e infância para que a formação docente respeite a criança na
construção de suas identidades não favorecendo relações sexistas e considere-a como ser
social e histórico produtor de cultura.
Com a mulher no mercado de trabalho, a creche é vista como direito da mulher,
assim a educação das crianças não é mais somente responsabilidade da família, é também
da sociedade, que pressionada pel@s imigrantes que já as conheciam em seus países de
origem e da grande massa trabalhadora existente implantam-nas em nosso país, porém
essas creches passaram e passam por transformações ao longo do tempo.
Pesquisadoras feministas que observaram o comportamento das crianças fora da
família defendem a creche como direito não tão somente da mulher, mas também da
criança, regulamentado na Constituição da República Federativa do Brasil (1988) como um
aparato educativo, pedagógico e de cuidado extra-familiar.
Com relação à Educação Infantil a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LDB (1996) define como sendo a primeira etapa da educação básica ressaltando que todo
trabalho a ser desenvolvido, é “parte” complementar da família e da comunidade.
Destaca também que:
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades
e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima
para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras
séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade
Normal (ARTIGO, 62).
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Na formação docente para a Educação Infantil, os conceitos e discussões acerca da
infância, Gênero e sexualidade não são discutidos de maneira articulada com as demais
disciplinas. Ainda persiste práticas de silenciamento com relação às questões que. “Para a
Pedagogia da Educação Infantil, as crianças são portadoras de sexualidades desde a
primeira infância. A infância é um tempo de experiências infinitas” (DRUMOND, 2010,
p.6).
Embora a escola ainda seja entendida por concepções tecnicistas que prepara para
@s Alun@s para mercado de trabalho, ela busca vincular educação e humanização na
formação do cidadão democrático, pois, a LDB “abre espaços para a construção de uma
escola comprometida com a cidadania e com a rejeição à exclusão” (ALTMANN; SOUSA,
1999, p.1).
Sugerem um conjunto de temas que aparecem transversalizados,
permeando a concepção dos diferentes componentes curriculares, dentre os
quais ética a ética, a saúde, a orientação sexual e a pluralidade cultural,
englobando, portanto, as questões de gênero na cultura brasileira
(ALTMANN; SOUSA, 1999, p.2).

Todavia, temas as quais raramente são discutidos nas escolas por haver uma
hierarquia sobre eles, entendem alguns mais importantes que outros e assim acabam por
fazer o pacto do silêncio, pois, abordar tais temáticas é conflituoso e tenso. Diante disso,
não somos vistos apenas pelo nosso “sexo’ ou pela construção social, somos classificados
pela idade, classe social, altura e peso, raça e etnia, habilidades e deficiências, que muitas
vezes nos excluem.
As instituições escolares reforçam a ideologia dominante e binária desconsiderando
as contextualizações acerca da pluralidade social nos conceitos de feminino e masculino,
de homem e de mulher em sociedades diversificadas. Não somente adultos, mas também
crianças constroem gêneros como opostos, porém eles não se opõem nem se
complementam com características femininas para mulher e masculinas para homem, no
entanto essa divisão de fronteiras é facilmente ultrapassada pelas crianças, meninos e
meninas interagem ora juntos, ora separados. Essas ações legitimam práticas segregativas e
excludentes reforçando desigualdades de Gênero como apresenta a citação abaixo.
Nas creches e pré-escolas, as crianças reproduzem e transgridem as
normas. As transgressões aparecem principalmente nas brincadeiras,
quando as crianças ficam mais livres para produzir e criar. Já nas
atividades direcionadas pelas professoras, observamos uma visão sexista
na organização das rotinas e atividades. A divisão aparece nas filas - para
4
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ir ao banheiro, ao parque e ao refeitório; na hora de escolher o ajudante
do dia, geralmente uma menina e um menino – a menina conta quantas
meninas tem na sala e o menino, quantos meninos; a professora anota na
lousa. Ou em uma atividade no pátio em que a professora divide as
crianças em grupos de três: três meninas e três meninos e para incentiválas, grita: “Agora as meninas, vamos meninas!”, “Agora a vez dos
meninos; isso, os meninos!” (DRUMOND, 2010, p.2).

Nas atividades diárias da Educação Infantil meninas não brincam ou não são
escolhidas em algumas brincadeiras por serem consideradas “fracas”, frágeis ou incapazes
de desenvolver atividades compreendidas como masculinas. Entretanto, a elas “natural”
seriam atividades de artes, bambolê, danças dentre outro.
Porém estes não são os únicos marcadores de desigualdade, alguns meninos
sentem-se envergonhados por apresentar biótipo físico “fraco” e são deixados de lado em
certas brincadeiras e principalmente na prática de esportes.
Nesse sentido, as meninas se sentem “obrigadas” a responder socialmente ao
padrão normativo de “ser” mulher como veremos na imagem a seguir.

Fonte: Mônica, n. 184. São Paulo: Ed. Abril, 1985.

A personagem Mônica mostra-se com semblante preocupado e dialoga com o
Cebolinha a necessidade de aprender a “ser” mulher, cuidar de casa, lavar louça e lavar
roupa, pré-requisitos socialmente construídos para o casamento. Até mesmo ás escolas
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eram separadas e mesmo com a criação das escolas mistas, às diferenças biológicas
aparentes dos “sexos” ocultam relações de poder, em manter a mulher como simbologia
repleta de emoção, “fragilidade” e o homem caracterizado pela força e racionalidade.
Ao praticar ginástica rítmica, voleibol, dança arte ou algo ligado socialmente à
imagem representativa da mulher, o homem poderia ser visto como “afeminado” pela
sociedade e a mulher se tornar masculinizada por praticar esportes relacionados ao
universo masculino como futebol, judô, basquete entre outros.
Atualmente, estudos ressaltam que cada um@ pratica esportes e atividades que se
identificam sem serem julgad@s socialmente, mas, são constantemente lembrados nos
noticiários que os esportes são generificados. A presença feminina em locais
predominantemente masculinos não é um desafio, mas uma ameaça devido às qualidades a
elas atribuídas como sendo “natural” em todas como cuidado, dedicação e organização no
exercício da mesma função, entre os salários ainda existe uma disparidade que inferioriza a
mulher.
Nas escolas @s professor@s podem contribuir para minimizar a segregação de
Gênero evitando práticas sexistas com as crianças, contudo elas não reagem igualmente às
intervenções docentes uma vez que somos diferentes e, cada corpo tem particularidades e
percepções. Desse modo, meninos infringem mais as normas que as meninas, visto que
“padrões” culturais e valores de acordo com ALTMANN e SOUSA (1999) transformam-se
lentamente e a tendência conservadora, choca-se com a tendência que modifica
características desagradáveis a indivíduos ou grupos complexos e conflitantes da
sociedade.
Vale destacar que os conhecimentos prévios vivenciados assim como as interações
nos diversos espaços sociais estão impregnados por estereótipos de Gênero e crenças sobre
“ser” homem ou mulher, portanto como Louro ressalta “o movimento corporal é distinto
para os dois sexos” (p.3) como o balanço do quadril feminino, o andar firme masculino,
assim como o posicionamento das pernas ao sentar e quando se desvia do convencional é
olhado com estranhamento e há comentários pejorativos. Logo a escola pode colaborar
para a ampliação de espaços não hierarquizados com propostas pedagógicas que
minimizem tais situações.

CONSIDERAÇÃOS FINAIS
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Que pedagogias têm sido discutidas nos cursos que formam as
professoras de crianças? Para a pedagogia da educação infantil, as
crianças são portadoras de sexualidades desde a primeira infância.
A infância é um tempo de viver experiências infinitas. Na
pedagogia das diferenças, meninas e meninos, crianças e adultos e
adultos e adultos constroem relações marcadas pelo respeito às
diferenças e o convívio com as diversidades (DRUMOND, 2010,
p.7).
Diante das reflexões suscitadas, percebemos que a mulher revolucionária lutou por
seus direitos, acesso ao mercado de trabalho, dividiu com os homens a responsabilidade do
sustento de casa, acumulou mais uma tarefa em seu dia a dia como (ser mãe, esposa, dona
de casa e muitas vezes, líder da família) (re)ssignificou conceitos não mais aceitando
“papéis” que as inferiorizam em diferentes contextos sociais.
A sociedade capitalista ainda compreende a mulher como mais um objeto
manipulável da sociedade, repudiando-a como desviante de seus deveres impostos
socialmente, assim justifica novos arranjos familiares existentes e dividiu com a escola a
responsabilidade pela educação d@s filh@s.
No entanto, diversas vezes esta educação tem ficado na responsabilidade apenas
d@s professor@s e recai sobre el@ toda a “culpa” pela falta de limites e respeito que tais
alun@s têm desde a infância. Saber lidar com problemáticas sociais que estão dentro da
escola, com tanta diversidade e pluralidade sem generificar espaços e brincadeiras, deve
ser práticas adquiridas na formação docente em todos os níveis e esferas.
A concepção da mulher dona “de casa” limita a condição não real, causando
possíveis traumas na vida adulta por não permitir realizar tarefas sempre negadas por ter
sido considerada do Gênero masculino. Portanto, acreditamos que, com a formação inicial
e continuada d@s professor@s é possível e necessário (re)pensar culturas sociais e
escolares na tentativa de evitar desigualdade de Gênero, estereótipos e quaisquer outros
mecanismos de exclusão social.
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EIXO 1 - A EDUCAÇÃO INCLUSIVA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA: AS
PROPOSTAS, OS LIMITES E AS PERSPECTIVAS
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RESUMO
O objetivo deste artigo é analisar as propostas que envolvem a educação inclusiva e o
direito do deficiente a uma educação de qualidade, assim como entender as dificuldades e
limites vivenciados pelos alunos com algum tipo de deficiência em diferentes ambientes
educacionais. Durante a pesquisa realizada percebemos ser altamente relevante apontar as
falhas do programa de inclusão e as mudanças que devem ocorrer para alcançar a devida
educação de qualidade para todos sem distinção. É possível encontrar indivíduos que não
estão preparados para lidar com as diferenças no ambiente educacional. Os profissionais da
educação convivem e enfrentam desafios cotidianos relacionados ao processo de ensino e
aprendizagem de alunos deficientes e, fundamentalmente, buscam mediar os conflitos que
emergem no espaço de ensino. Contudo, sabemos que ainda há muitos limites e entraves a
serem superados, pois, o preconceito e a discriminação se fazem presentes nas relações
cotidianas em diferentes espaços educacionais. A metodologia de estudo utilizada para o
desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica através da interpretação da
teoria de autores como MANTOAN (2002), CARVALHO (2008) e SASSAKI (1997).
Nesta perspectiva, no espaço escolar a deficiência não deve ser vista como impedimento
para o desenvolvimento das capacidades físicas, mentais ou como fator de limitação para
qualquer aluno, mas busca-se o direito de todos no sentido de terem acesso a uma educação
de qualidade e o respeito de todos no convívio cotidiano com as diferenças.
Palavras chave: educação inclusiva, escola, deficientes.

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS D@S NEGR@S NAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS EM SALA DE AULA
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Resumo
Este trabalho integra uma pesquisa desenvolvida por alun@s do segundo período do Curso
de Pedagogia da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia na disciplina de
Antropologia acerca das representações d@s negr@s nas atividades em sala de aula. O
objetivo da pesquisa foi analisar os marcadores sociais atribuídos a cultura negra no Brasil
delineando os adjetivos que os caracterizam como grupos marginalizados e estereotipados
nas práticas pedagógicas na Educação Básica. O presente texto é um esforço de diálogo na
busca em (des) construir significados e adjetivos que os inferiorizam, construídos ao longo
de processos históricos excludentes. Para a realização da referida pesquisa foram
analisadas as disposições legais da lei 10.639/2003 que prescreve a temática da Cultura
Afro-brasileira como conteúdo obrigatório no Ensino Fundamental e Médio em todas as
escolas públicas e privadas de ensino. Já a lei 11.645/2008 acrescenta o estudo da cultura
indígena nos currículos escolares em especial nas áreas de Educação Artística, Literatura e
História brasileiras. Recorremos também às reflexões de Oliveira (2009) que afirma que os
processos de (des) construção dos estereótipos raciais começam na mudança de abordagem
acerca das contribuições históricas que @s negr@s exercem na construção identitária do
Brasil. Com o desenvolvimento deste estudo, percebemos que as representações d@s
negro@s ainda está marcada por significados que acabam por associá-los a escravidão,
miséria, força e virilidade. Durante as discussões na disciplina abordamos a necessidade de
problematizar a diversidade étnico-racial em sala de aula, dando a el@s condições de (con)
viver no espaço da escola com respeito e dignidade o que caracteriza como sujeitos
históricos que necessitam dos direitos humanos essenciais para o exercício pleno da
cidadania. Dessa maneira o estudo da História deve explicitar os motivos da dispersão d@
negr@ pelo mundo, ressaltando as figuras ilustres que se destacaram nas lutas pelo povo
negro e, principalmente, reconhecer a existência do racismo no Brasil e a importância de
valorizarmos a cultura africana bem como a influência que ela exerceu e exerce na cultura
Brasileira.
Palavras-chave: Marcadores Sociais; Estereótipos; Relações étnico-raciais; identidades
híbridas.

CIBERCULTURA E ORKUT: IMPLICAÇÕES E CONSEQUÊNCIAS NO
ESPAÇO ESCOLAR
Bill Robson Monteiro Lisboa – FEESU/UNIPAC
billrobsonmg@hotmail.com

Resumo
O objetivo do trabalho é analisar o contexto de produção de subjetividades entre @s jovens
na rede social Orkut, em específico a comunidade com mais de 40 milhões de adept@s. Na
atualidade o espaço da cibercultura influencia e regula condutas em relação à escola e a
sexualidade, transformando às diferenças em verdadeiros monstros definindo os padrões de
heteronomatividade como único e exclusivo. A metodologia utilizada neste estudo está
estruturada na análise do texto Juventude Monstruosa: Subjetividade e sexualidade no
currículo do Orkut das autoras Santo e Paraíso (2007). O estudo foi feito na disciplina de
Antropologia no 2º período do Curso de Pedagogia. Percebemos que por meio desses
padrões, são confrontadas verdadeiras lutas sociais entre os estereótipos criados como a
juventude “vagabunda” em oposição à juventude “nerd”, os quais atuam paralelamente na
escola e no Orkut. De acordo com as autoras, a sexualidade é construída por complexas
teias, relações sociais e culturais que com o tempo vem se modificando. A construção das
sexualidades não é definitiva, mas instável, mutável e volátil contestando o determinismo
biológico, Desse modo, discutimos o que vem a ser a juventude monstruosa, quem são os
monstros, subjetividades e sexualidades no currículo do Orkut. Criado nos Estados Unidos
em 2004, o mesmo possui milhões d@ adept@s e comunidades que são organizadas com
fóruns e postagens, que abordam temáticas sociais como a diversidade sexual, relações
étnico-raciais e de Gênero. À medida que o usuário adere às comunidades começa a (re)
construir sentimentos e subjetividades, importantes marcadores sociais. Portanto, neste
estudo percebemos que somos socialmente vigiad@s e controlad@s normativamente pela
maneira que pensamos e comportamos principalmente no que se refere às sexualidades.
Palavras-chave: Orkut; Subjetividades; Identidades; Ciberespaço.

CONVITE DE EVA: A festa Junina
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Este projeto tem por finalidade possibilitar a socialização entre os alunos, a criatividade, o uso
da imaginação e a prática da troca de experiência. O principal material utilizado é o EVA, ele
é fácil de manusear, pois é leve e flexível, sendo, assim é possível de fazer muitas atividades
na ação pedagógica de um professor. A intenção em fazer um convite de festa junina é de
valorizar a cultura de nossos alunos integrando a família de um modo indireto, pois o próprio
filho faz a confecção do convite e tem o prazer de mostrar aos pais, sendo assim o filho é
motivado a desenvolver cada vez mais a sua criatividade, fazendo com que a imaginação vá se
soltando e a arte de criação das crianças vai se ampliando. O incentivo dos pais na vida escolar
dos filhos é essencial, pois as crianças os têm como uma referência e ter a atenção e ser
apoiado são a melhor maneira de motivação, é importante que os pais acompanhem todos os
eventos da escola independente da comemoração, o importante é prestigiar a criança. O
trabalho foi desenvolvido com a apresentação do tema e dos objetivos que a alcançar. De
maneira sucinta falamos o que seria construído e apresentamos um exemplo já produzido
anteriormente. A disposição das carteiras na sala era em forma de U e cada elemento de nosso
grupo orientou os grupos que trabalhavam em sala de aula. O material utilizado na oficina foi
distribuído de forma rápida pelos elementos dos grupos. Nossos objetivos foram entre outros
confeccionar convites variados; criar modelos de novos convites; oportunizar a cada
participante a vivência do planejamento e criação de seu próprio convite; desenvolver
habilidades de produção de artesanato; reconhecer formar geométricas e cores; valorizar a
cultura e promover atividades relacionadas a festa junina. O trabalho foi desenvolvido com a
apresentação do tema e dos objetivos que a alcançar. De maneira sucinta falamos o que seria

construído e apresentamos um exemplo já produzido anteriormente. A disposição das carteiras
na sala era em forma de U e cada elemento de nosso grupo orientou os grupos que
trabalhavam em sala de aula. O material utilizado na oficina foi distribuído de forma rápida
pelos elementos dos grupos. Utilizamos com referência para nossas ações CENTURIÓN
(2008), MOREIRA (2009). O trabalho foi desenvolvido com 40 estudantes do curso de
pedagogia, eles mostraram bastante interesse e muita facilidade no decorrer da atividade.

Palavras Chave: Construção, Cultura, Criança

DESMISTIFICANDO ESTEREÓTIPOS RACIAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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RESUMO
O objetivo dessa temática é analisar os estereótipos e marcadores sociais na Educação
Infantil tendo como suporte as diretrizes estabelecidas na Lei 10.639/2003 e 11.645/2008,
enfatizando as práticas d@s professor@s como mediador@s da construção do
conhecimento e no desenvolvimento integral das crianças. A metodologia utilizada neste
estudo baseou-se em pesquisas bibliográficas por meio de livros, artigos, revistas e
periódicos, constituindo-se uma etapa importante na (re)construção dos conhecimentos. A
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB/1996 prescreve em caráter
obrigatório discutir no Currículo do Ensino Fundamental e Médio a temática da história da
cultura afro-brasileira e indígena. Entretanto é fundamental que tal abordagem seja
enfatizada nas práticas da Educação Infantil, pois, é o primeiro momento de formação e
contato com a educação escolar. Nas análises percebemos que o espaço escolar está
permeado por relações de poder, conflitos, teias e tensões que necessitam ser
desmistificada desde a mais tenra idade, visto que temos que considerar a diversidade e
pluralidade cultural do país. Nesse sentido, @ profess@r pode contribuir
significativamente no que diz respeito à formação social e cultural d@s alun@s propondo
discussões e reflexões diárias na tentativa de minimizar situações de preconceito. Diante
disso, @s professor@s por meio de práticas pedagógicas no espaço escolar, podem
contribuir na formação de cidadãos críticos e politizad@s, capazes de respeitar a
diversidade cultural do país. Desmistificar posturas discriminatórias na Educação Infantil é
um trabalho conjunto de tod@s envolvid@s no processo identitário d@s alun@s portanto,
é necessário trabalhar questões relacionadas e vinculadas a valores, respeito, visões de
mundo, padrões estéticos que viabilizam ensinar “conteúdos” significativos contribuindo
para (re)ssiginificar posturas, metodologias e ações que legitimem a compreensão do
contexto sociocultural d@s alun@s no cotidiano escolar.
PALAVRAS-CHAVE: Desmistificar; Estereótipos, Segregação racial

É DE MENINO OU DE MENINA? Refletindo as Relações de Gênero na Educação Infantil
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RESUMO

Neste trabalho, apresentamos algumas reflexões acerca das práticas pedagógicas na Educação
Infantil no que se refere às questões de Gênero. Diante disso, buscamos analisar até que ponto
o conceito de Gênero é tomado como uma categoria de análise das relações sociais na
Educação Infantil acerca do entendimento de infância e construção das subjetividades e
identidades. Algumas pesquisas mostram como a escola trabalha com meninas e meninos de
maneira distinta e generificada. Esses dados apontam para a necessidade e urgência de
discutirmos as questões de Gênero na escola de Educação Infantil. Observamos que o “sexo”
é um critério de organização institucional e do uso dos tempos e espaços da escola e suas
práticas que caracterizam controle, regulação, normas e desejos que são atribuídos aos
meninos e meninas criando expectativas corporais. As crianças desde muito pequenas já são
estimuladas a internalizar o que é ser menina e menino, isso dá ao diferenciar situações,
comportamentos, sentimentos e atitudes que classificam como sendo o masculino e feminino.
Meninas devem brincar de boneca, ser comportada, obediente, gostar de cor de rosa e do
trabalho doméstico, já os meninos brincam de carrinho, futebol e de lutinhas, práticas comuns
na Educação Infantil. Entendemos que as crianças precisam vivenciar diferentes situações
sociais, sendo necessárias intervenções d@s professor@s na construção das identidades entre
meninos e meninas.
PALAVRAS-CHAVE: Relações de Gênero; Educação Infantil; Práticas Pedagógicas.

PAIDÉIA: O SURGIMENTO DA PEDAGOGIA
Angélica Raquel Linhares - Unipac
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Resumo:
Este trabalho tematiza as origens da Pedagogia iniciada pelos gregos na era clássica. A
Paidéia traduz se por um tipo de ensinamento em que se conduziam às crianças ás
escolas, inicialmente referia-se aos filhos (sempre sexo masculino) dos nobres, ou seja,
os “ensinadores” eram na verdade os escravos que acompanhavam essas crianças á
escola. Esses escravos também aprendiam, uma vez que participavam dessas aulas e por
esse motivo foram eles os primeiros paidagogos (Pedagogos). De acordo com Maria
Lucia de Arruda Aranha (2006), a Paidéia (Pedagogia) expressa um ideal de formação
constante no mundo grego e por isso tornou-se um marco dentro do desenvolvimento
socioeconômico, político cultural e educacional iniciado em Atenas e propagado nos
anos seguintes para todo o território ocidental. Embasada no contexto histórico da
Grécia clássica, a escritora enfatiza que o crescimento da Pólis e a concepção de Estado
foram pontos de fundamental importância para o surgimento de uma nova educação.
Para compreender o que os gregos caracterizavam como “nova educação” é preciso,
sem sombra de duvidas, entender a “velha educação”, por esse motivo é de extrema
relevância citar os Kaloskagathos (um tipo de ensinamento) que visavam à perfeição do
corpo e espírito. Somente após os sofistas e os grandes filósofos como Sócrates,
Aristóteles e Platão é que se passou a valorizar o ser como um todo abordando não
apenas o corpo e a alma, mas o homem por completo. Contudo é possível observar que
tanto na idade media como contemporânea esse modelo grego de educação foi de
fundamental importância para o uma nova visão do homem como homem e como
cidadão, não mais associada apenas ao belo e a perfeição do corpo.

Palavras-chave: Paidéia; Pedagogia; Educação

PEDAGOGO NA EMPRESA: A EDUCAÇÃO FORMAL NO
CONTEXTO CORPORATIVO
Vanderson Batista Silva1

Resumo
A tecnologia e a exigência dos consumidores levaram as organizações a reelaborar os
processos de trabalho. As empresas estão buscando as melhores práticas (Benchmarking) para
elevar a qualidade dos produtos e serviços prestados, em razão disso estão profissionalizando
os colaboradores ampliando a oferta de capacitações, formação continuada, manuseio de
ferramentas tecnológicas e ensino regular. Este trabalho visa desfragmentar a mentalidade
simplista da atuação do pedagogo e incentivar a sua inserção em outros contextos como a
empresa. O pedagogo pode propor projetos e iniciativas que melhoram a execução das tarefas
nas linhas de produção, bem como ser pioneiro na abertura de salas de aulas com conteúdos
regulares para elevar o nível de escolaridade dos colaboradores. Atualmente as empresa estão
atentas quanto à nomenclatura dos processos de aprendizagem, e por fazer valer esse trabalho
na prática são nomeadas de Empresas Aprendentes, ou seja, organizações que abriram espaço
para o conhecimento e solicitaram o profissional pedagogo para articular e sistematizar os
conteúdos trabalhados. Em aliança com a nova abordagem educacional das empresas, as
universidades e faculdades reformularam seus cursos oportunizando aos futuros profissionais
acesso direto e de caráter exploratório prático, aos conhecimentos de gestão e tecnologia a fim
de disponibilizar para o mercado, pedagogos não somente capacitados para escolas, mas
também para empresas. O presente trabalho também aborda o método Paulo Freire que
consiste na alfabetização de jovens e adultos diversificando o universo vocabular iniciando da
gênese de palavras oriundas do seu recinto de trabalho. O método Paulo Freire sustenta a ideia
da formação de profissionais no trabalho. Utilizou-se de contato com empresas da região que
oferecem educação de ensino regular, entrevistas e verificação in locu como proposta
metodológica deste trabalho.
Palavras-chave: Pedagogo, Empresa, Educação Formal.
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1. Introdução
O nível elevado de exigências das empresas justifica inicialmente o presente trabalho,
que pretende apresentar e enaltecer o que as organizações estão tomando como providência,
para solucionar a escassez de mão-de-obra especializada.
Algumas corporativas brasileiras adotaram modelos de empresas situadas em países
desenvolvidos. Estas empresas montaram salas de aulas para o ensino regular com ênfase nas
tarefas a serem executadas, ou seja, formaram turmas multi seriadas com ofertas de conteúdos
sistematizados, a exemplo das escolas de nível fundamental e médio. Essa estratégia se deu
com o intuito de formalizar, sistematizar e valorizar a execução das atividades no recinto de
trabalho, usando de metodologias e trabalhando conteúdos curriculares acordados com os
PCN’s.
Para tal atividade, espera-se que um profissional pedagogo esteja devidamente
capacitado, haja vista, que a sua formação contempla disciplinas com alto nível teóricoprático que lhe oferece condições necessárias para a realização de um trabalho didático eficaz
e eficiente, para atender as expectativas da empresa.

2. O Pedagogo na Empresa
2.1 – Novo perfil de empresa e a atuação do Pedagogo em recinto
organizacional
As constantes mudanças no meio corporativo decorrentes da abertura do espaço para a
informatização, revelam a escassez de mão-de-obra especializada. Por esse motivo surge a
necessidade latente de valorizar a aprendizagem em contextos corporativos, onde a tratativa é
oportunizar aos colaboradores uma formação sistematizada, à qual denominamos “Educação
Corporativa” 2.
As universidades têm repensado e procurado reformular seus cursos, em especial o de
Pedagogia. Sobre este tema pretende-se discutir.
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Compreende Educação Corporativa a formação continuada que consiste em um processo de aperfeiçoamento e
atualização de conhecimentos, visando à melhoria da capacitação técnica e cultural do profissional.
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Os novos pedagogos, formados neste início de século, estão terminando a graduação
com ferramentas elementares para serem aplicadas no recinto de trabalho, como por exemplo,
a formação de grupos de estudo para aprimoramento das idéias vindas dos próprios
funcionários no ambiente organizacional. Quando a empresa permite que esta prática seja
orientada por um pedagogo, viabiliza a oportunidade de manuseio com uma das mais potentes
matérias primas do mercado: “o conhecimento”. As ferramentas que este profissional adquiriu
ao longo de sua formação dão uma nova apresentação para empresa, podendo fazê-la se
desenvolver em ritmos mais acelerados. Por esse motivo as organizações aprendentes 3 estão
em ascensão e esta proposta visa trabalhar com cinco disciplinas principais, segundo Cagliari
(2009). São elas: o pensamento sistêmico, o domínio pessoal, os modelos mentais, a
constituição de uma visão compartilhada e a aprendizagem em equipe, todas com o intuito de
desenvolver o corpo empresarial.
Diversas estratégias ou alternativas vêm sendo postas em prática
para responder os desafios de manter ou elevar a lucratividade de
capital nos ambientes coorporativos. O Pedagogo Empresarial
surge como uma nova ferramenta para este desenvolvimento nas
organizações que caminham para serem empresas aprendentes.
Com o propósito de ajustar falha, pensar estrategicamente, ter
habilidade para as relações humanas: saber aprender, treinar e
delegar tarefas – estas características são algumas das solicitadas
aos profissionais no mercado globalizado e que o Pedagogo
direcionará o profissional na tarefa da qual ele melhor se ajusta
para o melhor aproveitamento de suas qualidades. 4

O Pedagogo atua na empresa diretamente ligado ao TH - talentos humanos, a partir de
uma prática de dinâmicas de grupo, jogos de desenvolvimento de equipes e outros. Procura
formar profissionais com competências interpessoais, capazes de solucionar problemas,
desenvolver inteligências múltiplas, inserção e aprimoramento dos quatro pilares da educação
e outras características que favorecem a execução das atividades na empresa. Com isso a
organização torna-se um ambiente essencialmente educativo. Estes conhecimentos e/ou estas
habilidades são adquiridas no curso de Pedagogia e na vida de cada profissional.
Além dessas características exigidas no perfil do pedagogo contemporâneo, espera-se
também, que este saiba manusear com propriedade os recursos da informática a fim de
3

Organizações aprendentes são empresas que zelam pela qualidade e favorecem a aquisição das competências e
habilidades por meio das aprendizagens a elas relativas.
4
CAGLIARI, 2009 – p. 3
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atender a solicitação das organizações. No entanto, os operários também precisam dos
conhecimentos prévios e saberes adquiridos na escola, inclusive os que dizem respeito as
novas tecnologias, haja vista que inúmeros maquinários são computadorizados e dependem de
ser manuseados com precisão. Muitos profissionais não possuem esses conhecimentos porque
abandonaram a escola por motivos variados, e não mais conseguiram dar continuidade.

2.2 – A empresa e a educação formal
Visando suprir a necessidade da falta de escolarização dos funcionários, algumas
empresas optaram por ampliar a oferta de processos educativos. Elas têm firmado parcerias
com instituições de ensino que trabalham com supletivos para os níveis fundamental e médio.
Esse processo, além de aumentar a qualidade dos serviços prestados e dos produtos
oferecidos, elevar o nível de qualificação dos funcionários, também valoriza e enaltece o
profissional enquanto cidadão possuidor de direitos.
Pode-se observar que a partir de 1994 quando surgem novas tecnologias, como a
propagação da internet, houve uma crescente exigência em relação ao perfil do trabalhador,
principalmente no quesito nível de escolaridade. Para se ter um exemplo, nos cargos de
operadores espera-se hoje que os tais profissionais tenham concluído o Ensino Médio.
Embora se tenha essa exigência, nem todos possuem a formação, pois já são
funcionários mais antigos. A estes será extremamente relevante o oferecimento da educação
formal dentro da empresa, a qual está se denominando de Educação Corporativa.
Essa iniciativa trouxe um novo olhar frente ao mercado de trabalho. Tal exigência
muda a mente das pessoas e mudando a mente, os comportamentos poderão ser facilmente
ajustados de acordo com a solicitação das empresas.
Nesse contexto, os educadores precisam incentivar a democracia, a liberdade de
expressão, considerar que tanto homens quanto mulheres são dotados de uma cultura, e essas
características precisam ser valorizadas tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida.
Toda essa dinâmica, necessariamente perpassa por processos educativos, nos quais faz-se
necessário a presença de um profissional pedagogo. O mesmo precisa respeitar os saberes do
aluno/trabalhador, no caso o educando, precisa ser coerente com sua prática, com seu discurso
e com os conteúdos que ensina. Paulo Freire defende essa tese, pois foi um idealizador
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fazendo valer a educação para o povo, em especial à classe trabalhadora. Seu método foi
aplicado em todo Brasil e consiste numa proposta para a alfabetização de adultos que criticou
o sistema tradicional, o qual utilizava a cartilha como ferramenta central da didática para o
ensino da leitura e da escrita. As cartilhas ensinavam pelo método da repetição de palavras
soltas ou de frases criadas de forma forçosa, que comumente se denomina como linguagem de
cartilha, por exemplo Eva viu a uva, o boi baba, a ave voa, dentre outros.
Este método se faz presente no trabalho, não para que seja utilizado pelas empresas
puramente, mas serve como exemplo tanto para aplicação quanto aos conteúdos a serem
trabalhados, para que o processo educativo se faça real nas salas de aulas de uma empresa.
Para reforçar o exemplo, esse método começou a se expandir levando em consideração
palavras familiares no âmbito de trabalho dos operários. Na empresa, onde é difícil destacar a
opinião dos operários, e muitas vezes os mesmos se tornam passivos da ideologia dominante,
e submissos aos interesses da burguesia, não é comum trazer na estrutura organizacional a
composição de turmas para o processo de aprendizagem. Por isso é necessário pensar sobre a
prática, e que na organização, tal prática corresponda às atividades executadas pelos
funcionários.
“É um erro evidente decretá-la [a educação] como tarefa apenas
reprodutora da ideologia dominante como é torná-la como uma
força de desocultação da liberdade, atuar livremente, sem
obstáculos e duras dificuldades. Erros que, implicam diretamente
em visões defeituosas da História e da ciência” 5

A educação tem por finalidade possibilitar o crescimento das pessoas como cidadãos e
como profissionais, por isso a atuação do pedagogo na empresa, passa ser condição Sine qua
non, pois este profissional é quem possui os conhecimentos específicos da prática educativa.
Ele compreende o processo cognoscente e pode contribuir na aprendizagem do profissional,
aguçando o desenvolvimento das potencialidades individuais.

2.3 - A educação formal aplicada de fato na empresa

5

FREIRE, 1996. p. 64
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Vale destacar neste trabalho as empresas que oferecem ensino regular aos seus
funcionários, pois presume-se que estas organizações buscam valorizar as coimpetências e
habilidades dos seus colaboradores, possibilitando-os assim fornecer mais recursos para a
execussão das tarefas no ambiente de trabalho.
A empresa Uberlândia Refrescos, que atua no seguimento de bebidas como sucos e
refrigerantes, desde 2001 decidiu investir em educação formal dentro da própria empresa.
Esse projeto acontece com parceria entre a Federação das Indústrias do Estado de Minas FIEMG, SESI-MG e a Fundação Roberto Marinho. Trata-se do Telecurso 2000 que é um
método de ensino supletivo que abrange o Ensino Fundamental e Ensino Médio. É uma
oportunidade para que as pessoas acima de 15 anos possam completar seus estudos e obter o
certificado referente à Educação Básica. Na Uberlândia Refrescos, as aulas são ministradas
após o expediente de trabalho na própria empresa, diminuindo a desistência dos alunos por
falta de tempo, transporte, dentre outros motivos.
O Telecurso 2000 é um dos mais empolgantes projetos que a Uberlândia Refrescos
cultiva. Sucesso crescente em adesão de funcionários e agora com um diferencial: familiares
mais próximos como esposas podem compor o quadro discente. Neste novo formato, cada
colaborador pode matricular a esposa para concluir os estudos.
“Estou aprendendo bastante, meu último trabalho
extraclasse foi sobre os presidentes do Brasil e descobri
coisas que nem imagina a respeito da república. Meu
perfil profissional está mais acurado e a certificação que
vou receber me ajudará crescer na minha carreira e
reconhecimento, valorização e provavelmente melhor
remunerado”. 6

2.4 – Contemporaneidade e funcionalidade pedagógica nas organizações
O pedagogo contemporâneo está diferente em sua formação e prática se comparado há
tempos anteriores e apresentando-se como agente de transformação para atuar na nova
realidade do mercado. Isto se deve, em parte, a um avanço pedagógico que se traduz em
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Depoimento do aluno Claudisnei de Azevedo que cursa o Ensino Médio no ano letivo de 2010 na Uberlândia
Refrescos.
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diversas disciplinas oferecidas no curso de Pedagogia com enfoque interdisciplinar, o que faz
com que o pedagogo seja capacitado para atuar em diversas áreas do conhecimento com
segurança e propriedade.
Sob o pedagogo empresarial está a responsabilidade de selecionar metodologias
adequadas aos alunos-trabalhadores, proporcionando condições para que ocorra aprendizagem
no ambiente de trabalho. É responsável pela criação de projetos que visam aprimorar as
competências, principalmente no que diz respeito às novas tecnologias que são demandas
imprescindíveis.
Outro campo de atuação são as universidades corporativas que também necessitam do
profissional pedagogo, haja vista que as aquisições de novos conhecimentos continuam em
crescimento e estes não pode ser desconsiderado, por isso o pedagogo utilizará da articulação
destes conteúdos para sua aplicação em tempo oportuno.
Pensando nisso, as instituições de ensino superior têm diversificado suas propostas
curriculares a fim de formar profissionais mais capacitados para atender as necessidades do
mercado de trabalho e ampliar suas possibilidades de empregabilidade.
Em suma, o trabalho do pedagogo na empresa é contribuir significativamente com os
processos produtivos e com a tendência de se ampliar à medida que se desenvolvam as
transformações produtivas que requerem maior potencial intelectual.

3 – Considerações Finais
Para finalizar estas reflexões acerca do Pedagogo no século XXI, reafirma-se que este
profissional não pode ser figurativo. Deve produzir o algo mais na execução de projetos, na
organização de palestras, além de proporcionar um ambiente com enfoque educativo e que
atenda as necessidades da organização. As atividades desse profissional na empresa devem
fazer valer a sua formação, para que a prática pedagógica seja cada vez mais respeitada,
valorizada e solicitada pelo meio corporativo.
Um bom projeto pedagógico talvez seja necessário para abertura de salas de aula em
parcerias com instituições de ensino supletivo que poderão ser inauguradas para que os
trabalhadores possam concluir seus estudos, que por vários motivos não puderam fazer.
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O presente trabalho foi realizado no Campus de Pedagogia da Universidade Presidente
Antonio Carlos (UNIPAC), com grupo de 40 alunos do 1º semestre letivo do presente curso,
com ele objetivou-se sensibilizar a todos sobre a necessidade de se efetivar um trabalho com
materiais recicláveis, pois o mesmo desenvolve no aluno a percepção de que é possível
transformar materiais, de trabalhar com a criança os prejuízos que podem causar o lixo
descartado no ambiente e de maneira irregular. O trabalho foi realizado com os alunos do
curso de Pedagogia sem perder de vista o sujeito da educação, nossas crianças e para que se
realizasse a oficina apresentamos os objetivos do trabalho e, em seguida, estes alunos
desenvolveram as atividades propostas sob a orientação de cada elemento do grupo
proponente deste. De acordo com a realidade dos dias atuais se faz necessário observar e
aproveitar as habilidades da criança, oportunizar a ela situações para que criem a partir de
seus próprios conhecimentos. Esta atividade propicia a criança o desenvolvimento e de sua
coordenação motora, a formação para a autonomia e para a tomada de decisões. O trabalho
nesta perspectiva fortalece a idéia de que a criança é um indivíduo singular e que esta inserida
em um contexto, e que, portanto ela pode interferir no seu meio, trazendo resultados positivos.
O trabalho com projetos proporciona aos alunos a troca de experiência, de saberes e
desenvolve a autonomia, pois, considera os diferentes saberes que os alunos trazem sobre o
tema pesquisado. Respaldamos nossas ações em autores que discutem a questão como
GUIMARÃES (2009), MACHADO (2002), LOPES (2005), dentre outros. Os alunos
orientados através do diálogo e de maneira direta e simples saberão aproveitar as
oportunidades que lhes são oferecidas, por isso é importante direcionar o trabalho com as

crianças usando materiais próprios do seu dia a dia como revistas, jornais, caixas de
embalagens, colas, tesouras que são utilizados para o aprendizado, ela é convidada também a
observar como isso também representa cuidados com a educação ambiental, aproveitando
materiais, observando o consumo exagerado de gastos e conseqüentemente aprendendo a
controlar suas matérias usadas. Outro fator importante são as discussões em grupo, pois elas
desenvolvem a socialização, aprendendo a respeitar a opinião de cada um. A produção faz
com que o aluno tenha novas idéias e passe a criar novos objetos, exercitando e colocando em
prática toda sua capacidade criativa.

Palavras chaves: Socialização; reciclagem; formas geométricas.

O presente projeto é o relato de uma experiência desenvolvida no curso de Pedagogia,
na disciplina de Prática Pedagógica II, quando fomos convidados a pensar numa oficina sobre
o tema relevante para ser desenvolvido com os alunos da Educação Infantil ou Ensino
Fundamental, para tanto precisávamos elaborar um projeto, levantar os custos, adquirir os
materiais para a efetivação de nosso trabalho.
Foram cumpridas todas as tarefas do planejamento e realizamos a oficina com as
alunas do curso de Pedagogia, afinal a idéia é que sejamos todos, defensores e divulgadores
desta causa, pois estaremos, em breve formando opiniões, formando nossos alunos, nossos
cidadãos.
Discutimos com os colegas, futuros professores, a necessidade de valorizar a interação
entre os alunos para que os mesmos possam trabalhar com seus colegas de sala rompendo as
barreiras do preconceito e das diferenças, buscando uma maior harmonia e socialização,
focando em um trabalho coletivo, mas com reflexão trazendo de dentro de cada um a
inspiração, uma experiência e organizar suas idéias e desenvolver algo que seja para o
crescimento de todos.
Um trabalho desenvolvido com organização e propósitos claros faz com que os alunos
desenvolvam sua aprendizagem de maneira mais significativa e consistente, pois podem
perceber o envolvimento de várias disciplinas entre elas a matemática, a ciência, artes e a
geografia.

Os alunos irão desenvolver as atividades partindo de materiais diversos como jornais,
revistas, panfletos, restos de materiais utilizados e outros como papéis crepom, papéis de seda
e de presente e desenvolverá novas formas de embalagens como caixas de presente, portas
jóias, caixas para guardar brinquedos, carrinhos, dentre outros. Nesta perspectiva estarão
desenvolvendo a percepção de diversas texturas, cores e formas geométricas, bem como a
questão da preservação do meio.
A utilização destes materiais está diretamente ligada à questão da reciclagem, ou seja,
materiais que não teriam mais utilidade e seriam descartados agora serão reutilizados para uma
atividade divertida e prazerosa onde existe uma infinidade de possibilidades. Desenvolvendo
na criança a consciência da reciclagem de materiais que seriam jogados no lixo, explicaríamos
aos alunos quanto tempo cada material leva para serem degrado no meio ambiente.
Durante a atividade foi apresentado aos alunos também uma grande variedade de
tamanho, formato e cores. Mostrando a eles a percepção da diferenças, permitindo o
desenvolvimento de trabalhos variados e diversos. De acordo com a realidade de cada um se
faz necessário observar e aproveitar habilidades das crianças, oportunizando para que elas
criem a partir de seus conhecimentos prévios, seus interesses e suas experiências, despertando
nelas o interesse o interesse para criar com liberdade de expressão e orientados saberão
aproveitar as oportunidades que lhes são dirigidos.
Observa-se que é importante direcionar o trabalho com as crianças usando materiais
próprios do dia a dia como revistas, jornais, colas, tesouras que são utilizados para o
aprendizado e com isso desperta também os cuidados com a educação ambiental,aproveitando
materiais observando o consumo exagerado de gastos e conseqüentemente aprendendo e
cuidando. A educação ambiental é uma ação educativa que orienta e contribui para a formação
de cidadãos conscientes em relação aos cuidados com o meio ambiente como um todo sendo
assim inserida no contexto escolar tem por finalidade aprofundar o aprendizado e
conseqüentemente transformar os alunos e toda comunidade em geral a serem conscientes,
capazes de observar a realidade atual e através dos seus conhecimentos propor ações que
preserve a natureza tendo sempre um foco voltado para educação e ao aprendizado da criança.
A escola nos anos iniciais tem a finalidade de desenvolver habilidades manuais e motoras,
onde o professor ensina os primeiros passos ao aluno, como se pegar um lápis para escrever,
como fazer colagem e manusear uma tesoura para recortar uma imagem. Ao criar as caixas

com gravuras, fotos e colagens a criança utilizou a sua criatividade e senso crítico para
construir a sua caixa e dar utilidade a ela. A partir disso a criança se envolveu com o fazer, e
desenvolveu vários aspectos, como trabalho em grupo, o raciocínio lógico, despertando assim
habilidades que antes as mesmas não sabiam que tinham.
Este trabalho despertou nos alunos a capacidade intelectual em descobrir e criar o
novo, iniciando com uma caixa velha que eles tiveram que transformar em um objeto util.
Partindo desse ponto os participantes da oficina utilizaram todos os mecanismos cognitivos
que auxiliará nesse processo de construção.
Cada um deles tem dentro de si um senso crítico que muitas vezes não encontra na sua
meio forma de expressá-lo, seja em casa, na escola ou até mesmo em outros ambientes, cabe
ao professor buscar uma maneira que as crianças possam colocar suas idéias para fora, e assim
explorá-lo.
O trabalho buscou justamente isto nos alunos, pois recortando, colando eles poderão
criar algo diferente que despertou sua atenção, criando uma obra prima que sai de dentro de si,
que expressa suas próprias idéias, seus sentimentos, sua visão do mundo.
Toda pessoa tem seu potencial só é preciso ter o incentivo para que o aprendizado se
torne prazeroso, para trabalhar com a crianças em uma dinâmica diferente é preciso ter a
supervisão de um professor bem preparado para acompanhar e ajudar no desenvolvimento do
trabalho. Na sala de aula tudo o que o professor ensina para o aluno e um novo conhecimento
no qual ele passa a desenvolver no dia a dia.
Esta atividade propicia a criança o desenvolvimento e consolidação, a tomada de
decisões fortalece a vertente de que a criança é um individuo singular que esta inserida em um
contexto, e que através do mesmo, pode observar as suas escolhas interferindo no seu meio,
trazendo resultados positivos ou negativos. O desenvolvimento de percepção e discriminação
do espaço nessa atividade é inerente, pois com essa proposta, os participantes são convidada a
se desenvolver de forma ativa para que haja uma maior atuação no seu meio de convivência e
também descobrimento de novas áreas de espaço, explorando o seu próprio ambiente.
A proposta de escolha de figuras preferidas, dá a criança uma autonomia de escolha e
expressão, no qual a mesma poderá expor as outras crianças os seus sentimentos, desejos e
ansiedades através das figuras, proporcionando ao pedagogo uma análise comportamental do
mesmo. A exploração de noção de espaço, visa que a criança desenvolva noções básicas de

espaço como até onde cortar, onde colar, onde colocar os materiais para a criação sem que o
mesmo atrapalhe no fluxo normal da sala.
Com este trabalho desenvolvemos em nossos participantes de forma dinâmica o
trabalho em grupo, pois com ele houve o envolvimento de todos tanto nas divisões de tarefas
quanto a divisão dos materiais utilizados.

Metodologia
Foi trabalhada com os alunos uma dinâmica em grupo, onde todas as caixas ficaram
dispostas de maneira aleatória, e cada aluno pode escolher qual seria a melhor caixa para ele
trabalhar. A sala foi disposta em grupos de dez pessoas, nestes grupos havia todo o material tal
como: tesouras, papel de diversos formatos, texturas e cores, colam revistas, gravuras já pré
selecionas e recortadas. Cada grupo contava com o apoio de dois membros dos realizadores
dos projetos para auxiliar no desenvolvimento da atividade. Neste contexto foram trabalhados
vários aspectos como a matemática onde podemos destacar as diferentes formas das caixinhas
de papelão e ressaltar com o aluno as formas geométricas de cada uma. Com este trabalho
desenvolvemos em nossas crianças de forma dinâmica o trabalho em grupo, pois com ele deve
ter o envolvimento de todos tanto nas divisões de tarefas quanto a divisão dos materiais
utilizados.

Justificativa:
O trabalho com materiais reutilizáveis se faz importante, pois promove o debate e a discussão
sobre o tema da conservação e cuidados com o meio ambiente. O trabalho com o
reaproveitamento do papel utilizado, as diferentes utilidades das caixas, as diferentes formas
de decoração, como por exemplo, a utilização de fotos, gravuras e imagens desperta no aluno
o desejo e o envolvimento no processo ensino – aprendizagem de forma prática e dinâmica,
ele aprende a trabalhar em grupo e desenvolve a capacidade de observação do meio à sua
volta. Desperta também a capacidade de realizar comparação, de identificar semelhanças e
diferenças de gravuras e caixas proporcionando o aprendizado de conceitos geométricos
importante para o desenvolvimento cognitivo de cada um.

Resultados:

Os alunos mostraram sensíveis quanto ao aproveitamento de papéis e caixas para a utilização
dos mesmos como recursos didáticos, construindo porta caneta, porta giz, caixas para guardar
brinquedos e materiais de forma organizada e criativa. Trazendo também o envolvimento da
turma neste projeto não só dentro da sala de aula, mas para os espaços além da mesma.
Conscientizando sobre a importância da reciclagem, e desenvolvendo a capacidade de
conviver e trabalhar com outras pessoas. Nesta oficina participaram 40 alunas do curso de
Pedagogia.
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Resumo
Este trabalho tem o objetivo de abordar a sustentabilidade como uma necessidade para a
sobrevivência do ser humano. Este tema é amplamente abordado na Escola Municipal
Antonino Martins da Silva, no Distrito de Martinésia município de Uberlândia. Observa-se
a importância de cuidar do espaço que habitamos e ter a clareza que o meio ambiente pede
socorro. Nosso planeta cada dia que passa perde sua qualidade de vida. No Brasil,
especificamente o município de Uberlândia, as águas existentes e o ar estão cada vez mais
poluídos. Assim, é necessário que a escola desenvolva ações capazes de ver nas crianças o
sentimento e a necessidade de serem protetores da natureza. Ensiná-las a jogarem o lixo no
local adequado, reciclar o que se pode reciclar e aproveitar mais os alimentos que
consumimos. O desperdício é um fator gravíssimo que agride aqueles que não têm
alimentação adequada e vivencia a fome. A fala da diretora vem contribuir para a formação
critica e ambiental dos alunos refletidos sobre a importância de combater ao desperdício e
cuidar do nosso planeta Terra. Este tema é abordado em qualquer época do ano,
independente de ser o dia da árvore, meio ambiente. É trabalhado em todas as salas
começando desde a educação infantil, as crianças começam a aprender que lixo tem que
ser jogado na lixeira. O interessante é que os pequeninos aprendem e eles vêem os adultos
fazendo algo errado, que seja um simples papel de bala no chão já é motivo para eles os
corrigirem. O futuro do planeta está nas mãos das nossas crianças. Pais, professores enfim
todos nós devemos, lutar contra os desmatamentos, poluição das nossas águas, para evitar
que todas essas nossas preciosidades um dia chegue ao fim.
PALAVRAS CHAVES: Professor, Educação Aluno, Aluno.
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RESUMO
Este trabalho visa discutir o papel do gestor escolar no Brasil considerando, como
pressuposto básico, a importância da democratização nas relações administrativas e
pedagógicas no interior do espaço escolar. A função do gestor deve superar os entraves
burocráticos que na maior do tempo inviabiliza a concretização de ações pedagógicas e
democráticas voltadas para um ensino de fato de qualidade. Neste sentido, procuramos
também enfatizar o significado e desdobramento de conceitos importantes, tais como:
qualidade, democracia, comunidade escolar, entre outros. A pesquisa, realizada mediante
análise bibliográfica de obras, artigos e textos divulgados pela internet que abordam esta
temática, evidenciou a necessidade de uma maior participação da comunidade escolar no
interior das escolas, bem como a importância de uma (re) significação nas práticas
pedagógicas e administrativas tanto por parte dos gestores como dos professores. Uma
gestão democrática voltada para uma efetiva participação de todos (professores, pais,
alunos, gestores e demais funcionários de uma instituição escolar) se concretizará após
uma ampla discussão acerca dos papéis e responsabilidades de cada um no processo ensino
e aprendizagem. A pesquisa muito contribuiu para reafirmar a noção de que a escola é um
espaço multicultural, assim como lugar de aproximação e conflitos, onde o conhecimento
precisa ser constantemente produzido e reavaliado, cabendo ao gestor ser mais do que um
simples administrador. O gestor carece ser um líder participativo e atuante no processo de
ensino e aprendizagem.
Palavras chave: Gestão Escolar; Educação; Comunidade Escolar.

Introdução
Este trabalho tem como objetivo central analisar o papel do gestor educacional no
Brasil na atualidade. As leituras realizadas para efetivação desta pesquisa deixam claras as
necessidade e urgência de se repensar o papel deste profissional no interior da escola e
também na relação externa com a comunidade escolar.
A educação no Brasil apresenta problemas graves quanto à evasão escolar, alto
número de reprovação, fracasso escolar, questões de falta de infra-estrutura, número
excessivo de alunos por sala; professores desmotivados, enfrentando péssimas condições
de trabalho e baixos salários, além, claro, de um sentimento de desvalorização da profissão
acompanhado pelo excesso de atribuições impostas pela sociedade neoliberal e
globalizada. Enfrentar essas e outras inúmeras dificuldades não tem sido fácil para os
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profissionais da área. Então, optamos por fazer uma pesquisa bibliográfica centrada em
discussões sobre o papel do gestor neste cenário, a primeira vista, conturbado, mas,
também aberto para perspectivas de transformações.
Antes mesmo de adentrar em análises sobre o papel e importância do gestor
escolar no planejamento e encaminhamento de ações coletivas para novas práticas
pedagógicas na contemporaneidade acredito ser importante ressaltar os caminhos pelos
quais a administração escolar passou no Brasil nos últimos anos. A leitura de HORA
(2007) muito contribuiu para o entendimento deste ponto na discussão sobre a gestão
educacional em nosso país. Partindo de uma experiência no Pará a autora traz um
arcabouço de reflexões sobre a possibilidade de construção de práticas democráticas no
âmbito escolar. Contudo, logo no início de sua obra esclarece ao leitor(a) que:
No Brasil, a administração da educação não se desvincula dos princípios
administrativos empresariais, dada a sua característica de sociedade
capitalista, em que os interesses do capital estão sempre presentes nas
metas e nos objetivos das organizações que devem se adaptar ao modelo
que lhe impõe. (HORA, 2007, p.18)

Desta forma, a que pensarmos que há uma tentativa de aproximação entre a área
da administração empresarial e a administração escolar e que, em muitos casos e
momentos, tal aproximação pode vir a se mostrar negativa para a gestão escolar haja vista
que uma escola não é uma organização empresarial tal como nos moldes do sistema
capitalista. O que a autora deixa explícito em suas análises é que a escola, como espaço de
produção e socialização do conhecimento, embora fazendo parte da sociedade capitalista e,
portanto, retransmitindo os seus valores, deve assumir um papel também transformador e
questionador desta estrutura. A escola é também espaço de resistência e confrontação de
ideias e valores, o que será analisado mais adiante neste trabalho.
No passado inexistia a concepção de gestão escolar com ênfase na participação
coletiva, pois o sistema educacional era pensado com base nos conceitos da Teoria Geral
da Administração. Segundo HORA, a teoria clássica da Administração no início do século
XX contemplou as ideias de Frederick Taylor, Henry Fayol e Max Weber acerca do
controle do trabalho, expresso, sobretudo, na figura do gerente, o qual deveria impor a
ordem e a disciplina nos locais de trabalho. Havia uma clara separação entre trabalho
intelectual e manual, assim como uma forte centralização e burocratização na realização
das atividades cotidianas. Durante os anos 20 do século passado entrou em vigor ideias
centradas no papel decisivo do chefe e busca constante pela eficácia e eficiência. Naquele
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momento, as chamadas relações humanas tinham como objetivo conceber um ideário de
trabalho em que prevaleceriam relações mais próximas e harmoniosas. Essa teoria clássica
da Administração ficou conhecida como psicossocial.
Já nas últimas décadas do século XX a Teoria da Administração ganhou um novo
aspecto que consistia na intensa busca pela capacidade de produção coletiva de soluções
para os problemas no interior dos locais de trabalho. A valorização do trabalho em equipe e
a descentralização das decisões ganharam contornos de um novo tempo: a globalização.
Assim, teóricos da Administração, acompanhando os novos rumos e diretrizes do sistema
capitalista, começaram a proclamar a busca pela qualidade, quer fosse, de vida, no
trabalho, no lazer. A instabilidade econômica e também política durante a década de 1970
provocou reformulações em várias áreas do conhecimento. O diálogo entre áreas diferentes
contribuiu para que os teóricos da administração buscassem explicações na fenomenologia
e no existencialismo, aprofundando o discurso em torno da “relevância humana”, enfim,
como bem esclarece HORA,
O critério da relevância humana tem um desempenho filosófico e
antropológico que implica a articulação definida, significativa e lógica
entre duas realidades: de um lado a administração e de outro a qualidade
de vida humana dos participantes, qualidade essa que está definida de
acordo com as próprias opções existenciais. (HORA, 2007, p. 40).

De fato, o que esta terceira corrente de pensamento da Administração, chamada de
contemporânea, começou a colocar para o mundo do trabalho foi à necessidade de se dar
maior abrangência para aspectos humanos e valorativos aos fechados e rígidos locais de
trabalho. Para tanto foi oportuno criar a noção de participação de todos no processo de
concepção, planejamento, organização, implementação e avaliação de projetos. Essas
inovadoras formas de gerenciamento das empresas também chegaram ao espaço escolar
conforme ressalta a autora aqui citada. A ausência de uma referência teórica própria para a
administração escolar levou muitos pensadores da área educacional, e até mesmo o poder
público, por meio de suas políticas públicas para o setor educacional, se aproximarem das
teorias empresariais. (HORA, 2007).
Nessa mesma linha de pensamento é pertinente citar aqui as análises de Vitor
Henrique Paro que já desenvolveu várias pesquisas sobre gestão escolar e a busca pela
concretização de práticas democráticas na relação gestor/professores/alunos e comunidade
escolar. Ao diferenciar o trabalho realizado em uma empresa, Paro (2007) nos orienta
sobre a questão de que,
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Numa empresa comum podem-se conseguir produtos de boa qualidade
com trabalhadores (produtores) descontentes (embora menos
eficientemente); na escola não: aqui, a não identificação dos agentes
com os objetivos compromete a qualidade dos resultados, fato que pode
permanecer oculto, pela dificuldade de avaliação imediata do produto
pelos métodos convencionais. (PARO, 2007, p. 29)

A administração escolar deve assumir novos contornos e direcionamentos. A
palavra gestão passa, então, a abarcar uma variedade de concepções que a administração
não consegue. Entre as novas variedades de significados podemos destacar a
democratização, ou seja, gestão permite e possibilita à associação a tomada de decisões
coletivas, visando o bem comum da escola como espaço privilegiado por excelência para a
formação do cidadão em sua dimensão individual e coletiva (PARO, 2007).
O gestor que assume uma função, meramente, burocrata e técnica, acaba por
manter o status quo e ao desenvolver o seu trabalho, objetivando alcançar apenas uma
produtividade e qualidade, semelhantes ao mundo do trabalho empresarial ou industrial,
gera uma desconfiança entre os seus liderados (no caso, professores). Uma abordagem
interessante na pesquisa de PARO está relacionada ao conceito de qualidade. Ao longo de
seu livro percebe-se a intenção do autor em alargar o conceito de qualidade no ensino à luz
de novas questões que não estão necessariamente atreladas à produtividade tal qual no
sistema capitalista de produção de mercadorias e serviços.
Neste sentido, é relevante pensarmos o que de fato seja qualidade de ensino.
Porque qualidade de ensino para professores, gestores, alunos e pais pode ser muito
diferente e, até mesmo divergente, da divulgada e esperada pelo governo e donos do capital
de modo geral. Para PARO a escola e seus atores deveriam ter um papel decisivo na
formulação de políticas públicas educacionais. Ele propõe uma reestruturação nas ações
didáticas e administrativas como forma de construção de uma gestão escolar que venha a
ser realmente marcada pela democracia e garantidora de um ensino de qualidade não para
amostragem de números e estatísticas, mas uma qualidade voltada para a formação do
aluno enquanto sujeito no processo de construção e apropriação da cultura.
A escola não pode continuar restrita a lugar de acesso a informação ou formação
para o mercado de trabalho como há tempos atrás. Mesmo porque, atualmente, os novos
recursos tecnológicos no campo da comunicação já fazem cumprir com o papel de manter
um número significativo de pessoas informadas sobre os mais variados temas, fatos e
acontecimentos. E quanto à profissionalização temos que ter claro que o mercado de
trabalho vem enfrentando uma crise estrutural. Portanto, a educação não pode continuar se
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restringindo a transmissão de conhecimentos acadêmicos divididos em disciplinas
curriculares. Concordando com PARO,
A educação, como parte da vida, é principalmente aprender a viver com a
maior plenitude que a história possibilita. Por ela se toma contato com o
belo, com o justo e com o verdadeiro; aprende-se a compreendê-los, a
admirá-los, a valorizá-los e a concorrer para sua construção histórica, ou
seja, é pela educação que se prepara para o usufruto (e novas produções)
dos bens espirituais e materiais. (PARO, 2007, p.21-22).

A escola tradicional não é suficiente para atingir objetivos mais amplos e
transformadores nos rumos do ensino educacional. Abandonar uma educação “bancária” e
seguir trilhando novos caminhos para a efetiva preparação dos alunos para uma vida
criativa e transformadora, pautada no direito e dever, no exercício da autonomia
(SARTORI, 2008) é indicativo para um novo olhar sobre a concepção de gestão escolar.
É, portanto, neste momento que podemos começar a refletir de forma mais
sistemática acerca da função do gestor nesta empreitada de pensar uma nova escola que
seja inovadora em ações voltadas para um ensino de qualidade no que tange a prática da
democracia. Entre as qualidades do gestor destacam-se a motivação, responsabilidade,
dinamismo e criatividade para pensar coletivamente o projeto político pedagógico da
escola, maior e mais efetiva a participação da comunidade escolar. O seu trabalho consiste
no estímulo ao aprendizado dos alunos, aquisição e (re)significação do conhecimento
apreendido no espaço escolar. A administração da escola neste contexto de análise assume
também novos significados não somente para o gestor, mas, para professores, pedagogos,
alunos, funcionários, pais, enfim, todos os envolvidos direta e indiretamente no processo
de ensino e aprendizagem.
O gestor escolar na atualidade deve coordenar sua equipe tendo em mente a
democratização da escola a nível interno e externo, o que implica, internamente, em abrir
espaço para ações democráticas no setor administrativo, no envolvimento de pais e alunos
e, principalmente, na elaboração do projeto político pedagógico da escola, o qual deve
contar com a participação ativa e efetiva de todos. Em termos externo, o gestor deve ter a
preocupação constante em dinamizar discussões sobre o real papel social da escola. Esta
não pode continuar sendo vista como transmissora de conhecimentos cristalizados pela
academia.
A democratização das relações organizativas no interior da escola se faz
necessário para o rompimento de ideias e concepções tradicionais e conservadoras sobre a
escola. Entendendo que junto aos alunos, como bem ressalta Hora,
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“a escola tem uma contribuição indispensável e insubstituível,
embora limitada, a dar para a afirmação histórica das classes
populares, na medida em que pode favorecer a ampliação da
compreensão do mundo, de si mesmo, dos outros e das relações
sociais” (HORA, 2007, p. 49).
Destacamos a partir deste momento as habilidades específicas de um excelente
gestor. O gestor moderno e comprometido com o trabalho pedagógico é aquele que
incorpora no rol de qualidades a característica de diretor-educador para realizar com
competência seu papel de líder nas discussões políticas, culturais e pedagógicas, sem
perder as habilidades técnicas que também são importantes e não podem ser desprezadas
ou ignoradas. Em uma gestão democrática é relevante o diretor-educador ampliar o debate
sobre o significado da escola no processo educativo, a função crítica e criativa do
currículo; assumir juntamente com a sua equipe de pedagogos e coordenadores a
elaboração do projeto político pedagógico da escola. Ao assumir as atribuições de gestor
escolar, deve ter claro a importância de se conhecer o bairro onde está localizada a escola,
a história do local, como está organizada o entorno do bairro e se há ou não outras
organizações sociais que possam vir a contribuir com a organização coletiva da escola.
Neste aspecto, vale retomar uma vez mais as análises de HORA que teve a
competente preocupação e cuidado em apresentar algumas concepções de comunidade
afirmando a importância da mesma para o nosso entendimento da relação comunidade e
escola, ou seja, não adianta discursar a favor de uma maior participação da comunidade
escolar junto a qualquer instituição de ensino educacional se não houver um debate acerca
do que seja comunidade.
A pesquisadora ressalta que a família é a primeira comunidade na qual o aluno
está inserido e que o conceito de comunidade não é fácil de ser definido ou mesmo
entendido. No capitalismo a idéia de comunidade acabou se esvaindo já que se quebraram
os laços que prendiam “o sempre apressado morador à área em que vive”. No Brasil, as
escolas foram pensadas e organizadas não para servir às comunidades, mas para manter o
academicismo de tempos passados e ensinar técnicas de ler, escrever e contar. (HORA,
2007, p. 59-69). Então, ao propormos a aproximação entre escola e comunidade é
imperativo ressaltar que a criança, ao entrar na escola, está participando e atuando em um
novo espaço, uma nova e mais complexa comunidade.
A participação da família na gestão escolar é muito importante tendo em vista que
a escola deve servir e ao mesmo tempo trabalhar em parceira com pais e responsáveis para
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a concretização de uma escola formadora de cidadãos conscientes de seus direitos e
deveres, capazes de confrontar com o mundo a sua volta. O gestor pode assumir a função
de coordenar projetos voltados para apresentar e discutir com a Associação de Pais e
Mestres tendências e correntes pedagógicas, discutir qual necessita ser implementada na
escola, considerando a realidade local e interesses dos professores e alunos neste processo.
Este tipo de posicionamento pode, contudo, gerar desconfianças por parte de professores.
Então, caberá ao gestor ser um líder no comando democrático para resolução dos
problemas internos, pois, não basta adotar uma corrente pedagógica, mas, sim, criar
condições para que os professores explorem e discutam democraticamente os significados
didáticos e práticos das novas orientações pedagógicas.
A abertura de espaço para discussão dos problemas não indica que tudo será
resolvido. O Brasil é um país “marcado” em sua História por mandos e desmandos,
autoritarismo e controle, quer seja por parte das elites, ou, por parte do Estado. Durante os
anos 80 do século passado houve um processo de abertura política após um longo período
de ditadura militar. A escola ganhou novos enfoques e destaques, passando mesmo a
esboçar novas diretrizes no sentido de busca pela autonomia em consequência de uma
política educacional que também atendia aos desejos de um novo momento histórico.
(VIEIRA, 2009).
Neste sentido, o gestor escolar tem que exercer suas atribuições motivado pelo
interesse no diálogo, garantir à comunidade escolar participação na filosofia pedagógica da
escola, na construção do projeto político pedagógico, nos momentos de avaliação dos
avanços e retrocessos no funcionamento da escola. O gestor pode e deve incentivar a
comunidade escolar a debater as questões educacionais e refletir-se como sujeito histórico
no processo de construção do sistema de ensino. A comunidade escolar precisa acreditar no
que vai ser ensinado aos alunos, ter clareza dos objetivos e metodologias, entender dos
processos e importância dos métodos avaliativos, saber que existe um currículo a ser
elaborado e implementado na escola. Assim, um gestor-educador, como entusiasta da
educação para a democracia tem que agir consciente de que “a postura do diretor, necessária
na gestão democrática que inclui a participação da comunidade, é caracterizada pela própria
comunidade, que sabe exigir comportamentos. (HORA, 2007, p.116).

Ao longo da pesquisa bibliográfica para realização deste trabalho ficou
evidenciado que os autores não têm o interesse em elaborar um receituário para
concretização de uma educação para a democracia, mas, o desejo e compromisso social e
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político de contribuir para a realização de transformações no espaço escolar. Como os
autores eu também tenho a certeza de que são muitos os caminhos a percorrermos para a
efetivação de novas práticas pedagógicas e administrativas. Contudo, é pertinente
continuar firmes no propósito de elaboração de uma crítica-reflexiva sobre o papel do
gestor escolar. Este, com coerência entre a prática e o discurso deverá, ainda, esforçar-se
para manter um equilíbrio nas relações interpessoais, competência técnica para executar as
diretrizes, normativas e leis que regulamentam o ensino. Ser um estudioso constante na
busca por conhecimento científico.
Aliado a estas atribuições de líder junto à comunidade escolar, o gestor, em
conjunto com sua equipe de coordenadores, pedagogos e professores tem a
responsabilidade de pensar em alternativas para as práticas educativas. Embora não
possamos ignorar que divergências de pensamentos e ideias surgirão no processo. É
impossível nem mesmo salutar conter ou mesmo evitar os conflitos. Mesmo porque um
trabalho coletivo deve estar aberto para discussões e debates, trocas de experiências e
opiniões para o crescimento e amadurecimento profissional e político de todos os
envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
Desta forma, as transformações e mudanças necessárias visando a qualidade no
ensino implicam em uma nova organização do espaço escolar, sobretudo, no que tange as
práticas de ensino e aprendizagem. A utilização de novas tecnologias pode contribuir
significativamente nesse novo processo de gestão escolar. De acordo com ALMEIDA
(2003) o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação –TICs -, pode ser incorporado
como meio facilitador de comunicação entre o gestor escolar e os professores, pais e
alunos, redimensionando a tomada de decisões importantes sobre a escola, criando assim
novas formas de relação mais dinâmicas e, porque não dizer, democráticas. Projetos
administrativos podem ser pensados a partir do uso das TICs. O gestor como líder deve
estimular e incentivar a formação dos docentes para o uso desta ferramenta uma vez que o
seu papel “não é apenas o de prover condições para o uso efetivo das TICs em sala de aula
e, sim, que a gestão das TICs implica gestão pedagógica e administrativa do sistema
tecnológico e informacional, na qual o diretor tem um papel fundamental como agente
mobilizador e líder da escola”. (ALMEIDA, 2005, p. 117).
Novas perspectivas para a gestão escolar democrática anunciam a
construção de um novo modelo de escola em que a democracia passe a ser entendida não
somente restrita a direito de expressar opiniões, mas, também como exercício de cidadania
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no sentido de luta pela apropriação da cultura, construção coletiva do currículo, do projeto
político pedagógico. A escola, com já havia dito anteriormente, é também um espaço de
resistência. A partir do momento em que ocorreu a universalização do ensino no Brasil
começamos a nos deparar com uma nova realidade, a diversidade cultural neste importante
espaço de socialização e construção do conhecimento.
É necessário visualizar a escola como local de múltiplas manifestações de
interesses entre alunos, professores, pedagogos e diretores. Alunos e demais profissionais
não são seres apáticos em sua totalidade, mas, ao contrário, expressam sentimentos, valores
morais e culturais, desejos de permanência e mudanças. Suas experiências históricas,
individuais e coletivas, precisam ser valorizadas em uma gestão democrática e
comprometidas com a escola pública. A escola é espaço de estudo, conversa, brincadeira,
troca de experiências e vivências, cabe a todos atuar neste espaço visando o bem comum e
a transformação quer seja da escola como da sociedade. Ao gestor, ser um líder atuante
neste processo de transformações nas ações práticas de democratização administrativa e
pedagógica.
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GESTÃO E PARCERIAS : CONDIÇÕES PARA UMA ESCOLA DE QUALIDADE

Lucélia Bárbara Moraes Hortêncio ¹
Silma do Carmo Nunes ²
Resumo: o presente artigo surgiu do desafio em estabelecer metas e prioridades na
condição de gestora de uma escola municipal de Uberlândia localizada no distrito de
Martinésia. Mobilizada a estabelecer uma proposta de ação que visa os processos de
democratização da práxis escolar, a partir dos princípios da democracia e da cidadania,e
por outro lado,facilitar a inserção e a participação da comunidade em atividades práticas e
reflexivas do cotidiano da escola e das relações em sala de aula.As concepções teóricas que
embasam essa prática visa à metodologia de projetos de ação em parcerias com diversos
segmentos que contribuem para a construção social e cultural dos atores supracima citados.
Através da pesquisa bibliográfica foi possível perceber que a interação de diferentes
forças,da escola,dos pais e comunidade em geral permite a construção de possíveis
respostas a diversas questões tais como: falta de interesse pelos estudos, indisciplina, falta
de participação da família e problemas relacionados com a interação social.Por outro
lado,foi
verificado,ainda,que
a
educação
ancorada
pela
participação,
autonomia,mobilização,responsabilidade, respeito e amizade,deve converter-se em um
âmbito de reflexão individual e coletiva que permita construir racionalmente e
autonomamente,princípios gerais de valores,que ajudem os sujeitos sociais a elaborar
formas mais justas e adequadas de convivência e apropriação do conhecimento.
Palavras - chave: gestão democrática, aprendizagem, cidadania, parcerias, atividades
práticas e convivência.
1.Aluna do Curso de Especialização em Inspeção Escolar da Faculdade Católica de
Uberlândia – Minas Gerais.
2.Doutora,Professora do Curso de Especialização em Inspeção Escolar,da Faculdade
Católica de Uberlândia - Minas Gerais.Orientadora deste artigo.

Introdução
Os termos, gestão e participação, serão definidos neste estudo, como sendo atividades
escolares, administrativas e pedagógicas que buscam a participação e o compromisso de
todos os atores escolares no sentido de realizar o enfrentamento dos desafios pedagógicos e
metodológicos aproximando assim a família e comunidade com o movimento cotidiano da
escola e consequentemente, diagnosticar e interferir sobre os entraves que distanciam
alunos e pais das responsabilidades escolares.
O objetivo maior de deste trabalho é conhecer através de estudos e anàlises bibliográficas
as principais peculiaridades necessárias a administração e participação das unidades
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educativas no caminho por uma gestão democrática da sociedade, considerando-se que as
escolas, em seus pressupossos gerais podem interferir positivamente na formação dos
princípios democráticos e emancipatórios, na participação e efetivação da autonomia e
cidadania.
A escolha do tema ocorreu a partir da experiência como administradora escolar de uma
escola situada no meio rural, cujo os alunos vivenciam a evasão escolar, a carência
cultural, a reprovação, as distorções idade-série devido à rotatividade de moradias e
escolas, inadequações entre as propostas curriculares, os instrumentos de avaliação e
infelizmente das diferenças culturais, sociais e econômicas entre os propósitos
educacionais e as perspectivas e necessidades dos alunos nos distintos grupos sociais dos
quais participam. Ressaltamos ainda que nosso objetivo nessa pesquisa se traduz na
tentativa de minimizar os problemas e conflitos enfrentados bem como ampliar os índices
satisfatórios para o desenvolvimento da educação básica.
Espera-se que a partir do desenvolvimento da gestão, da parceria, da integração da escola
com as famílias dos alunos, seja estabelecido um ensino de qualidade, que promova de
forma coerente a interdisciplinaridade entre áreas do conhecimento e na participação com
maior freqüência nos projetos que visam uma melhor aquisição do conhecimento e de
relacionamentos intersociais menos conflitantes e que, ofereçam consequentemente,
melhores possibilidades de vida escolar, familiar e social.
A estruturação de equipes para dimensionar os alicerces da gestão escolar democrática,
deverá ocorrer a partir das características e possibilidades e perspectivas individuais e dos
grupos sociais próximos a escola. Este dimensionamento deverá estar voltado para
sanar,tanto a nível da escola como dos meios sociais,os fatores que inviabilizam o
diálogo,a participação, a ética e a compreensão entre os diferentes sujeitos escolares.
De maneira globalizante a gestão escolar democrática, deve ser organizada ainda,para
propiciar aos alunos o fortalecimento da capacidade em lidar de forma positiva com as
adversidades do meio em que se insere, sejam nos aspectos individuais, familiares, sociais,
tanto das crianças que já convivem com situações traumáticas e adversas, seja com aquelas
crianças que vivem em ambientes livres de desigualdades, principalmente no que se refere
a aspectos sociais e econômicos.
O desenvolvimento da gestão compartilhada deve ocorrer de forma participativa e
dialógica, prevalecendo a ênfase no bem comum, buscando envolver todos os profissionais
da escola, os alunos e suas famílias. Esse trabalho deve centrar-se, principalmente nos
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alunos e/ou mesmo nas famílias que têm dificuldades, seja nos aspectos de aprendizagem
escolar como nos aspectos econômicos e culturais.
A gestão escolar em parcerias sinaliza ações efetivas para a participação e
democratização da educação. É sem dúvida alguma um desafio para quem prioriza a
democratização da escola e a construção da cidadania para todos.Por outro lado,essa
forma distinta de gerir a educação,representa um trabalho educativo que evidencia e
valoriza as particularidades individuais,facilitando a inclusão escolar e social,um dos
principais requisitos para formação de uma sociedade solidária,democrática,que forma e
fortifica a qualidade de vida.

Gestão e participação
No dicionário, o termo “gestão” vem do latim gestione, que em português significa todo
ato de gerir, de gerência. De forma geral,o termo gestão está relacionado com
administração ou representação de alguma coisa (FERREIRA,1985).
Neste artigo, gestão e participação, portanto, são termos que se identificam com projetos
educacionais que tem bases ou pontos comuns, que são desenvolvidos por indivíduos
diferentes, mas que têm pensamentos e objetivos ligados ou direcionados por ações
voltadas a processos sócio-politico-educacionais, com metas específicas, a promoção da
aprendizagem dos alunos.

Conforme Schneckenberg (2007), pesquisas desenvolvidas entre professores, pais,
alunos e grupos sociais, a gestão da educação, alicerçada nos princípios democráticos é
uma das mais consistentes estratégias para articulação das diferentes condições materiais e
humanas necessárias para a educação de qualidade, capaz de fomentar meios para que as
crianças e jovens possam enfrentar dignamente as nuances da sociedade globalizada do
mundo pós moderno.
Seguindo os princípios da democracia, como afirma Hora (1994), a gestão democrática
da escola, implica necessariamente uma definição das metas educacionais e
posicionamentos frente aos objetivos educacionais, sociais e políticos, envolvendo
necessariamente o maior número de pessoas, ligadas ao processo educacional ou não. Estas
pessoas seriam responsáveis, entre outros fatores, a direcionar de forma consciente e
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planejada o processo educativo, os trabalhos administrativos e pedagógicos, implementar
projetos interdisciplinares visando amenizar ou mesmo sanar problemas como a evasão,a
repetência,a indisciplina,os vícios e a violência dentro e nos arredores da escola.
A nível da escola, os profissionais envolvidos com a gestão democrática da mesma, a
direção geral, os especialistas (supervisores pedagógicos e orientadores educacionais), a
inspeção escolar, os professores, funcionários e os alunos devem ser os responsáveis pela
organização dos aspectos pedagógicos do ato educativo, a reformulação dos objetivos
sociopolíticos e educacionais e a implantação de modos de organizar as novas
metodologias, tendo por base a participação, o diálogo coletivo, buscando com isso, gerir
relacionamentos de valorização, integração e envolvimento das individualidades e dos
grupos, na escola e na comunidade.
Quanto aos demais agentes envolvidos, os pais e pessoas da comunidade, caberá
fortalecer o envolvimento desta nas decisões da escola, na intenção de criar mecanismos
que possam fortalecer a escola, nos aspectos físicos, no que se refere aos canais de
comunicação com os órgãos públicos gestores da educação, e, ainda, a formação de grupos
de parceiros visando implementar e fortalecer cada vez mais, a gestão escolar em parceria,
a prática da democracia e da cidadania.
A complexidade que marca as condições de vida na sociedade atual e as implicações que
são geradas nas instituições sociais, em especial na escola, deflagra a necessidade de serem
instituídas novas formas de organização do trabalho educativo, de encaminhamento dos
processos decisórios nas escolas e, sobretudo, de garantia de formas alternativas e
participativas no processo da gestão escolar.
Ao considerar esta realidade, deve-se destacar a relevância do princípio da participação
colegiada, ou seja, as diversas formas de presença dos vários segmentos internos e externos
à escola, nos processos decisórios tanto nos aspectos administrativos como pedagógicos,
mais pontualmente na colaboração. Neste caso, Franco (2006),afirma que a colaboração
deve ser efetiva,pautada na participação autêntica no processo de gestão escolar,como
também nas situações de aceitação das responsabilidades.Isso quer dizer,que a educação
não será mais gerenciada especificamente pelo gestor escolar ou administrador,mas sim
através de equipes,de grupos organizados para discutir,aprimorar e colocar em prática
ações que beneficiam a unidade educativa,os alunos e as famílias.
Para Franco (2006), entende-se que, a partir da colaboração participativa autêntica, a
equipe escolar, os pais e comunidade devem ampliar esforços no sentido de garantir uma
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escola legitimamente pública, ou seja, uma escola que exista ou atue em função de seus
alunos, de seus profissionais, e da população local, a partir de seus anseios, necessidades e
potencialidades. Esse é, sem dúvida alguma, o melhor sentido da gestão escolar
democrática.
Estes fatores mostram que mesmo existindo tantas limitações e dificuldades materiais e
profissionais em muitas escolas, a gestão escolar, alicerçada em princípios democráticos,
deve ser uma bandeira para as escolas, pois a partir das discussões, podem surgir novas
lideranças, diferentes formas de planejamento, de ações educativas colegiadas e a
valorização individual e coletiva, tanto em nível da escola como dos grupos sociais
próximos a ela.
Com certeza a implementação de uma gestão escolar democrática, efetivamente busca
formar esforços no sentido de criar e fortalecer meios para a aprendizagem, para que todos
se esforcem na superação dos desafios enfrentados pelos alunos e pais nos processos de
aprendizagem ou nas relações de integração social, principalmente nas situações em que
existem desníveis de idade dos alunos, dificuldades de aprendizagem ou mesmo de
interação social em sala de aula ou nos grupos sociais.

Os entraves na gestão escolar
O processo educacional na atualidade vive mais um dos seus momentos históricos de
profundas e constantes mudanças: tecnológicas, de pensamento, de valores, usos,
costumes, mas, sobretudo, comportamentais. Dentro do contexto deste estudo,as
dificuldades são maiores,porque até pouco tempo,a educação permanecia apenas centrada
nos relacionamentos de certa forma ditatoriais,entre professores e alunos.Estas relações
ocorriam em mão única,ou seja,do professor para os alunos.Um era o todo poderoso,e o
outro,nada sabia,por isso permanecia sempre no estado de submissão.
A

implementação

relacionamentos.

da

Como

gestão
afirma

democrática
Hora

(1994),

exige

mudanças

qualquer
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globais
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independentemente das conotações que possam existir, sempre é um grande desafio. Os
tropeços, as contradições, lamentações e forças contrárias estarão sempre presentes, no
entanto, a autora afirma que estes fatores são comuns em todos os processos que buscam
mudar ou dimensionar uma dada realidade.
A partir de um paralelo entre a bibliografia, as determinações das leis educacionais e do
próprio contexto escolar percebem – se que as mudanças no relacionamento interpessoal,
nos programas e práticas educativas, que eram centralizadas na escola e principalmente no
professor, são os pontos chaves para que sejam implementada a gestão democrática,
relações abertas, nas quais todos profissionais da escola, os pais e alunos, participem das
discussões. Não são tarefas simples, pois se de um lado devem acatar as especificidades
das leis educacionais, como a LDB, de 1996, por outro, as mudanças e movimentos devem
ir ao encontro das perspectivas e anseios da comunidade escolar, das famílias e todos
aqueles direta ou indiretamente, relacionados com a escola (BRASIL, 2000).
Além destas dificuldades, ainda existem situações complexas e conflituosas e
específicas da escola, como por exemplo, dificuldades geradas pelos pais ou crianças que
enfrentam problemas no processo de ensino e aprendizagem ou nos relacionamentos
interpessoais. Nestas situações, são comuns focos de rejeição das crianças ou dos pais nas
discussões promovidas para detectar falhas e buscar soluções no contexto da escola e da
sala de aula (BRASIL, 2000).
Nesta linha de análise pode se perceber múltiplas e diferentes dificuldades, como mostra
Freire (1998), estas se encontram centralizadas na implementação da administração escolar
focada na democracia. Isso se torna evidenciado nas dificuldades apresentadas quando no
âmbito da escola é necessário promover discussões, sistematizar compromissos, agilizar a
participação dos diferentes agentes intra e extra-escolares. Nesse sentido, não restam
dúvidas de que, na prática é preciso mobilizar e implementar discussões e reflexões
envolvendo um grande número de profissionais, pais e membros da comunidade o que
cotidianamente não são tarefas fáceis. Podemos enumerar também o receio e o despreparo
de funcionários e pais em trabalhar coletivamente, pois estas ações exigem divisões de
poder, de saberes diversos e disponibilidade de tempo.

Os caminhos para formação da gestão democrática
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Formar e firmar as trilhas da gestão democrática, embora existam obstáculos, muitos
deles complexos, são objetivos de certa forma dimensionados no próprio sistema de
educação. Existem determinações legais que garantem a gestão escolar democrática. Os
artigos 12 e 13 da LDB,Lei de

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB –

9394/96),destinam a escola a obrigatoriedade da construção da proposta pedagógica,
articulando-se com a comunidade e a família (BRASIL,1996).
Somando as determinações legais, os Parâmetros Curriculares Nacionais, documentos
normativos do Ministério da Educação e Desporto e da Secretaria de Educação Básica
(BRASIL, 1998), procuram imprimir novos direcionamentos à prática educativa, aos
aspectos administrativos e pedagógicos. Segundo os PCNs é fundamental que sejam
criadas e geridas as oportunidades de democratização das escolas, uma vez que estas são os
melhores caminhos para a aproximação com a comunidade.Os projetos desenvolvidos em
parceria com as instituições afins promovem a interatividade,a participação e estabelecem
relações dialógicas que propiciam a gestão democrática tendo como metas o ensino e
aprendizagem.
A elaboração de projetos visando sanar os problemas escolares e extra-escolares
fundamenta os princípios democráticos, integra escola e comunidade, descentraliza
poderes e mobiliza os diferentes agentes. Sistematicamente o trabalho escolar necessita ser
coletivo, envolver todos e todas ressignificando a escola e a sua função social. Esse
trabalho ordenado em sistema de parcerias redimensiona o fazer pedagógico e forma
alicerces para um ensino de qualidade, necessário a todos os alunos,na vida escolar,no
mercado de trabalho e na continuidade dos estudos.
Para que a escola possa realmente democratizar as relações em seu interior, necessita
naturalmente adotar paradigmas que tenham de fato conotações de democracia e de
cidadania. Conforme, Morastoni e Malinoski (2006), em qualquer projeto voltado para
promover a interação, a democracia e a participação dos gestores, professores, alunos, pais
e comunidade, necessariamente deve ter como ponto de partida um sistemático
planejamento, que na prática seja a base para a organização da escola, das metas, e das
diretrizes.
Um plano de ações expressa os objetivos administrativos, pedagógicos e sociais que são
fatores essenciais para o sucesso de uma instituição escolar. A soma das diferentes ações
certamente garantirá a qualidade do trabalho educativo. As práticas pedagógicas devem
envolver formas de trabalho mais efetivas, projetos de ensino, produção e uso de materiais
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didáticos e avaliação permanente e atenta sobre a aprendizagem.

O envolvimento de

todos os atores escolares fundamentados numa proposta interdisciplinar firma as parcerias
estabelecidas, possibilita a resolução dos conflitos e facilita a liderança que se deseja
democrática. Ressaltamos que a peça fundamental em todo este processo é o professor, sua
presença e sua importância no contexto escolar são imprescindíveis para a materialização
de toda e qualquer proposta emancipatória.
Segundo Nérice (1980), é possível educar só com o professor, mas é impossível fazê-lo
só com o material didático, organização didática ou métodos de ensino. Tudo isso poderá
ser insuficiente e ineficiente sem o professor que anima, dá vida e sentido a toda a
organização escolar. O professor, apesar de todas novas concepções pedagógicas, das
tecnologias e dos meios de comunicação, continua sendo elemento indispensável e
fundamental no processo educativo no ato contínuo de substituição das gerações na
liderança social, técnica e cultural.
O oficio do professor imprime a visibilidade e a promoção da escola. Deste profissional
depende, quase sempre, o sucesso ou insucesso dos alunos. No contexto deste artigo, o
professor é o profissional capaz de exercer uma liderança indiscutível entre os elementos
internos e externos á escola. Dentre todos os profissionais atuantes nesta instituição
consideramos que o professor pode ser o agente gerenciador de conhecimentos, discussões
e saberes para a tomada de decisões, principalmente nos aspectos pedagógicos e sociais.
Quanto à gestão democrática e a participação da comunidade escolar, observou-se na
bibliografia (FRANCO, 2006; Hora, 1994), que os alunos são agentes importantíssimos na
democratização da escola, uma vez que podem atuar como fontes de incentivo á
participação de todos os atores da escola nas decisões e implementação de iniciativas
vinculadas a vida escolar. Já os pais e agentes da comunidade, agirão como elos e ou
pontes entre a escola e os diferentes movimentos sociais da mesma, sendo importantes as
discussões que envolvem as melhorias de infraestrutura e apoio aos projetos sociais que
alimentam a convivência ética, solidária e cultural dos alunos. Assim será possível
minimizar a indisciplina, o desinteresse familiar na participação escolar e ampliar
consideravelmente as relações interpessoais e a qualidade do ensino público.

Considerações finais
O trabalho em parcerias promove novas estratégias administrativas, pedagógicas,
humanas e sociais e conduz à democratização da gestão escolar. Essa metodologia redefine
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ações e facilita aos professores e alunos a reflexão coletiva individual e social. Segundo os
PCNs (1998),os trabalhos de redemocratização da práxis pedagógica,devem ser,
essencialmente ações interdisciplinares,discussões envolvendo os diferentes setores da
escola,alicerçando valores como solidariedade, justiça, partilha, humildade e amizade.
As ações articuladas e baseadas no fortalecimento das relações interpessoais por meios
de processos sócios educativos junto à comunidade escolar firmam compromissos de
parceria e cooperação nos diferentes movimentos da escola e se tornam fatores que
conduzem os alunos a aprender e vivenciar a cidadania, utilizando o diálogo nas múltiplas
situações, considerando a diversidade cultural, as diferenças humanas e os diferentes
fazeres e saberes produzidos e herdados pela humanidade.
A efetivação da gestão participativa requer a conscientização, a mobilização e a
responsabilização de todos. Essa construção é processual e deve ser a meta maior do gestor
com a comunidade na qual está inserida. Aperfeiçoar e fortalecer a gestão dialógica
demanda a consciência crítica da realidade histórica social e independente dos desafios,
todos os esforços devem focar a consolidação da autonomia, da liberdade e da
democratização, uma vez que através destes princípios pode-se construir uma instituição
educativa cidadã, responsável e construtora da cultura escolar que eleva dignamente os
alunos na conquista de melhores condições de vida e aprendizado.
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RESUMO
O presente artigo aborda a importância do brincar no processo de ensino-aprendizagem na educação
infantil, possibilitando a construção do conhecimento e da socialização, no trabalho em equipe e
contribui para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e corporal. A prática da psicomotricidade
auxilia na formação do educando por meio do brincar, na construção de saberes, de forma lúdica e
prazerosa. A metodologia utilizada foi a Pesquisa Bibliográfica, que visa a coleta de dados a partir
de livros, artigos, sites ou outros materiais bibliográficos. Foram utilizados no site de busca
“Google academico” os seguintes descritores: brincadeiras, processo de ensino-aprendizagem e
educação. Após realizada a triagem foram discutidos o que autores como Piaget, Wallon; Maluf
dentre outros, discutem a questão do brincar na Educação Infantil. Os resultados mostraram a
necessidade da criança brincar para se desenvolver, enfatizando que as brincadeiras proporcionam a
consciência da realidade, levando a criança a ressignificar suas circunstâncias reais, construindo a
chance de mudar suas atitudes, estabelecer relações sociais com outras crianças. Com esse trabalho,
concluiu-se que na brincadeira a criança aprender a lidar com os limites, desenvolver sua
autonomia, suas potencialidades e dificuldades. Brincando, ainda, é desenvolvida a participação da
criança, seu pensamento crítico e reflexivo na sociedade em que vive. No entanto, faz-se necessário
que o educador sugira brincadeiras e brinquedos, de modo a orientar e estimular o raciocínio lógico
das crianças, favorecer sua socialização com seus colegas de classe, amigos e familiares. Necessita
também promover a autonomia da criança deixando-a aberta à interação com os brinquedos,
consigo mesma e com os outros para pensar e brincar da sua maneira. É preciso que educadores e
educandos entendam que as brincadeiras não devem ser interpretadas como simples entretenimento,
mas, como uma atividade que trabalha com a ludicidade na prática pedagógica, e sua formação em
seus aspectos biológicos, cognitivos, emocionais, e a socialização com novas crianças.

PALAVRAS-CHAVE: Bricar, aprendizagem, psicomotricidade, educação infantil.
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Introdução
O objetivo deste trabalho consiste em discutir a importância do brincar no processo de
ensino-aprendizagem na educação infantil através dos jogos e brincadeiras. Quando a criança
brinca, ela sem perceber está em processo de construção de conhecimento e desenvolve seu
pensamento crítico, cognitivo, corporal, além de ser atividades prazerosas que possibilita a
socialização.
A metodologia utilizada no estudo foi a Pesquisa Bibliográfica para a coleta de dados
referentes ao tema discutido neste texto, os quais foram coletados em fontes, como: livros, artigos e
sites. Este tipo de pesquisa busca referenciais teóricos publicados nas fontes citadas e as
contribuições científicas dos mesmos. Segundo Gil (1991, p. 42), a Pesquisa configura-se como
Bibliográfica quando é “[...] elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente
de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet”.

A ABORDAGEM DAS BRINCADEIRAS E BRINQUEDOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

O brincar é uma atividade inerente à infância, em que a criança associa a realidade com o
“mundo da fantasia”, em outros termos, com o aspecto simbólico do que é concreto. O jogo e a
brincadeira são instrumentos desse simbolismo e aguçam a curiosidade da criança da educação
infantil para aprender, descobrir e desenvolver novos conhecimentos, “sem cobrança ou medo, mas
sim com prazer” (MALUF, 2003, p. 02). Pinto (2003, p. 41) complementa esse raciocínio ao
abordar, como fundamento do brinquedo e da brincadeira, que “O brinquedo precisa da criança para
virar brincadeira. A brincadeira é o brinquedo em ação, e brincadeira nem sempre exige um objeto
brinquedo para acontecer”.
Nos anos 80 surgiram no Brasil as primeiras brinquedotecas que tiveram de enfrentar muitas
dificuldades financeiras e de valorização educacional, apesar da imagem de encantamento e magia
nas crianças. No Brasil, a brinquedoteca se diferencia de outros países, como as Toy Libebraries
nos Estados Unidos que têm como objetivo principal o empréstimo dos brinquedos.
A brinquedoteca é um espaço onde as crianças permanecem por algum tempo, a partir daí
trabalha a socialização, desconstruindo conceitos e atendendo as necessidades próprias e da família.
Este espaço proporciona um ambiente onde a criança possa brincar e estimular a concentração, o
equilíbrio emocional, desenvolver a inteligência e seus sentidos físicos. Diante disso, é importante
que os profissionais envolvidos nesse espaço tenham uma formação adequada para observar e
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orientar a criança em suas potencialidades e dificuldades.
Pensando nas possibilidades diversas que a escola e o professor, especificamente, poderiam
proporcionar aos seus alunos, a partir do trabalho lúdico com o jogo e a brincadeira, na educação
infantil, destaca-se a dinamicidade, o interesse e o prazer gerados por estas atividades no processo
de ensino e aprendizagem da criança, na escola.
Para Piaget (1976), a atividade lúdica, simbolizada pelo jogo e brincadeira, é o berço
obrigatório das atividades intelectuais da criança. E que elas não são apenas uma forma de desafogo
ou entretenimento intelectual. Ele afirma que:

O jogo é, portanto, sob as suas duas formas essenciais de exercício sensório-motor e de
simbolismo, uma assimilação da real à atividade própria, fornecendo a esta seu alimento
necessário e transformando o real em função das necessidades múltiplas do eu. Por isso, os
métodos ativos de educação das crianças exigem todos que se forneça às crianças um
material conveniente, a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as realidades
intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à inteligência infantil. (p. 160).

Para Levin (1995), o sujeito fala através do seu corpo. Pois, quando a conhecimento é obtido
com qualidade o corpo transmite essa imagem positiva sabendo-se adequar as diferentes situações
sendo capaz de discutir, e questionar o cotidiano e a vida em sociedade.
É brincando que a criança amadurece, realiza seus sonhos, extravasa seus medos,
imita seus pais e o mundo adulto, testa limites. E sempre tendo um brinquedo como
instrumento de ação e de educação. KAPAZ (ANO?, p. 01)

A esse respeito vale ainda destacar que a brincadeira não se constitui um simples
divertimento, mas uma atividade que possibilita várias habilidades, construções biológicas,
cognitivas, sociais e emocionais.
Maluf (2003, p. 02) ratifica a ideia de que ao educador cabe observar a capacidade do
brincar, e desenvolver “as habilidades da criança de forma natural, pois brincando aprende a
socializar-se com outras crianças, desenvolvendo a motricidade, a mente, a criatividade”. Nota-se,
assim, a importância de se trabalhar e aplicar o jogo e a brincadeira na escola, como uma forma de
conhecimento e de aprendizagem. Por isso o brincar torna-se uma atividade indispensável para a
proposta pedagógica no trabalho educacional.
É fundamental, então, que o educador esteja preparado para utilizar-se da ferramenta do
brincar, através do jogo e da brincadeira, e tenha consciência do que será elaborado para trabalhar
com as crianças dentro da sala de aula, através destes recursos. É necessário, ainda, ter o cuidado
ao elaborar o plano de aula, buscando adaptar as brincadeiras, a leitura, como uma rotina para a
sala, com qualidade na sua execução para não perder os aspectos positivos.
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O brincar, assim, pode ter mais significado, descoberta e o professor pode utilizá-lo na
dinâmica das aulas, em leitura, na brinquedoteca através das brincadeiras, cantigas de roda, travalínguas, brinquedos e objetos que deixam o ambiente mais favorável para o aprendizado,
respeitando a faixa etária da criança e podendo fazer com que a criança se sinta motivada e curiosa.
No entanto, Charlot (2011, p. 43) adverte sobre a importância de que “Brincadeiras e jogos não
devem ser utilizados como recurso para que os alunos façam uma atividade. A motivação precisa ser
a aprendizagem. Esse é o desafio”.
Ao brincar, a criança constrói a consciência do real, a interação com os diferentes pontos de
vistas e busca a melhor alternativa para solucionar os problemas e conflitos que vivencia. Brincar
para a criança faz parte do seu ‘estar’ no mundo, do seu desenvolvimento, permite-lhe construir
conhecimento e se socializar. Segundo Brougere 1997 (p. 105), a criança “... brinca com o que tem
nas mãos e com o que tem na cabeça. Os brinquedos orientam a brincadeira, trazem a matéria”.
O professor deve sugerir brincadeiras e brinquedos, orientá-los para estimular o raciocínio
lógico das crianças, favorecer sua socialização com seus colegas de classe, amigos e familiares, mas
também necessita deixar a criança interagir livremente com os brinquedos, consigo mesma e com os
outros para pensar e brincar da sua maneira. A Sociedade Brasileira de Psicomotricidade (2011, p.
01), ratifica a necessidade de a criança brincar, movimentar-se e interagir-se com o meio, pois “[...]
o corpo em movimento relaciona-se com o mundo externo e interno, motivado pelo exterior (outros
e objetos) e pelo interior (eu próprio)”.
Wallon (1979) demostra seu interesse pelas relações sociais infantis estabelecidas no
momento das brincadeiras e dos jogos ao afirmar que:
A criança concebe o grupo em função das tarefas que o grupo pode realizar, dos
jogos a que pode entregar-se com seus camaradas de grupo, e também das
contestações, dos conflitos que podem surgir nos jogos onde existem duas equipes
antagônicas. (p. 210)

No contexto do jogo em grupo, portanto, a criança aprende a compartilhar seus brinquedos e
objetos pessoais em diferentes lugares, aprende a tomar decisões, desenvolver sua autoconfiança e
esperar sua vez, o que a ajuda a formar-se um adulto mais consciente de sua identidade como
pessoa e cidadão, a ser crítico e participativo. Portanto, quando a criança brinca, não deve ser o
brincar sem sentido, mas, uma atividade em que ela aprende, pensa, expressa sentimentos e
emoções, cria e desenvolve seu pensamento crítico.
Logo, a criança representa no jogo papéis sociais e posturas, como de pai, mãe, outro
familiar, profissões, autoritarismo, violência, partilha, respeito, entre outros. Ela vai imitar
movimentos, expressões, posturas que observa no adulto ou em outra criança, ao seu redor. Por
exemplo, os brinquedos como carrinhos, caminhões elevam a imaginação das crianças que se
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sentem como verdadeiros motoristas, caminhoneiro, taxista. Elas engrandecem a brincadeira com
barulhos característicos das situações reais, sua imaginação cria situações que já vivenciaram.
Brourege (1997, p. 08) ratifica essa ideia, afirmando que “[...] o brinquedo possui outras
características de modo especial a de ser objeto portador de significados rapidamente identificáveis;
ele remete a elementos legíveis do real ou do imaginário das crianças”.
A brincadeira também cria o faz-de-conta, onde são prevalecidos seus gostos e preferências.
Os brinquedos criam a imaginação sobre as profissões, em que as meninas, por exemplo, brincam
de bonecas como se fossem suas filhas, atitude que significa a reprodução do papel social da mãe,
com isso elas enfrentam as pressões ocorridas nesse relacionamento, representando, através do jogo
e da brincadeira, sentimentos de amor, ciúme, raiva, autonomia, admiração ou outras situações
ancoradas nesse contexto. Outros exemplos de reprodução de papéis sociais podem ser percebidos
quando as meninas brincam de cuidar da casa, de cozinheiras, costureiras, enquanto os meninos
estão mais voltados para os esportes e a imitação de profissionais como mecânicos, bombeiros,
médicos, fazendeiros, dentre tantos outros observados na vida adulta. Nesse sentido, Brougere
(1997, p. 21) menciona que “[...] o brinquedo vai propor à criança uma imagem que exalta o adulto,
cujos traços e atividades o transformam num personagem que merece interesse”.
O brincar é uma forma através da qual o professor analisa o potencial e a sensibilidade
inerentes ao aluno, podendo detectar limitações e sentimentos de difícil assimilação para a criança,
bem como direcioná-la à construção de valores e costumes necessários ao seu desenvolvimento
ampliado. Para Gotowsky (1999):

Cultivar a sensibilidade é construir uma forma intermediadora e social do
desenvolvimento da criança, raciocinar, descobrir, aprender, percebendo que haverá
novas oportunidades para ganhar, esforçar, não desistir facilmente. (p.173)

Portanto, a vivência do jogo e da brincadeira pressupõe um processo de construção do saber
cognitivo, social, cultural que se efetiva com a participação de todos que dela participam, aluno,
professor, colegas, envolvendo não apenas as regras pré-estabelecidas, como também a
transformação das mesmas e a criação de outras regras necessárias durante o processo de ensinoaprendizagem.
Logo, a Lei n° 8069/90 de Julho, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu art.
16, inciso IV, estabelece que o brincar é tanto importante para a criança, quanto é um direito de
acesso a ela. A Declaração Mundial sobre a Educação (UNESCO) assegura que:

Para brincar é preciso que as crianças tenham certas independências para escolher
seus companheiros e papéis que irão assumir no interior de um determinado tema ou
enredo, cujo desenvolvimento depende unicamente da vontade de quem brinca.
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(BRASIL, 1998, vol. 1)

O jogo e a brincadeira desenvolvem a afinidade com as outras pessoas, a autonomia na
escolha das práticas corporais, o interesse, a participação na atividade, além de fundamentos
psicomotores como equilíbrio, coordenação motora, esquema corporal, dentre outros,
potencializando valores como amizade, companheirismo, respeito e habilidades como flexibilidade,
agilidade, gosto pela atividade física, os quais serão necessários para a vida adulta.
O Referencial Curricular para a Educação Infantil (1998, p. 28) é também um importante
documento que ressalta a importância do jogo e da brincadeira na educação infantil e como devem
ser trabalhados. Releva que esses recursos pedagógicos são:

Como meio de poder observar e construir uma visão do processo de
desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em particular, registrando
suas capacidades de uso das linguagens, assim como suas capacidades sociais e dos
recursos afetivos e emocionais que dispõe.

Entre os pesquisadores que abordam o brincar e seu uso na educação infantil, com o objetivo
de ser uma atividade educativa, destaca-se Frobel, considerado o psicólogo da infância. Para ele, o
brincar desenvolve a criança de uma forma ampliada, não restrita a aspectos isolados. Frobel (1912
p. 11) supõe que os brinquedos permitem que se estabeleçam relações entre os objetos e o mundo
natural, unificados pelo ‘mundo espiritual’. Segundo ele, os “jogos educativos” ou “jogos
sensoriais” auxiliam na formação do adulto do futuro e estimulam os sentidos físicos de quem está
brincando.
A brinquedoteca é um ambiente planejado com o objetivo de proporcionar a criança
estímulos brincando livremente sem cobranças, por isso ela é um exemplo claro de valorização das
atividades lúdica da criança. Os Gregos e Romanos já abordavam os jogos como uma forma de
educar as crianças.
As brincadeiras e os jogos sempre existiram, não com o objetivo tão importante que têm
hoje para a criança, eram vistos como distração sem, contudo, trabalhar as potencialidades que
existe e que podem ser trabalhadas.
No século XVIII já havia um olhar diferenciado para a importância da fase de ser criança, a
infância. Mas que só vieram se firmar quando psicólogos no século XX começaram a trabalhar e
estudar o assunto. Nas pesquisas foi comprovada a importância da infância, em que cada criança é
única e deve ser valorizada segundo suas necessidades e características individuais.
Houve grandes mudanças na imagem que se tinha das crianças para então conseguir atribuir
em um simples jogo e brincadeiras uma grande valorização.
Sabe-se que a brinquedoteca revelou um grande campo de desenvolvimento, e seu papel
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cresceu muito para a área educacional.
A brinquedoteca tem como objetivo resgatar a espontaneidade, a fantasia, a criatividade
durante o brincar espontâneo. Essa liberdade é ameaçada pela tecnologia atual, que tenta roubar o
tempo de brincar, substituindo-o pelo deleite em equipamentos da tecnologia de massa que estão no
mercado.
Não podem ser consideradas ações distintas o aprendizado e a ludicidade. Juntos, os jogos,
as brincadeiras e o aprender tornam-se uma necessidade básica de cada criança, respeitando-se suas
características individuais e considerando-se o auxílio do educador para direcioná-las na busca da
aprendizagem. Conforme aborda WAJSKOP (2001, p. 28), a brincadeira, como uma prática social,
tem papel importante na constituição da infância:

E uma atividade específica da infância, considerando que historicamente, esta foi
ocupando um lugar diferenciado na sociedade. A brincadeira é uma forma de
comportamento social que destaca da atividade do trabalho e do ritmo cotidiano da
vida reconstruindo-os para compreendê-los, segundo uma lógica própria,
circunscrito e organizado no espaço e no tempo.

O brincar proporciona à criança consciência da realidade, fazendo-a ressignificar suas
circunstâncias reais, construindo a chance de mudar suas atitudes, estabelecer relações sociais com
outras crianças, inclusive com aquelas que tenham pontos de vistas diferentes do seu e, a partir daí,
aprender a interagir, a ganhar, a perder.
Concordando então com MALUF (2003, p. 32), um professor que não gosta de brincar
nunca irá observar seus alunos vivenciando práticas lúdicas, e também não reconhecerá o valor das
brincadeiras na vida da criança.
A maior parte das escolas educação infantil enfatiza os conteúdos curriculares sem a
associação destes com as brincadeiras, com o aspecto lúdico da aprendizagem, porém, existem as
que abordam os conteúdos a partir da lógica da ludicidade, por considerarem uma forma eficiente
de aprendizado. Rodrigues (2011, p. 02) confirma a importância do brincar na escola, para ele “[...]
O professor a quem não é proporcionado o conhecimento da motricidade da criança termina por
deter-se somente aos aspectos cognitivos do desenvolvimento, não transcendendo o momento do
jogo/brincadeira”.
O educador pode desenvolver conteúdos curriculares com o apoio dos jogos, brincadeiras e
dos elementos da cultura, como o folclore, a música, abordando características de outras regiões do
país. Dessa forma, brincadeiras de diferentes regiões, podem ser trabalhadas e estudadas nas suas
características, constituição, musicalidade, o que trará riqueza cultural aos alunos. Logo, a criança
pode despertar o prazer de aprender e de alcançar significações.
Para que o envolvimento do conteúdo curricular com as atividades lúdicas possa ocorrer de
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maneira significativa para quem brinca, seja esse brincar dirigido ou espontâneo, é importante que
os profissionais diretamente ligados a esse processo, sejam preparados, com formação adequada
para conduzir a criança à apropriação do conhecimento de forma individual e coletiva. Ao educador
cabe ainda, ter um olhar treinado para a observação e o registro das ações discentes, podendo assim
intervir e promover mudanças.
A proposição de práticas pedagógicas que objetivem analisar, estimular, registrar e avaliar as
potencialidades dos alunos também faz parte da preparação do educador para lidar com os jogos e
brincadeiras, associados aos conteúdos curriculares. A observação e interpretação dos movimentos
corporais e dos fundamentos psicomotores como equilíbrio, coordenação motora, dentre outros, no
momento dos jogos e brincadeiras das crianças, também contribuem com o processo de ensino e
aprendizagem.
Ao educador convém, ainda, respeitar a individualidade, limitações e potencialidades dos
educandos, promovendo momentos em que dirija, facilite e oriente as brincadeiras, e outros
momentos em que as próprias crianças sejam responsáveis por criarem seus momentos lúdicos, uma
vez que o papel do educador:

[...] ao invés de ensinar, de transmitir conhecimentos já estabelecidos, assumir o papel de
facilitador do desenvolvimento da capacidade de aprender, dando a criança tempo para as
suas próprias descobertas, oferecendo situações e estímulos cada vez mais variados,
proporcionando experiências concretas e plenamente vividas com o corpo inteiro, não
deixar que sejam transmitidas apenas verbalmente, para que ela própria possa construir seu
desenvolvimento global (RODRIGUES, 2011, p. 02).

No brincar espontâneo, o educador pode propor à criança a escolha de jogos, brinquedos ou
brincadeiras com o propósito de promover a criatividade, novas interações, o desenvolvimento da
motricidade, afetividade, socialização, linguagem e a aquisição de valores como respeito e
cidadania. Especificamente nos jogos que envolvem a construção de regras pelos alunos, o
educador não deve estimular a competição acirrada entre eles, e sim valores e atitudes de
companheirismo, compreensão, tolerância. Nesse sentido, os alunos passarão a compreender que o
importante é a participação nas atividades, a partir de suas potencialidades e limitações, sabendo
que alguns irão ganhar e outros irão perder.
A associação dos conteúdos curriculares com os jogos e brincadeiras relaciona-se com a
Psicomotricidade, enquanto “[...] ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu
corpo em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo [...]” (SBP, 1999, p. 01), pois
pressupõe emoções, cognições e movimentos corporais nessa dinâmica, uma vez que a
aprendizagem só pode ser significativa para a criança se for experimentada corporal(e lúdica)mente.
Segundo Rodrigues (2011, p. 03), “A psicomotricidade favorece a aprendizagem quando reconhece
8

que diferentes fatores de ordem física, psíquica e sociocultural atuam em conjunto para que se dê
aprendizagem”. Ao educador cabe, então, utilizar-se do movimento corporal dos alunos como
recurso pedagógico, motivando, direcionando e avaliando constantemente o fazer pedagógico de
corpo inteiro.

Considerações finais

Através das diferentes possibilidades de aprendizagem que as brincadeiras e os brinquedos
proporcionam no processo ensino-aprendizagem está pesquisa objetiva trazer reflexões de sua
importância para se trabalhar com as crianças. Não apenas como simples entretenimento, mas,
como uma atividade que trabalha com a ludicidade na prática pedagógica, e sua formação em sues
aspectos biológicos, cognitivos, emocionais, e a socialização com novas crianças. Também faz com
que elas tenham curiosidade, ousadia, determinação para a atividade. É brincando que a criança
aprende algumas regras que existem e devem ser respeitadas, aprende a perder e a ganhar. Na
brincadeira a criança aprender a lidar com os limites, desenvolver sua autonomia, suas
potencialidades e dificuldades. Brincando, ainda, é desenvolvida a participação da criança, seu
pensamento crítico e reflexivo na sociedade em que vive.
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RESUMO
Este artigo aborda a problematizarão de alguns aspetos da avaliação escolar com o objetivo
de compreender os processos trilhados por professores/as e alunos/as durante este
momento de reflexão importante tanto para quem avalia quanto para quem está sendo
avaliado. A temática foi analisada mediantes estudos bibliográficos. Conceitua-se
avaliação de acordo com Vasconcellos (2000), que avaliar envolve reflexão crítica da
prática, no sentido de perceber seus avanços, resistências, dificuldades. Enquanto na
perspectiva de Luckesi (1999), a avaliação propicia diagnosticar, auxiliar cada aluno/a no
seu processo de competência e crescimento para a autonomia e indicadora de novos rumos.
Hoffmann (2006) discute os mitos e desafios numa proposta de avaliação que contesta as
práticas equivocadas de notas e conceitos. Segundo Melchior (1998), é importante avaliar
os processo e resultados durante todo o estágio de desenvolvimento dos/as alunos/as
estimulando e auxiliando na compreensão dos conteúdos propostos nas atividades das
várias disciplinas. Para Freire (1996) é fundamental respeitar os saberes da experiência
dos/as alunos/as na construção reflexiva do conhecimento. Neste sentido, compreender o
estágio de aprendizagem em que se encontram os/as aluno/a, na construção dialética e
processual da construção dialógica do conhecimento pedagógico. Portanto é possível
perceber que a avaliação é continua e processual que proporciona (re)construir estratégias e
mecanismos significativos no desempenho dos/as alunos/as em todos os níveis e
modalidades da educação escolar.
1- INTRODUÇÃO
A avaliação significa ação provocativa do professor desafiando o
educando a refletir sobre as situações vividas a formular e
reformular hipóteses, encaminhando-se um saber enriquecido
(HOFFMANN, 1994 p.58).

A avaliação é uma ferramenta muito importante no processo de ensino e
aprendizagem, pois os resultados alcançados servem para nortear, orientar e organizar a
prática pedagógica desenvolvida por professores/as.
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É um instrumento que quando pode aplicada dependendo da concepção a qual o/a
professor/a tenha como premissa o objetivo do processo de avaliar o/a aluno/a bem como
(re)pensar toda a dinâmica de seu trabalho durante todo o ano de escolaridade.
A avaliação como forma de exame é vista muitas vezes como uma forma de
proporcionar ao/a aluno/a uma punição e não busca analisar os avanços e entraves que
eles/as alcançaram durante todo o processo da sua aprendizagem. No entanto o diagnóstico
prioriza uma reflexão quanto às dificuldades dos alunos buscando superá-las durante o
processo.

AVALIAÇÃO ESCOLAR: Concepções e práticas pedagógicas
Não há como não repetir que ensinar não é a pura transferência
mecânica do perfil do conteúdo que o professor faz ao aluno,
passivo e dócil. Como não há também como não repetir que partir
do saber que os educandos tenham não significa ficar girando em
torno deste saber. Partir significa por-se a caminho, ir-se, deslocarse de um ponto a outro e não ficar, permanecer (FREIRE, 1996,
p.70-71).
São diversas as concepções de avaliação compreendidas por professores/as durante
as práticas pedagógicas em sala de aula. Desse modo o exame é visto como algo
classificatório e excludente que se destina eliminar enquanto a avaliação é um processo
que é possível obter dados e a partir dos mesmos estruturar melhor a prática do cotidiano
escolar. De acordo com Vasconcelos (2000), avaliar envolve reflexão critica sobre prática,
no sentido de perceber seus avanços, resistências e dificuldades. Acreditamos que, a
avaliação proporciona aos/as professores/as perceber dificuldades e avanços no
desenvolvimento dos/as alunos/as como também redimensionar seu trabalho em sala de
aula.
Avaliar a aprendizagem dos/as aluno/as em tal perspectiva implica, por
reciprocidade a avaliação das práticas de ensino dos/as professores/as e das instituições
responsáveis. Isso significa considerar que, ao detectar dificuldades na aprendizagem
dos/as alunos/as, os/as professores/as devem considerar e rever concepções e práticas
avaliativas privilegiando os aspectos qualitativos e detrimento dos quantitativos.
Sabemos que a avaliação é um instrumento para análise tanto das práticas
pedagógicas do/a professor/a quanto para conhecer o processo de desenvolvimento do/a
aluno/a podendo ser caracterizada como formativa ou somativa.
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A avaliação formativa é aquela a qual o/a professor/a também observa o
desenvolver do seu trabalho, ela acontece durante todo o caminho percorrido para que
os/as alunos/as obtenham os saberes necessários na construção do conhecimento. Assim é
possível ao/a professor/a refletir e redimensionar práticas em sala de aula contribuindo no
desenvolvimento dos/as alunos/as em todos os aspectos.
Ressaltamos que a concepção de avaliação da aprendizagem deve primar pela
aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e competências fundamentais
para a construção significativa dos conteúdos pertinentes a cada ano de escolaridade. A
preocupação que norteia esse entendimento não é a obtenção de notas, mas o processo que
conseguiram percorrer.
Assim, “O ato de avaliar não se encerra na configuração do valor ou qualidade
atribuído ao objeto em questão, exigindo uma tomada de posição favorável ou
desfavorável ao objeto da avaliação, com uma conseqüente decisão de ação" (LUCKESI,
1998, p. 76) As metas da avaliação têm que ser superiores ao objetivo de obter notas
classificatórias, deve-se então refletir em que aspectos houve avanços e entraves.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (1996) faz referência ao
processo de avaliar ao prescrever que a “Avaliação contínua e cumulativa do desempenho
do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados
ao longo do período sobre os de eventuais provas finais” (LDB, ARTIGO. 24).
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com
prevalência dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período
sobre os de eventuais provas finais;
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar;
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação
do aprendizado;
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao
período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar (...) (LDB,
1996, ARTIGO 24)

Diante disso, a LDB nos orienta acerca da avaliação continua e processual que
permite aos/as professores/as avaliar diariamente cada aluno/as já que analisando seu
progresso e dificuldades é possível alcançar os resultados esperados. Outro aspecto que
vale destacar é a avaliação diagnóstica momento de coletar e analisar dados relevantes, por
meio de instrumentos que expressem o estágio de aprendizagem dos/as alunos/as, tendo em
vistas objetivos e capacidades que se pretende avaliar, em relação a determinado objeto de
conhecimento.
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Essa concepção de avaliação permite que os/as professores/as não foquem
exclusivamente em medir, mensurar o conhecimento dos/as aluno/as com notas, mas
buscar ferramentas para traçar metas de trabalho observando o conhecimento adquirido e
quais pontos são necessários retomar.
Para Luckesi (1999), a avaliação serve para diagnosticar, auxiliar cada aluno/a no
seu processo de competência e crescimento para a autonomia que indica de novos rumos
bem como compreender o estágio de aprendizagem em que se encontram os/as alunos/as,
objetivando o avanço no processo de construção do conhecimento.
De acordo com o autor a avaliação tem como objetivo conhecer as dificuldades e
necessidades de intervenção pedagógica observando quais capacidades foram alcançadas e
quais ainda são necessárias serem trabalhadas já que para ele o principal objetivo e o
processo e não o produto final
É possível perceber de acordo com o autor que os/as alunos/as são provocados a
manifestar seus conhecimentos e dúvidas recorrendo a situações vivenciadas por ele
mediante organização dos saberes adquiridos ao longo de sua aprendizagem.
O objetivo da avaliação da aprendizagem é subsidiar a construção dos melhores
resultados possíveis dentro de uma determinada situação. O ato de avaliar está a serviço
dessa busca. Concordamos com a afirmativa do autor quando ressalta que a avaliação
contribui na construção de resultados positivos e assim proporciona alcançar o sucesso
aproveitando situações conhecidas pelo/a próprio/a aluno/a para a elaboração de novos
conhecimentos.
Corroborando com as reflexões suscitadas destacamos que “Saber que ensinar não é
transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua
construção” (FREIRE, 1996, p. 47). O ato de ensinar torna-se um momento de (re)
construção do saber, na perspectiva que os/as professores/as trabalhem criando
mecanismos para que os conhecimentos sejam adquiridos mediante a formação de
conceitos elaborados pelos próprios alunos/as em conformidade com as reflexões propostas
por professores/as. Desse modo, os saberes são verificados mediante uma avaliação que
permite definir novas estratégias em conformidade com os resultados alcançados.
Para a avaliação acontecer é necessário um conjunto que envolve objetos de
avaliação e assim levantar informações para delinear a partir dos resultados alcançados
levando em consideração que a avaliação é um processo contínuo e processual o qual
facilita ao/a professor/a tomada e retomada de decisões
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Hoffmann (2005) desenvolveu uma pesquisa com alunos/as do Curso de Pedagogia
da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com o propósito
de refletir as representações de avaliação por meio de imagens.
Destacamos algumas;
Bola de praia – Lembra um zero bem grande
Bolo de faz de conta – Engana pela aparência
Boneco de neve – Inicia pequeno e aumenta
Caçador e caça – Professor armado, aluno não escapa
Loteria esportiva – Dá sempre zebra ao final
Cobra – Assusta mais do que deve
Casamento – Difícil saber se vai dar certo
Formigueiro – Todos trabalham, mas quem avalia é a rainha (professora)
Policial – Sempre pronto para executar
Rosa – Pela pureza e segredo de sua beleza
Hitler – Dominador, mandão, não ouve o povo
Dragão – Ameaçador (p.95-99, Grifo nosso).

Observando essas imagens é possível perceber a atitude do/ professor/a conota uma
tendência pedagógica tradicional, centrada na punição destacando o valor da nota como o
ato de avaliar destacada pela aferição dos aspectos quantitativos A ideia e que a
responsabilidade da construção do conhecimento fosse apenas dos/as alunos/as. Porém,
enfatizamos que o saber a ser construído por professores/as é de responsabilidade de todos
envolvidos no processo. Diante disso, a avaliação escolar tem como objetivo primordial
estimular os/ aluno/as na busca por novos conhecimentos na perspectiva dialógica e
reflexiva.
A postura do/a professor/ representada na imagem coerção aos/as alunos/as,
transmitindo uma posição de “detentor’ do saber entendo que a avaliação escolar é a busca
de resultados para refletir quanto à evolução de todo o processo de ensino e aprendizagem
no que se refere à relação aluno/a e professor/a.

5

6

Observamos nesta imagem que as notas são mecanismos de classificação em uma
determinada disciplina e/ou conteúdo, porém não determina ou valoriza os processos de
construção do conhecimento e habilidades que os/as alunos/as desenvolveram. Essa
expressão transmitida pelo aluno/a em referência ao professor/ conota a divergência do
quantitativo adquirido ao sentido que se atribui ao processo de avaliar.
Nesse sentido, diversos fatores podem influenciar para o rendimento dos processos
de avaliação como os aspectos emocionais, psicológicos e outros. O aluno representado na
imagem acima necessita de acompanhamento pedagógico contínuo e paralelo, tanto para
minimizar dificuldades de aprendizagem como avançar na aquisição de novos
conhecimentos.

Os animais representados na imagem possuem habilidades diferentes, avaliá-los sob
a mesma perspectiva é negar os ritmos individuais e características singulares de cada
contexto social. Na prática de avaliação escolar é essencial a compreensão holística
direcionando-a conforme as limitações de quem estão passando por esse processo e, assim
considerar todos os avanços e entraves da aprendizagem.
6

7
Há diversos instrumentos para fazer uma avaliação e, assim o/a professor/a obter as
informações necessárias para subsidiar seu fazer pedagógico. Fica um questionamento
quanto à imagem analisada: todos os animais da cena possuem as mesmas habilidades para
subir na árvore? Quantas vezes nos professores/as exigimos dos/as alunos/as um resultado
satisfatório, sem perceber que este acontece por estágios, processos contínuos e estratégias
diversificadas de avaliação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nenhum extremo é válido: considerar que sempre devemos dizer a
resposta certa, para o aluno ou, do outro extremo, considerar que
todo e qualquer erro que ele cometa tenha o caráter construtivo e
que ele poderá descobrir todas as respostas (HOFFMANN, 2006, p.
88).
Portanto, percebemos que o processo que envolve a avaliação vai além de
simplesmente obter uma nota, propicia ao/a professor/a uma orientação acerca de sua
prática cotidiana e assim mediante informações e dados perceber a melhor maneira de
ajudar os/as aluno/as nas dificuldades contínuas.
Nesse sentido, o processo de avaliar tem como finalidade diagnosticar e estabelecer
novas estratégias para delinear os processos de ensino e aprendizagem, buscando conhecer
o estágio de aprendizagem de cada aluno/a e a partir desses resultados tomar as decisões
necessárias ao desempenho tanto qualitativo quanto quantitativo.
Provas simplesmente não avaliam todo o conhecimento, mas reconhecemos que é
uma estratégia importante no acompanhamento contínuo de todo o processo do tempo e
espaços escolares visando alcançar objetivos e a elaboração de novas estratégias de
trabalho.
Assim, a avaliação não tem apenas por objeto verificar o rendimento dos/as
alunos/as quanto aos conteúdos estudados, mas observar todo o conjunto que vai desde o
seu comprometimento em sala de aula como a frequência, relação de alunos/as e
professores/as, e o desempenho pedagógico.
Durante a elaboração deste artigo também foi possível perceber que a avaliação
processual é uma grande aliada tanto dos/as professores/as quanto dos/as alunos/as já que
ambos serão beneficiados com resultados obtidos. Portanto, o objetivo principal da
avaliação é contribuir para a construção de resultados positivos e auxiliar na aprendizagem
significativa do/s aluno/as e o trabalho dos/as professores/as.
7
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CONSTRUÇÕES COM PALITO DE PICOLÉ

COSTA, Juliellen Miranda Alves.
FREITAS, Sueli Alves.
NOVAES, Maria Aparecida Ladeira.
OLIVEIRA, Nilmara Guimarães Costa.
RIBEIRO, Carla Bruna.

Orientação: Profª Ms. Lidônia Maria Guimarães

Este estudo buscou apresentar de maneira prática a construção do artesanato com palitos de
picolé. Foi uma oficina realizada com os alunos do curso de Pedagogia da FEESU –
Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia no sentido de prepará-las para o
trabalho docente nas turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A metodologia
utilizada foi o trabalho em grupo, buscando a socialização dos elementos, a troca de idéias e
materiais colocando em prática a teoria estudada de conceitos matemáticos e de geometria.
Respaldamos nossas ações em autores como GOLBERT (2004), KAMII (2002) e
KISHIMOTO (2008). As etapas do trabalho foram a organização dos materiais, a confecção
do modelo, a elaboração do projeto e a realização da oficina. O tema proposto foi escolhido
pela necessidade de conscientização dos alunos a respeito do lixo produzido por todos nós,
pois, o mesmo prejudica e traz vários problemas ambientais e, ainda, é uma preocupação
mundial, pois, todos os povos, nações, seja de qualquer cultura, produz lixo. Além da
preocupação com o meio ambiente, evidenciada pela preocupação em reciclar, procuramos
trabalhar conceitos de matemática, pois, através destes conhecimentos conseguimos resolver
grande parte dos problemas que surgem na nossa vida cotidiana. Constantemente estamos
cercados por números sendo impossível pensar que os mesmos podem não fazer parte do
nosso dia a dia. É importante levar a matemática para a sala de aula de uma maneira prazerosa
para que a aula não fique monótona e a oficina é um recurso que proporciona a aquisição do
conhecimento de uma maneira mais prática e lúdica. O trabalho foi organizado e
desenvolvido em grupo de 5 pessoas num total de 40 participantes. Inicialmente apresentamos
os objetivos que queríamos alcançar e, em seguida, foram dadas as instruções para o início da
oficina. Procuramos dar algumas idéias às colegas sobre como trabalhar conceitos
matemáticos com a utilização de recursos materiais com as crianças e trabalhar valores como
a tolerância, o respeito ao outros, a socialização de materiais e o partilhar de idéias e
iniciativas.
Palavras chave: construções, valores, reciclagem, matemática.
Keywork: Buildings, recycling, values, mathematics

Cestinha com palitos de picolé

Na educação existem diferentes maneiras de se trabalhar os conteúdos como
matemática, ciências, português entre outros, integrando-os sempre a realidade da criança
para que aconteça a aprendizagem de maneira eficaz, motivadora e significativa. Com a
cestinha pode se trabalhar a matemática, ao separar objetos para a confecção e ao mesmo
tempo seriar, classificar, medir, comparar e observar tamanhos e cores. Na ciência o trabalho
com a reciclagem, ou seja, discutir sobre como diversos objetos que iriam para o lixo e como
estes poderiam ser reutilizados. Com o presente trabalho tentamos reconstruir a ideia de lixo.
Precisamos entender que existe aquilo que pode e o que não pode ser reutilizado. Os materiais
recicláveis não é algo sujo e inútil em sua totalidade. Muitos objetos que iriam demorar anos
para se decompor, podem ser transformados em vários tipos de objetos. Nesse trabalho, os
materiais reutilizados foram o papelão e o palito de picolé. Trabalhar valorizando a
reutilização de objetos é uma questão emergente uma vez que é preocupação mundial a
diminuição do lixo, pois esse é um dos maiores causadores da degradação ambiental.
Mediantes as experiências e a necessidade de melhorar a educação de nossas crianças,
todos devem procurar desenvolver a articulação entre os conteúdos e considerar as
descobertas com algo importante e prazeroso, fazendo processo aprendizagem acontecer
tranquilamente buscando sempre a qualidade e a recuperação de valores sociais.

1 O lixo

Ao nos referirmos ao lixo pensamos logo em algo sujo e sem nenhuma utilização, no
entanto, é preciso reconstruir essa ideia e percebermos que grande parte do lixo que
produzimos pode ser reutilizado.

1.1

O que são os materiais inorgânicos e orgânicos e qual a importância da
reciclagem.

Resíduos inorgânicos inclui todo material que não possui origem biológica, ou que foi
produzido através de meios humanos Esse é o caso de papeis como revistas, caixas de
papelão, papel de fax, formulários de computador, folhas de caderno, cartolinas, envelopes,
folhetos impressos em geral, desde que não estejam sujos (gordura, graxa) entre outros.

Os plásticos como garrafas, tubos de PVC, sacos plásticos, engradados de bebidas,
entre outros desde que estejam limpos, sem resíduos que é para não atrair animais
transmissores de doenças.
Os metais como latas de alumínio, e aço, ferragens, canos, entre outros e devem ter o
mesmo cuidado de armazenamento que os plásticos, para evitar o contagio de doenças.
Os Vidros como potes, garrafas, pratos, entre outros e podem estar inteiros ou
quebrados.
Esses resíduos ,quando jogados diretamente no meio ambiente ,demoram de meses a nos e ate
mesmo séculos para se decompor e isso prejudica muito o meio ambiente, com exação dos
biodegradáveis.
Matéria orgânica do solo, ou simplesmente MOS, são todos os elementos vivos e não
vivos do solo que contêm compostos de carbono, ou seja, ele serve para fertilizar o solo , são
restos de comida em geral, folhas, flores, cinzas, entre outros. Esse material pode ser mandado
para a compostagem que é um processo que transforma o resto dos alimentos em adubo, no
entanto muitas pessoas não conhecem esse processo e acabam misturando com os
inorgânicos, inutilizando assim todo o material que podia ser reaproveitado.
Sendo assim, com essa preocupação em ajudar o meio ambiente, propomos essa
oficina, onde usamos materiais reciclados que foram os palitos de picolé (cer5ca de 13 anos
para se decompor), revistas(cerca de 3 meses para se decompor) e papelão(cerca de 6 meses
para de decompor). Procuramos conscientizar os participantes para a importância da
reciclagem e os benefícios que ela causa ao meio ambiente e consequentemente a nos
mesmos.

2 A importância do lúdico na disciplina de Matemática

Buscamos trazer algo que motivasse aulas que são normalmente mais teóricas e no
nosso caso escolhemos mostrar o outro lado da matemática e mostrar que ela esta presente no
cotidiano das pessoas sem ao menos elas se darem conta. Buscamos ainda mostrar que a
matemática não tem que ser aquela disciplina que nos da medo e que é a mais difícil de se
trabalhar.
O lúdico ajuda a transformar as aulas, faz com que os alunos se motivam e aprendam
brincando, o que é bem mais prazeroso, principalmente para crianças, pois é uma ponte entre
a disciplina e o aluno.
Teixeira afirma que:

O lúdico apresenta dois elementos que o caracterizam: o prazer e o esforço
espontâneo. Ele é considerado prazeroso, devido a sua capacidade de
absorver o indivíduo de forma intensa e total, criando um clima de
entusiasmo. É este aspecto de envolvimento emocional que o torna uma
atividade com forte teor motivacional, capaz de gerar um estado de vibração
e euforia. Em virtude desta atmosfera de prazer dentro da qual se desenrola,
a ludicidade é portadora de um interesse intrínseco, canalizando as energias
no sentido de um esforço total para consecução de seu objetivo. Portanto, as
atividades lúdicas são excitantes, mas também requerem um esforço
voluntário. (...) As situações lúdicas mobilizam esquemas mentais. Sendo
uma atividade física e mental, a ludicidade aciona e ativa as funções psiconeurológicas e as operações mentais, estimulando o pensamento. (...) As
atividades lúdicas integram as várias dimensões da personalidade: afetiva,
motora e cognitiva. Como atividade física e mental que mobiliza as funções
e operações, a ludicidade aciona as esferas motora e cognitiva, e à medida
que gera envolvimento emocional, apela para a esfera afetiva. Assim sendo,
vê-se que a atividade lúdica se assemelha à atividade artística, como um
elemento integrador dos vários aspectos da personalidade. O ser que brinca e
joga é, também, o ser que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve.
(Teixeira, 1995, p. 23).

3 Organizaçao do projeto
O Grupo teve a ideia de trabalhar com objetos feitos com palito de picolé por vários
motivos. Dentre eles trabalhar a coordenação motora fina das crianças, o trabalho em equipe,
a matemática, ciências através de um assunto tão importante para a natureza que é a
reciclagem. Também procuramos trabalhar a criatividade e a valorização de um trabalho feito
por eles mesmos, pois quando as participantes levarem o projeto para confeccionar em sala
de aula , os alunos darão mais valor a objetos construídos por eles mesmos, aprendendo assim
a cuidar do ambiente em que vivemos e a valorizar o trabalho do professor.
Foram necessários para o desenvolvimento das cestinhas, os seguintes materiais:
*palito de picolé;
*papelão;
*bastão de cola quente;
*pistola de cola quente;
*revista;
*cola branca;
*tesoura
Inicialmente, organizamos as cadeiras da sala em forma de U para melhor visualização
e assim melhor entrosamento. Falamos sobre a importância de se trabalhar com a temática
proposta mostrando assim nossos objetivos principais que foi trabalhar a coordenação motora
fina, valorizar objetos que normalmente iriam para o lixo, socializar experiências com colegas

sobre as diferentes construções, explorar a criatividade dos participantes, valorizar e apreciar
suas próprias construções e construir cestinhas com palito de picolé .
Distribuímos os materiais para 40 participantes e começamos todo o processo de
desenvolvimento.
Cortamos os pedaços de papelão em pequenas bolas, cortamos em tiras as folhas de revista,
quebramos os palitos ao meio.
O passo mais importante para a construção dessa cestinha começou com ligação das
tiras da folha de revista com os palitos, onde foi observado pelo grupo a maior dificuldade
encontrado pelos participantes. Acreditamos que essa dificuldade se deu pelo fato dos palitos
serem partidos ao meio assim, percebemos a falta de coordenação motora fina, sendo que um
dos nossos objetivos essa trabalhar esse tipo de coordenação.
O processo envolveu um espécie de traçamento das tiras com os palitos, exigindo
muito concentração,coordenaçao e cuidados dos participantes, pois os palitos devem ficar
bem firmes para não se soltarem no fim do trabalho, por isso antes de começar a brincar de
trançar as tiras com os palito é passado cola branca na primeira tira e a mesma é colada ao
primeiro palito. Encerrado o processo da trançagem,cola-se o ultimo palito com cola branca
na tira para formar um circulo colando uma ponta a outra. É passado cola quente no pedaço de
papelão onde o mesmo deve ser encaixado no circulo, formando a base da cestinha. Está
pronta a nossa cestinha.
Percebemos que é um processo que aparentemente é um processo rápido, mas exige
muita concentração, o que é um ponto muito importante para se trabalhar com as crianças,
mas tudo se torna mais fácil e prazeroso com a prática.
O que notamos ao desenvolver esse trabalho com as pessoas foi que é possível o trabalho em
equipe. Eles mostraram envolvimento, comprometimento, um ajudando o outro e mostrando
respeito as limitações, espaço e tempo um dos outros Claro, que cada um deles mostraram
tempos diferentes para a conclusão de suas cestinhas, alguns apresentaram facilidade e já
outros demonstraram grande dificuldade em finalizar a cestinha
Outro ponto importante que foi observado, foi a satisfação dos participantes de terem
construído por eles mesmos um objeto, eles se sentiram capazes, apesar da dificuldade, e isso
gera satisfação em qualquer ser humano não importa a sua faixa etária. Perceber que
conseguimos construir algo que por alguns instantes nos parecereu impossível é uma vitória
que nos faz entender que nunca devemos desistir de algo que começamos, pois no final, as
recompensas superam as dificuldades.

Qual a utilidade para essa cestinha?
A cestinha pode ter vários formatos, ou seja, redonda, quadrada, triangular ou oval e pode ser
usada como porta canetas, porta chaves, porta trecos. Serve para guardar bijuteria e porque
não como um enfeite para a sala de aula ou ate mesmo na sua sala de estar da sua casa, pois é
um objeto para decoração com um toque especial, feito por suas próprias mãos.
Então, vai ai uma dica bem legal, vamos aprender a reciclar, em vez de jogar objetos na rua
poluindo e tornando o meio em que vive um lugar de difícil sobrevivência, reutilize esses
materiais para criar diversas coisas. Use a criatividade e vamos reciclar.

http://jorgeroriz.wordpress.com/periodo-de-tempo-de-decomposicao-do-lixo/
http://lixonolixao.blogspot.com/2007/09/lixo-comum-que-podem-ser-reciclados.html
TEIXEIRA, C. E. J. A Ludicidade na Escola. São Paulo: Loyola, 1995.
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Resumo
O tema abordado nesta comunicação partiu da importância da ludicidade na alfabetização.
Nesse sentido a utilização da arte desenvolve a criatividade, a coordenação motora e os
aspectos cognitivos, possibilitando uma aprendizagem prazerosa e estimuladora capaz de
ressignificar as práticas pedagógicas que envolvem os alunos na fase da alfabetização. Para
isso é importante empregar a arte por meio de temas que possibilitam as vivências das
crianças de forma criativa. Segundo Magda Soares elas já vivenciam um processo de
letramento antes da alfabetização, por isso a arte enriquece a aprendizagem, trabalha com
as possíveis dificuldades que a criança apresenta como a timidez, as dificuldades de se
expressar, o entrosamento com os colegas, possibilita maior participação da criança, eleva
sua autoestima e a autoconfiança, abre portas para novas aprendizagens formando pessoas
mais felizes. Apesar de muitos professores priorizarem as metodologias maçantes,
atualmente há uma maior abertura para as artes nas escolas, os profissionais aprendem
novos métodos e técnicas que favorecem o ensino, há estudos de psicólogos, pedagogos e
outros profissionais que estimulam a mudança de atitude dos professores, valorizando mais
a criança, o seu conhecimento e suas ideias. O mercado exige cada vez mais um
profissional qualificado, engajado naquilo que faz, aperfeiçoando o ensino-aprendizagem.
Para isso é preciso ter aptidão, gostar, pois segundo Rubem Alves ensinar é uma tarefa
mágica, capaz de mudar a cabeça das pessoas, bem diferente de apenas dar aulas. A arte é
capaz de nos despertar, acordar a imaginação, e através desta podemos viajar, criar
histórias, momentos que podem trabalhar os conflitos em sala, transformando-os em
amizade e generosidade além de despertar valores humanos para a cidadania.
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização; Arte e Ludicidade; Prática Pedagógica.
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Resumo
O presente trabalho pretende discutir uma face encoberta do pedagogo: o exercício da
docência. Desde os primórdios da educação brasileira o pedagogo foi visto como o
especialista teórico, administrativo em educação como o orientador, o supervisor, o diretor
e o inspetor. Este profissional era visto como aquele que ficava em uma sala particular
acessível a poucos, de onde ele orientava e exigia de seus subordinados bons resultados.
Entretanto, no contexto atual essa concepção está sendo desmistificada, o pedagogo é um
docente que está em sala de aula alfabetizando as crianças. Com a reformulação do
currículo de pedagogia e a quebra do paradigma do pedagogo como apenas um especialista
em orientar as práticas pedagógicas. Neste sentido, o pedagogo deve assumir o papel como
docente e trabalhar com humildade as diferentes práticas em sala de aula. Para isso, o
período de formação do pedagogo é de suma importância para desenvolver e construir o
processo de renovação do trabalho pedagógico, pois é neste contexto que os mesmos
conheceram as diversas possibilidades de aplicação de seu trabalho e com isso poderão
avaliar de maneira ampla o trabalho do docente. Há alguns aspectos importantes para
orientação do discente do curso de Pedagogia como as disciplinas de metodologias e as
práticas de ensino que a priori abrem um campo de discussões e reflexões para o estudante
é outro aspecto relevante é o estágio, pois a partir deste os mesmos terão oportunidades de
vivenciar situações práticas do trabalho em sala de aula. Logo, a prática constitui-se na
melhor maneira do discente do Curso de Pedagogia estabelecer vínculos com os processos
que envolvem o ensino-aprendizagem e as práticas que permeiam o contexto escolar.
Palavras chave: Docência; Prática Pedagógica; Formação do Pedagogo.

INCLUSÃO ESCOLAR
Jerusa Pedrosa Viana Coelho - UNIPAC
Jerusa.viana@hotmail.com
Ioná Vieira Guimarães Venturi - UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
O tema abordado partiu da reflexão a respeito da importância da inclusão escolar no
processo educacional, político e social brasileiro. Assim, ensinar crianças e jovens com
necessidades educacionais especiais ainda constitui-se em um grande desafio no Brasil. O
processo de inclusão escolar apresenta sucessivas dificuldades para os professores e
escolas que muitas vezes se desamparados, desprovidos de recursos ou formação para
empreender um trabalho de qualidade. Muitos profissionais se sentem excluídos ao
desenvolver o trabalho na perspectiva inclusivista, mas há muitos teóricos que acreditam
que a tendência é de mudança, embora esta seja lenta e ainda desigual. Em muitos lugares

a inclusão já transformou o trabalho escolar em um trabalho de equipe e isso faz toda a
diferença. Para isto é importante buscar soluções de forma conjunta com os demais
professores, gestores e comunidade escolar, pois este ainda é o melhor caminho. Assim, a
escola pode obter diferentes recursos como materiais necessários e ainda de formação para
os profissionais junto à Secretaria de Educação, ao MEC ou outras entidades da área que
oferecem o serviço. Para empreender um trabalho de inclusão escolar de qualidade é
importante conhecer bem a criança, envolver a comunidade escolar e os colegas de classe
em ações significativas para este. Com o envolvimento da família na escola é mais fácil
incluir a criança na rotina escolar. Assim, é preciso compreender que as crianças possuem
características específicas e procurar conhecer cada uma delas. Logo, a criança será
incluída e envolvida entre as demais e consequentemente no meio social.
Palavras-Chave: Inclusão escolar, criança, necessidades especiais.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
Jheniffer Sousa
FEESU- UNIPAC
pedagogia2010a2013@yahoo.com.br
Ioná Vieira Guimarães Venturi
FEESU- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Mauricio dos Reis Brasão
FEESU- UNIPAC
mbrasao@gmail.com
Resumo
Este trabalho aborda uma prática pedagógica bastante eficaz durante o processo de
alfabetização: a Contação de Histórias. É importante ressaltar que a contação de histórias
constitui-se em uma prática capaz de despertar a imaginação e o interesse das crianças
pelos livros. Assim, evidencia-se a importância desta prática no processo de alfabetização.
O alfabetizador professor desenvolve várias práticas pedagógicas, ele incentiva o aluno a
produzir sua própria história e relatar para os colegas na roda de conversa, sendo esta uma
forma de desenvolver a socialização. É possível levar diferentes histórias para que a
criança possa recontá-la, reescrevê-la e até mesmo dramatizá-la. Nessa perspectiva, a
criança desenvolverá o gosto pela leitura o que aumentará sua capacidade para produzir
novas histórias. A história aguça a imaginação infantil, provoca a vivência de momentos de
encantamento e fantasia despertando a imaginação o que possibilita um momento lúdico
que contribui para o desenvolvimento do processo de alfabetização, possibilitando a
formação de aluno a leitor. A contação de histórias possibilita que o aluno possa se integrar
e interar com o grupo. Assim, o resultado será uma aula mais prazerosa e
consequentemente esta apresentará melhor resultado. A contação de histórias possibilita

que o aluno reflita, use a oralidade, a imaginação e a criatividade de forma eficaz, além de
reconhecer as características próprias da linguagem no contexto social. Nesse sentido, o
professor e as crianças desenvolvem habilidades que vão além dos signos linguísticos e são
desafiados a encontrar diferentes interações presentes nos textos. Portanto, cabe ao
professor alfabetizador elencar práticas educativas significativas que possibilitam o
desenvolvimento integral da criança.
Palavras Chave: Contação de Histórias; Alfabetização; Ludicidade; Letramento.

O PAPEL DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Joice Silva Pereira
FEESU- UNIPAC
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Mauricio dos Reis Brasão
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mbrasao@gmail.com

Resumo
Este trabalho trata-se de uma temática Educação Especial no Brasil. O papel da informática
nesse processo de inclusão é muito importante, considerando as vantagens do uso do
computador e a ausência do isolamento da pessoa portadora de necessidades especiais.
Com a informática a pessoa portadora de necessidades especiais tem a possibilidade de
obter informações sobre o mundo e diferentes formas de atuação. Assim, os profissionais
da educação necessitam de preparo e formação para trabalhar com as crianças com
necessidades especiais e assim recebê-las no contexto escolar de forma adequada. O uso da
informática significa mais uma oportunidade para que os alunos com necessidades
especiais adquiram e utilizem diferentes formas de linguagens para se desenvolverem,
minimizando suas dificuldades e possibilitando a sua inclusão social. A informática
consiste em um benefício às crianças especiais, pois as ajudam estabelecer
relacionamentos, oferece novas informações e conhecimentos de mundo. Nesse sentido, a
informática consiste em mais um recurso disponível aos educadores e orientadores com os
alunos com necessidades especiais, é muito importante que o profissional esteja preparado
para auxiliar a criança nas aulas de informática. Essa metodologia, sem dúvida alguma
deixa a criança mais curiosa e desperta mais interesse em obter melhor desempenho
escolar. A educação é um campo rico em experiências de desenvolvimento e
aprendizagem. A informática constitui em área do conhecimento de maneira positiva para
a Educação Especial. Portanto, a educação é um caminho essencial na transformação social
e na maneira de pensar do educador e educando.

Palavras Chaves: Educação Especial. informática.

JOGOS E BRINCADEIRAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:
ALGUMAS RELEXÕES
Josiana Aparecida Silva Pereira – UNIPAC
pedagogia2010a2013@yahoo.com.br
Ioná Vieira Guimarães Venturi - UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
Este trabalho trata-se das diferentes práticas pedagógicas nos anos iniciais do Ensino
Fundamental como os jogos e as brincadeiras. É importante ressaltar que estas práticas são
viáveis, pois a faixa etária em que as crianças se encontram necessita de atividades lúdicas
no processo de construção do conhecimento. Neste sentido, o pedagogo ao incorporar o
jogo como um recurso pedagógico possibilita o desenvolvimento dos aspectos cognitivo e
afetivo da criança durante o processo de aprendizagem. O uso dos diversos tipos de jogos e
brincadeiras permite o fortalecimento de diferentes habilidades como à formação cultural e
social existentes no mundo imaginário da criança. Observa-se que a infância constitui-se
em uma fase de formação moral e social em que os jogos e as brincadeiras produzem
determinadas imagens que apresentam diferentes concepções às vezes contraditórias,
capazes de elevar a construção de valores, aspirações e ainda fortalece a visão idealizada
de sua própria identidade. Nesta perspectiva, o desenvolvimento cognitivo constitui a base
para a sustentação necessária para o professor definir quais atividades pedagógicas
favorecem a concretização de diferentes contribuições psicológicas que fundamentam a
formação do indivíduo enquanto um sujeito social que incorpora as diferentes práticas
socioculturais vivenciadas e que são importantes na formação de sujeitos ativos. Para isso,
o desenvolvimento infantil baseia-se nas experiências positivas vivenciadas pela criança
por meio dos jogos e das brincadeiras. Logo, é importante repensar como as atividades
lúdicas são importantes nos primeiros anos no Ensino Fundamental. Este trabalho foi
realizado por meio da pesquisa bibliográfica baseado em diversos autores como
KISHIMOTO (2009), ANTUNES (2010), entre outros.
Palavra chave: Jogos. Brincadeiras. Aprendizagem.

O TEATRO EM SALA DE AULA
Lorraine de Paula Teixeira – UNIPAC

pedagogia2010a2013@yahoo.com.br
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Resumo
Este trabalho trata-se do uso do teatro em sala de aula como uma atividade pedagógica
capaz de possibilitar a criança imaginar, sonhar, brincar e construir diferentes saberes. Esta
atividade tem o objetivo de possibilitar situações em que a criança apresente prazer nas
atividades ligadas à leitura. Ainda constitui-se em uma metodologia de ensino viável capaz
de possibilitar à criança o desenvolvimento de diferentes habilidades como a interação com
os colegas, perder a timidez e até mesmo despertar a criatividade. O professor pode levar o
teatro para a sala de aula e as diferentes situações se tornem reais, divertidas e ainda
desperte nas crianças o prazer em aprender o novo. O professor pode levar as crianças à
brinquedoteca ou criar o cantinho dos brinquedos para que elas se expressem em diferentes
momentos. É importante salientar que o “cantinho do faz-de-conta” é muito rico e
possibilita a representação de diferentes papéis sociais, além de brincar e se divertir. A
prática do teatro em sala de aula possibilita que a criança construa diversas aprendizagens,
saindo da rotina e permitindo que a criança interaja com os colegas e o meio. Por meio do
uso de novas metodologias de ensino a criança certamente despertará o interesse pelos
estudos e a vontade em construir novos conhecimentos. O teatro possibilita que a criança
se comunique de forma eficiente em situações cotidianas, por isso é importante que o
professor também se expresse com clareza os objetivos propostos e sua metodologia de
trabalho. Portanto, cabe a Instituição de Ensino possibilitar condições favoráveis para que
aluno e professor empreendam diferentes possibilidades no trabalho pedagógico.
Palavras Chaves: Alfabetização, Teatro, Escola.

A MUSICALIZAÇÃO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
Tereza de Freitas – UNIPAC
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Resumo
O tema abordado nesta comunicação partiu da temática: O uso da musicalização na
alfabetização. A escolha deste tema ocorreu pela experiência vivenciada ao trabalhar com
crianças de quatro anos a musicalização na escola. O uso da música como recurso
pedagógico é uma excelente opção para desenvolver uma proposta lúdica e estimulante.
Ao colocar a música no trabalho diário em sala de alfabetização esta assume um
importante papel no processo de aprendizagem da escrita e da leitura, pois desde cedo a
música faz parte da vivência das crianças. Ao brincar e usar a música, as crianças

exercitam naturalmente o seu corpo, desenvolvem o raciocínio e a memória, mais que um
passatempo a música ajuda muito no desenvolvimento da oralidade além de reduzir a
agressividade entre os alunos, pois esta os deixa mais calmos e ajuda na socialização, ao
ouvir e ser ouvido pelos colegas passam a aceitar e respeitar a presença do outro. Assim,
esta prática pedagógica é prazerosa, e os instrumentos musicais podem ser confeccionados
pelas próprias crianças que usam a criatividade, motricidade entre outros aspectos. O uso
da música manifesta a possibilidade através de soluções simples, criativas e divertidas, é
possível obter resultados satisfatórios. Logo, não é a quantidade de material que garante o
sucesso da alfabetização e do letramento de seus alunos, mas sim a qualidade do trabalho
desenvolvido em sala de aula. Neste trabalho utiliza-se a pesquisa bibliográfica e de campo
uma vez que a prática ocorreu na rede particular de ensino de Educação Infantil de
Uberlândia.
Palavra – Chave: Música. Alfabetização. Letramento. Criança.

AS DIFERENTES PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO PROCESSO DE
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Windson Lima dos Santos
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Resumo
Este trabalho trata-se da temática “As diferentes práticas pedagógicas no processo de
alfabetização e letramento” e tem como objetivo refletir sobre o processo de
desenvolvimento da leitura e escrita. Para isso, utiliza-se a metodologia bibliográfica
vislumbrando adquirir novas concepções acerca do tema. Nesse sentido, foram usados
diferentes autores, como SOARES (2006), que acreditam na dimensão multifacetada da
Alfabetização e do Letramento, que ocorrem a partir de diferentes práticas, colaborando
com o sucesso na construção de leitores e escritores. Evidencia-se que o processo de
alfabetização no Brasil, passa por um longo histórico de fracasso, em que deparamos com
alunos que deveriam ser alfabetizados, mas que limitam em fazer apenas o uso social da
língua ou simplesmente decodificam os signos linguísticos. De acordo com tais
problemáticas é natural gestar reflexões sobre as diferentes formas de aquisição do
conhecimento alfabético. Diante do exposto, é essencial o entendimento das diferentes
práticas pedagógicas na alfabetização, do processo de construção linguístico e dos métodos

utilizados e ainda evidencia o papel da profissão docente que constitui parte importante na
criação de um ambiente alfabetizador que estimula no aluno a abertura para novas
concepções. Garantir um ambiente motivador para o aluno facilitará o trabalho docente e
ainda possibilitará ao aluno a conquista de sucesso no seu processo de alfabetização, o que
diminui de forma gradativa o fracasso escolar proveniente da má alfabetização no Brasil.
Assim, as crianças em desenvolvimento necessitam vivenciar em um ambiente que
proporcione a descoberta e a comunicação. Portanto, suas necessidades se modificam em
relação ao processo de evolução da comunicação e cabe ao professor criar diferentes
contextos e possibilidades no ambiente escolar.
PALAVRAS CHAVE: Prática Pedagógica. Processo. Alfabetização e Letramento

DISLEXIA: DISTÚRBIO DA PALAVRA E DA ESCRITA
Kelly Cristina Soares Teodoro – UNIPAC
kellycrsoares@hotmail.com
Ioná Vieira Guimarães Venturi - UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
Este trabalho apresenta algumas reflexões a respeito da dislexia, que consiste em um
transtorno que ocorre aproximadamente em 17% da população segundo dados de pesquisa
apresentados pela Associação Brasileira de Dislexia. A dislexia caracteriza-se
fundamentalmente por uma dificuldade de aprendizagem na leitura e na escrita pelas
crianças em fase de alfabetização. Tal transtorno não está ligado às deficiências
fonoarticulatórias, sensoriais, psíquicas ou intelectuais. Nessa perspectiva é importante que
a comunidade escolar não rotule a criança que apresenta características da dislexia nem
vincule toda e qualquer dificuldade apresentada na leitura ou na escrita à dislexia. Existem
várias discussões entre os teóricos da área a respeito da origem da dislexia que pode ser
uma causa neurológica ou apenas pela dificuldade de leitura e de escrita. Estudos mostram
que a dislexia pode ser hereditária e tem como fator básico à transmissão de um
genimonoibrido dominante autossômico que representam as características apresentadas
pela dislexia. Nesse sentido, cabe ao professor observar e encaminhar a criança que
apresenta as principais características da dislexia para um possível diagnóstico que deve
ser realizado por uma equipe multidisciplinar e a partir do diagnóstico realizar as possíveis
intervenções pedagógicas capaz de amenizar as características negativas da dislexia. O
professor deve estar seguro que há diferentes processos cognitivos envolvidos na escrita.
Portanto, é importante evidenciar que a instituição escolar possui uma grande
responsabilidade diante da criança que apresenta características similares às da dislexia,
pois nem sempre a família pensa ou acredita na possibilidade da existência de tal
transtorno no seio familiar.
PALAVRAS - CHAVE: Dislexia, Criança, Instituição Escolar.

O SUCESSO DA ALFABETIZAÇÃO
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Resumo
Este trabalho tem objetivo de fazer o relato de uma experiência de alfabetização com
sucesso realizada por meio de métodos tradicionais. Essa experiência ocorreu em uma
instituição particular de ensino, no município de Uberlândia. O grupo é composto por dez
crianças de seis anos de idade. No início do ano letivo é feito com as crianças uma revisão
do aprendizado do ano anterior para prosseguir o trabalho de alfabetização. Inicialmente
percebe-se que as crianças juntamente com os pais ficam assustadas com o novo ritmo de
trabalho, o que gera dúvidas e inseguranças com a forma de se desenvolver o método,
sendo este muito eficaz. A princípio as crianças observam as letras aprendidas
anteriormente, os encontros vocálicos, as sílabas e enfim surge a primeira leitura que
encanta cada olhar assustador. É possível visualizar o quanto é prazeroso realizar a leitura,
e os jovens leitores que antes apresentavam um olhar assustado ao pensar que a leitura
seria algo frustrante, vivenciam o prazer da leitura ao conhecer novas palavras. A vivência
cotidiana juntamente ao hábito da leitura, mostra à criança que é capaz de vencer e
descobrir maravilhosas façanhas. A alfabetização de sucesso faz brilhar tanto quem ensina
quanto quem aprende. Para que o processo de alfabetização ocorra com sucesso é
necessário que o alfabetizador conheça seus alunos e estabeleça vínculos com os mesmos.
É importante que o alfabetizador respeite o tempo de cada criança e suas respectivas
diferenças. O alfabetizador ao diagnosticar as crianças e perceber as dificuldades de
aprendizagem juntamente com os pais deve levantar as possíveis causas e realizar as
intervenções necessárias.
PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização, Métodos, Prática Pedagógica.

A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS: ALGUMAS REFLEXÕES
Serena Bernardes da Silva- UNIPAC
serenabsilva@yahoo.com
Ioná Vieira Guimarães Venturi- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo

Este trabalho aborda a importância da educação das crianças de 0 a 3 anos. Como diz a
autora Bom Tempo o professor não pode ser confundido como uma babá. Ele não trabalha
olhando apenas crianças, o professor é um profissional. Nesse sentido, é importante
ressaltar a importância da formação em Ensino Superior para o professor da Educação
Infantil. É por meio de suas reflexões teóricas e metodológicas que são colocadas em
prática. Magda Soares acredita que as crianças antes de iniciar-se no processo de
alfabetização elas já vivenciam situações de letramento. Isto é, as crianças já fazem o uso
social da língua. Neste sentido, a educação deve ser baseada em princípios, ou seja,
valores. O profissional tem que se valorizar enquanto profissional, tem que ter o gosto, o
prazer em vivenciar os momentos de docência juntamente com as crianças. Um
alfabetizador tem que ter humildade, simplicidade, amabilidade e inteligência. O professor
tem que buscar novas práticas metodológicas. Se a criança não aprende de determinada
maneira, o professor entra em ação para descobrir o que está acontecendo. O alfabetizador
deve buscar compreender o comportamento de cada aluno, o seu aprendizado e ainda saber
identificar suas dificuldades procurando ajudá-lo da melhor forma e então conseguir
escrever na alma da criança. Ao tornar suas aulas prazerosas, o professor fará o aluno
aprender brincando. Nesta perspectiva, é importante continuar o estudo a respeito do
processo ensino-aprendizagem. O profissional da educação evidenciar em seus
planejamentos e em sua prática pedagógica fatos reais que apresentam atitudes positivas
sem medo de errar. Logo, o erro constitui-se em uma forma de acertar e empreender um
trabalho de sucesso.
PALAVRAS – CHAVE: Educador, Alfabetização, Educação e Metodologia de Ensino

A ARTE COM E.V.A: A CONFECÇÃO DE FLORES DE E.V.A
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Orientação: Profa Ms. Lidônia Maria Guimarães
O presente trabalho é resultado de uma oficina apresentada aos alunos do curso de
Pedagogia na FEESU Faculdade de Educação e Estudos de Uberlândia, no 1° semestre do
ano de 2011 e contou com a participação de cerca de 50 alunos. Desenvolvemos uma flor
de EVA, usando materiais como EVA, cola quente, tesoura, fitilho, caneta ou lápis e
bombons. No momento da confecção das flores aconteceram algumas dificuldades, no
entanto, estas foram rapidamente superadas com a participação de todos os colegas
envolvidas, o processo de confecção durou cerca de 50 minutos. O presente projeto não é
algo especificamente destinado a determinada data, pode ser desenvolvida nas mais
diversas datas comemorativas, tais como dia dos professores, na festa do dia da família na
escola, entre outras ocasiões. O trabalho de construção das mesmas representa um
momento de integração entre professores e alunos, família e comunidade, pois proporciona
aos mesmos uma socialização, discussão e troca de informações, promovendo a importante
e necessária integração entre todos os segmentos envolvidos. A aproximação de família e
escola é necessária para o desenvolvimento da criança, pois é a união destes que vai dar
sentido e se completar para melhor acompanhamento do crescimento das crianças.
Comemorar as datas comemorativas tem sua importância no sentido de resgatar valores, de
conhecer mais sobre cultura da região, da família e, ainda, de envolver as crianças na
confecção dos presentes feitos por eles próprios, estimulando a criatividade, coordenação
motora, agilidade e habilidade no trabalho manual proporcionando às mesmas, maneiras
mais fácieis de aprender a respeito das formas geométricas, cores, medidas e diferentes
artesanatos. O presente trabalho pode promover uma interação maior entre as mães e seus
filhos, uma vez que, nos dias atuais essas relações vêem se tornando cada vez menos
afetiva, em função de que as mães pouco tempo têm para participar da vida escolar de seus
filhos. Para o desenvolvimento do trabalho nos respaldamos em autores como KAMII
(1998), MARANHÃO (2007), KISHIMOTO (2010) e outros. Percebemos que se faz
necessário que a escola promova situações em que pais, professores e alunos estejam mais

juntos, em contato direto, participando todos do desenvolvimento das crianças, que
estreitem cada vez mais seus laços, pensando unicamente no bem estar dos alunos, assim
haverá uma melhora considerável no rendimento dos mesmos na escola e o aprendizados
se dará não somente na instituição escolar, mas sim no seu contexto familiar e social.

Palavras chave: comemoração, participação, desenvolvimento

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO CONTEXTO ESCOLAR ATUAL DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
Jania Claudia Lima Medeiros – UNIPAC
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O curso de Pedagogia da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia - MG, tem
em sua grade curricular a disciplina “Processos Avaliativos I”, que objetiva articular
conhecimento teórico – prático no decorrer do processo, tornando a avaliação inovadora no
âmbito escolar e considerando a realidade social de forma a conceber que a avaliação reflete
uma postura filosófica em face da educação. A presente proposta visa refletir sobre os dados
obtidos a partir da realização de uma pesquisa de campo que ocorreu na Escola Municipal
Professora Josiany França, situada a Rua Nazaré, 519, Bairro Jardim Canaã, na cidade de
Uberlândia-MG, onde é oferecido o ensino do 1º ao 9º ano do Fundamental I. As questões que
me inquietaram e motivaram o estudo deste tema foram: Como o professor define avaliação?
Quais instrumentos de avaliação são utilizados na Educação Infantil e no Ensino
Fundamental? O que tem feito o professor, para que as práticas avaliativas na educação
primem pela lógica da inclusão de nossas crianças com vistas à sua permanência e
continuidade na escola e em especial na primeira e segunda etapa da Educação Básica? Nesse
sentido, ao buscar uma compreensão maior sobre as metodologias utilizadas para que se tenha
um resultado satisfatório utiliza-se como instrumento as atividades diárias, o envolvimento dos
alunos, testes avaliativos no final de cada ciclo, e também o portfolio onde se registra as
atividades diárias. Contudo, apesar do conjunto de interesses presentes na escola, percebe-se a
necessidade de o professor desmistificar a palavra avaliação e que a mesma faz parte da vida
do aluno e do professor onde ambos se avaliam. Assim, com o apoio da literatura, pretende-se
iniciar um estudo dos prováveis fatores que podem contribuir para a descoberta da chave do
sucesso que é avançar e retroceder ao mesmo tempo garantindo a eficácia do ensino e da
aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Avaliação, Aprendizagem, Ensino

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL NA PERSPECTIVA DE UMA PRÁTICA
DOCENTE CONSCIENTE
Prof. Anderson Oramisio Santos
UNIPAC - Uberlândia

oramisio@hotmail.com

RESUMO: O presente texto apresenta reflexões sobre a avaliação da aprendizagem. Os
atuais debates sobre a educação a destaca como elo essencial na formulação e
implementação de políticas públicas educacionais de forma geral. A avaliação é um
momento privilegiado do processo de ensino-aprendizagem, ela deve estar presente em
todas as etapas do aprendizado permitindo que alunos e professores percebam seu grau
de envolvimento no processo e acompanhem sua dinâmica. Mas vários questionamentos
ainda fazem parte da realidade da comunidade escolar, entre eles: Se a prática avaliativa
deve ser considerada como um recurso metodológico de reorientação do processo
ensino– aprendizagem, por que a escola monta todo um clima de tensão em cima das
provas? E por que o educador precisa supervalorizar as notas para dominar a classe? Por
que os educandos estão acostumados a estudarem apenas nas vésperas das provas?
Quais as diferenças entre práticas verificativas de aprendizagem e práticas avaliativas?
No intuito de responder algumas dessas questões, nosso trabalho será o resultado de um
estudo bibliográfico que estarão pautados nos referenciais teóricos produzidos acerca
dos conceitos de avaliação da aprendizagem, sua função no contexto escolar, formação
docente, sua regularidade no processo educativo e possível alternativo para a construção
de práticas formativas de avaliação da aprendizagem.

PALAVRAS - CHAVE: ensino aprendizagem, formação docente, avaliação da
aprendizagem.

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Diferentes contextos e possibilidades
Windson Lima dos Santos – UNIPAC
windsonlima@terra.com.br
Profª. Nelma Eliza Marques Araújo – UNIPAC
professoranelmaeliza@yahoo.com.br
RESUMO
Este trabalho trata-se da temática “A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: Diferentes
Contextos e Possibilidades”, e busca refletir a importância do processo avaliativo na
educação formal. Como metodologia, utilizou-se estudos e reflexões de alguns autores,
como HAYDT, BLOOM, HASTINGS e MADAUS, que serviram de aporte bibliográfico.
O entendimento da avaliação assume dimensões amplas em relação a sua definição,
objetivando a quebra de paradigmas, quanto a associação da avaliação a testes, exames,
notas, sucesso e fracasso, promoção e repetência. Diante da temática é importante buscar
novas definições da Avaliação, onde ela deve ser contínua e priorizar a qualidade no
processo de ensino-aprendizagem. Entender os diferentes processos de avaliação utilizados
na Educação Infantil e Ensino Fundamental é necessário. O profissional da educação deve
imbuir-se de novos conhecimentos para promover a inclusão através de práticas
avaliativas, possibilitando o atendimento das necessidades do aluno, garantindo assim uma
avaliação formativa que proporcione a inclusão e o direito de aprender a todos. Obter
informações e elaborar uma proposta de ação para a busca de objetivos futuros é propósito
do processo avaliativo e cria possibilidades para o cumprimento de metas estabelecidas,
permitindo a construção de um novo processo de tomada de decisão que garanta o sucesso
no processo de ensino-aprendizagem. Assim, entender o processo avaliativo e suas nuances
facilitará a gestão do desenvolvimento do aluno e garantirá solidez nas práticas voltadas
para o sucesso educacional.
Palavras-Chave: Avaliação, Processo, Ensino-Aprendizagem.

A EPIDEMIA QUE MATA OS JOVENS
Maria Benedita de Paula Morais- UNIPAC
Ioná Vieira Guimarães Venturi
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
Este trabalho procura despertar na população uma visão crítica em relação ao grande
problema que atinge diversas famílias brasileiras. Parte da população está sendo
dizimada pelas drogas, o que provoca o uso cada vez mais precoce desta. Há inúmeros
projetos voltados para o tratamento dessa doença, porém os resultados da recuperação
são pouco expressivos. Devido a dificuldade de recuperação é necessário uma tomada
de decisão, pois a violência não pode ser uma prática no contexto escolar. Nesse
sentido, observa-se que o uso de drogas vem seguido de violências seja esta física ou
psicológica que somada à burocracia, a ineficiência do Estado e a prática da corrupção
na atualidade apresenta projetos inacabados e ainda a ausência de soluções. A
população precisa se conscientizar que a partir de ações de cooperativismo é possível
que em um futuro próximo esta epidemia seja banida do planeta. O que ocorre é que não
adianta argumentações e pressupostos vazios frente alguns programas de televisão ou
internet que permite que os jovens tenham a iniciativa de assistirem programas que
incentivem esta prática. As escolas devem sensibilizar sua comunidade para este fato e
capacitar os profissionais envolvidos para trabalhar com competência diante destas
situações, traçando projetos, palestras, conteúdos que despertam o interesse do público
jovem. Portanto, a escola necessita de meios capazes de seduzir os jovens e os
adolescentes para que estes apresentem auto-estima elevada, valorizem ações e atitudes
que os torne vencedores e construtores de sua história.
PALAVRAS-CHAVE: educação, escola, jovens, drogas.

A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS: ALGUMAS REFLEXÕES
Serena Bernardes da Silva- UNIPAC
serenabsilva@yahoo.com
Ioná Vieira Guimarães Venturi- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
Este trabalho aborda a importância da educação das crianças de 0 a 3 anos. Como diz a
autora Bom Tempo o professor não pode ser confundido como uma babá. Ele não trabalha
olhando apenas crianças, o professor é um profissional. Nesse sentido, é importante
ressaltar a importância da formação em Ensino Superior para o professor da Educação
Infantil. É por meio de suas reflexões teóricas e metodológicas que são colocadas em
prática. Magda Soares acredita que as crianças antes de iniciar-se no processo de
alfabetização elas já vivenciam situações de letramento. Isto é, as crianças já fazem o uso
social da língua. Neste sentido, a educação deve ser baseada em princípios, ou seja,
valores. O profissional tem que se valorizar enquanto profissional, tem que ter o gosto, o
prazer em vivenciar os momentos de docência juntamente com as crianças. Um
alfabetizador tem que ter humildade, simplicidade, amabilidade e inteligência. O professor
tem que buscar novas práticas metodológicas. Se a criança não aprende de determinada
maneira, o professor entra em ação para descobrir o que está acontecendo. O alfabetizador
deve buscar compreender o comportamento de cada aluno, o seu aprendizado e ainda saber
identificar suas dificuldades procurando ajudá-lo da melhor forma e então conseguir
escrever na alma da criança. Ao tornar suas aulas prazerosas, o professor fará o aluno
aprender brincando. Nesta perspectiva, é importante continuar o estudo a respeito do
processo ensino-aprendizagem. O profissional da educação evidenciar em seus
planejamentos e em sua prática pedagógica fatos reais que apresentam atitudes positivas
sem medo de errar. Logo, o erro constitui-se em uma forma de acertar e empreender um
trabalho de sucesso.
PALAVRAS – CHAVE: Educador, Alfabetização, Educação e Metodologia de Ensino

A IMPORTÂNCIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Nayara Gabriella da Costa Pereira- UNIPAC
nayaragabi13@gmail.com
Ioná Vieira Guimarães Venturi- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
O propósito deste trabalho consiste em discutir a importância da contação de histórias na
Educação Infantil. A metodologia aqui utilizada foi a pesquisa bibliográfica baseada nos
autores Fernandes (2001), Zilberman (1985), entre outros. Percebe-se que a contação de
história é fundamental para o desenvolvimento das crianças de zero a cinco anos, pois o ato de
contar histórias favorece seu desenvolvimento psicológico, cognitivo, o desenvolvimento do
senso crítico, desenvolve o raciocínio lógico e ainda constitui-se em um facilitador para a
aprendizagem da escrita e da linguagem oral. Assim, auxilia na socialização com outras
crianças, desenvolve a habilidade de se comunicar de forma competente. A prática de
contação de histórias é muito antiga e faz parte da cultura de diferentes povos. Nessa
perspectiva, cabe o educador primeiramente conhecer o conteúdo das histórias para adequálas à faixa etária apropriada, deve ser planejada com objetivos claros, não pode ser uma
atividade vazia de significados, deve transmitir a história com emoção, entusiasmo,
encarnando o personagem, trabalhando os sons na história, vivenciando diferentes emoções,
vibrando com seu enredo, com conflito e desfecho da história. Assim, o contador por meio da
magia presente na história auxilia na construção dos diferentes conhecimentos. A história
constitui-se em um importante recurso capaz de despertar a imaginação infantil, possibilita a
definição do Eu, favorece a aceitação de diversas situações além de auxiliar na resolução de
conflitos. É uma prática que agrada a todas as idades e classes sociais. Ao ouvir histórias, se
desperta a imaginação, a curiosidade do sujeito ouvinte e do contador, desperta o interesse
pela leitura, a valorização do livro, estimula tanto a inteligência quanto os sentimentos e as
emoções. Portanto, para contar histórias de forma eficaz é necessário executar a voz de uma
forma fluente, teatralizada, capaz de mudar a sonorização durante a contação e ainda
caminhar pelo mundo mágico e encantado das letras.
PALAVRAS-CHAVES: Educação infantil, contação de história, aprendizagem.

A IMPORTÂNCIA DA FILOSOFIA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR
Jacqueline de Cássia Amaral Simões Silva- UNIPAC
simoesjacqueline@hotmail.com
Ioná V. Guimarães Venturi- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
Este trabalho propõe-se abordar a importância dos conceitos filosóficos no cotidiano escolar,
que visa a interação e a integração do estudante no contexto escolar, pois o aperfeiçoamento
humano tem como base principal a educação. Este trabalho utiliza-se a pesquisa bibliográfica
de acordo com Dantas (2006), Lipman, M: Sharp, A & Oscanian F. S. (1994), entre outros
autores. Nessa perspectiva, o processo de formação do indivíduo assemelha-se ao próprio
processo de formação do espírito. Para que se compreenda a importância de uma proposta de
educação filosófica em qualquer nível de ensino, faz-se necessário soltar as amarras do
preconceito e desarmar-se quanto aos mitos construídos em torno desse saber. Uma vez que
este saber pretende desde cedo estimular o desenvolvimento das habilidades cognitivas e de
argumentação pessoal. A disciplina escolar Filosofia no currículo do Ensino Fundamental é de
suma importância para que possibilite o desenvolvimento do caráter ético, autônomo e
criativo nas crianças. Estas habilidades são fundamentadas pela busca de soluções e resolução
de conflitos e ainda na construção de estratégias de trabalhos, nas divergências de idéias e no
sentido cooperativo. Logo, a tarefa do educador consiste em contribuir com a formação da
criança com autonomia para que esta pense, respeite as opiniões dos outros, estabeleça
diálogo sobre elas e o contexto em que está inserido, além de ampliar seus conhecimentos,
pode-se dizer que esse educador investigue e vivencie a Filosofia com seus alunos.
PALAVRAS-CHAVE: Filosofia, Autonomia, Reflexão.

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E ESCRITA PARA FORMAÇÃO DA
CRITICIDADE
Carla Aparecida Queiroz- UNIPAC
carlinha.biel@yahoo.com.br
Ioná Vieira Guimarães Venturi- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
O tema abordado nesta comunicação partiu da necessidade de entender sobre as dificuldades
apresentadas pela criança para ler até porque a leitura é o principal aspecto formador do
pensamento crítico. Observa-se que as escolas brasileiras apresentam um problema, a respeito
da dificuldade para desenvolver as habilidades de leitura e escrita que possibilitam a
comunicação, interpretação do mundo que a cerca e entre as pessoas. As crianças muitas
vezes perdem o interesse pelos livros talvez por falta de estímulo das famílias, ou até mesmo
por falta de iniciativa do professor em despertar ou mostrar o quanto é fascinante,
maravilhoso, mágico e interessante o livro. Convivemos com crianças e adolescentes que
foram “promovidos” na escola, mas que são analfabetos funcionais, apenas decodificam os
signos linguísticos e ao terminar a leitura não sabem o assunto nem o que foi lido e mesmo
sem os requisitos necessários vão avançando na escolaridade com isso as dificuldades se
tornam maiores o que dificulta posteriormente sua vida social e profissional. A partir do
trabalho realizado em uma ONG O Cantinho da Leitura em que há uma busca em resgatar e
despertar o interesse e o amor pela leitura, nesse projeto é feito empréstimo de livros, às
vezes, este e o único contato que as crianças tem com o objeto livro, realiza a leitura
individual e coletiva para trabalhar a oralidade a interação e o respeito.É desenvolvido
também, atividades como produções textuais, redações, cartas, poesias, histórias para que as
crianças se expressem , criem e utilizem de sua criatividade para se desenvolver enquanto
cidadão. Essa temática trata-se de um relato de experiência, que apresenta resultados positivos
por conseguir aproximar aluno/livro e por meio de diferentes práticas “O Cantinho da
Leitura” possibilita a formação de leitores.
PALAVRAS-CHAVE – Criança - formação de leitores - escrita

A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Joice Mendonça Venâncio-UNIPAC
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Ioná Vieira Guimarães Venturi – UNIPAC
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Resumo
Este trabalho tem o objetivo de abordar a importância que a afetividade exerce na prática
ao lidar com crianças da educação infantil e analisar as conseqüências da mesma no
processo ensino-aprendizagem. A referida temática foi escolhida a partir do contato com
crianças na faixa etária entre 1 e 2 anos, pois predominava a visão que a metodologia
lúdico pedagógico constituía em uma ferramenta mestra para um bom relacionamento e
desenvoltura com as crianças, porém enquanto educador é perceptível que somente
desenvolver o lúdico com crianças não é o suficiente pois o afeto, o ato de ouvir e dar a
atenção para cada criança, o carinho propriamente dito, exerce a importante função de
influenciar de forma positiva o ambiente infantil onde estão inseridas. As crianças sentem e
expressam seus sentimentos espontaneamente e quando recebem o afeto, agem com
reciprocidade, pois elas compreendem os sentimentos transmitidos pelo adulto, sendo
assim faz-se necessário que o educador trabalhe consciente que ao lidar com uma criança
que esta em desenvolvimento, esta necessita dele para realizar atividades simples, mas que
são de extrema importância na fase inicial de suas vidas e que deve ensiná-las com afeto
para que seja uma experiência prazerosa. O trabalho aqui exposto é resultado da
experiência e o convívio diário com crianças na idade mencionada acima, na educação
infantil do município de Uberlândia onde é visível que o educador que trabalha com o
afeto, as crianças evoluem gradativamente e gostam de estar na presença desse adulto.
Através da experiência vivenciada percebe-se o quão primordial é a presença do afeto no
trabalho com crianças e na relação de ensinar e aprender.
Palavras-chave: afetividade, educação, criança.

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE ARTE NA SALA DE AULA
Elys Kilry Azevedo de Araujo Butterworth – UNIPAC
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ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
A educação brasileira vivencia um processo de mudanças no que se refere ao ensino e
aprendizagem. Assim, as atividades artísticas auxiliam no desenvolvimento emocional e
cognitivo do aluno. A metodologia utilizada baseou-se em pesquisas bibliográficas em
livros, revistas e artigos com o objetivo de refletir a respeito da formação integral do aluno.
Nesse sentido, o professor possui um importante papel de oferecer suporte necessário para
que as aulas de Artes proporcionem às crianças prazer, alegria e condições para resignificar
as historias e atividades desenvolvidas em sala de aula, que irá oferecer satisfação à criança
por meio do lúdico, da imaginação o que favorece o seu desenvolvimento ao longo do ano
letivo. É importante destacar que a criança manifesta suas habilidades artísticas conforme
sua realidade e também de acordo com sua leitura de mundo. Conforme nos assegura a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) o ensino de Artes constitui componente
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o
desenvolvimento cultural dos alunos. A Lei tem como principal objetivo assegurar o
desenvolvimento intelectual, cultural e lúdico do aluno nos diversos niveis da educação.
Portanto, o ensino de Artes possibilita a construção de diferentes conhecimentos, bem
como o desenvolvimento de diversas habilidades humanas. Seja através de desenhos,
vídeos, músicas, pinturas, modelagens, colagens, etc. Para isso é essencial uma ação
pedagógica eficiente no ensino da Artes, para que esta disciplina escolar não seja apenas
um momento de descontração, mas um espaço capaz proporcionar ao aluno crescimento e
desenvolvimento intelectual, social e emocional dentro e fora da sala de aula.
PALAVRAS-CHAVE: Arte, Lúdico, Compreensão de mundo.

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA
ALFABETIZAÇÃO
Maurina Santos Silva- UNIPAC
maurinaevasco@hotmail.com
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Resumo
Este trabalho tem o objetivo de abordar os métodos que são usados para alfabetizar a
criança com necessidades especiais. Há vários tipos de metodologias usadas por
professores no processo de alfabetização. Nelas há a prática de jogos, de músicas, de
cantigas de roda e diferentes tipos de artes. Essas propostas contribuem para o
desenvolvimento de diferentes habilidades como a coordenação motora, os aspectos
físicos, cognitivos e emocionais da criança. Na educação infantil a criança necessita de
atenção e acompanhamento mediante o planejamento e objetivos traçados. A partir disso, o
professor desenvolverá seu trabalho trilhando por vários caminhos para alcançar o objetivo
proposto. A inclusão de crianças com necessidades especiais na educação infantil requer o
uso de métodos de ensino diferenciados dos demais que seja capaz de atender as diferentes
deficiências. Nesse caso o professor precisa inovar seus métodos e práticas pedagógicas
buscando formas agradáveis de ensinar, incentivar e orientar as crianças de forma que a
deficiência não transforme a criança fragilizada, apenas evidenciando suas dificuldades. É
importante que o docente não abra mão de sua ação pedagógica como uma forma de
trabalho eficaz, que garanta a construção do conhecimento. É imprescindível que o
professor alfabetizador tenha clareza de sua tarefa em sala de aula juntamente com o aluno.
A ação do aluno é de certa forma, espelho da ação do professor. Portanto, se há fracasso no
processo de alfabetização este se torna conjunto, o mesmo ocorre em relação ao sucesso
escolar. È importante que haja a experimentação de novas estratégias de trabalho, e tornar
a profissão docente como um campo privilegiado de aprendizagens, investigação de novas
possibilidades e de atuação profissional. Assim, a sala de aula constitui-se em um
laboratório pedagógico por isso não é a criança que não se encaixa nas metodologias de
trabalho e sim os docentes que não se adequam aos limites e possibilidades de cada
criança. Nesse sentido é necessário reinventar os métodos e a relação entre criança e
alfabetizador para que construa diferentes aprendizagens significativas. Logo, o processo
de alfabetização ao ser realizado de forma adequada significa que a docência foi gestada
com competência, prazer e generosidade.
PALAVRAS-CHAVE: Alunos, necessidades especiais, competência.

A INDISCIPLINA EM SALA DE AULA
Adriana Lourenço de Freitas Silva- UNIPAC
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Resumo
O tema deste trabalho surgiu a partir da crescente reclamação de profissionais da educação
sobre a insatisfação dos professores, pois a indisciplina dificulta o desenvolvimento do
trabalho pedagógico de forma significativa. O desrespeito tanto com professores, demais
funcionários e com os próprios colegas desestimula os profissionais que atuam no interior das
escolas traz também a insegurança por parte dos profissionais e dos alunos que querem
estudar. Nesse sentido, é necessário que os profissionais da Educação realizem um processo
de intervenção com a criança que apresenta comportamento de indisciplina escolar. Esta
intervenção pressupõe um trabalho sério e não se vincula ao déficit cognitivo, mas sim a
presença de condutas não desejadas. A questão mais freqüente que ocorre no contexto escolar
é como controlar os comportamentos de indisciplina em sala de aula. Para os profissionais
realizarem, um trabalho eficiente é necessário que os mesmos construam um projeto
institucional capaz de ampliar o âmbito da sala de aula e ainda compartilhar os diferentes
momentos da vida escolar em que apresentarem possibilidades para diversificar as atividades
de intervenção. As intervenções podem ser corretiva, preventiva e enriquecedora. Ao analisar
as possíveis causas da indisciplina pode-se considerar desde problemas familiares, uso de
drogas, as condições inadequadas de vida e até mesmo o desenvolvimento ineficaz do
trabalho docente. Não é somente o desenvolvimento fora da escola, mas também os fatos que
acontecem no interior da sala de aula. Cabe à ambas as partes, tanto escola, quanto família
assumirem suas responsabilidades e se unirem em busca de soluções ou encontrar formas para
diminuir tais conflitos. Logo na Educação Infantil, as crianças passam uma grande parte do
seu tempo na instituição escolar, por isso é importante trabalhar os diferentes valores para se
ter uma boa convivência em sociedade. Assim a escola não é responsável em colocar limites,
ela é uma pequena parte da sociedade, capaz de discutir e construir normas disciplinares com
a participação de alunos, comunidade e escola.
PALAVRAS- CHAVE: Indisciplina, Comunidade Escolar, Responsabilidade.

A INTERNET, INTERATIVIDADE EM SALA DE AULA: POSSIBILIDADES
PEDAGÓGICAS PARA PROFESSORES DE GEOGRAFIA NOS ANOS FINAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Prof. Anderson Oramisio Santos
UNIPAC - Uberlândia
oramisio@hotmail.com
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo demonstrar que a internet é uma grande
ferramenta do ensino e aprendizagem nos anos finais do ensino fundamental. Trata-se de
utilizar as potencialidades da Internet como recurso didático e instrumento pedagógico
com ênfase na inovação pedagógica no campo da geografia, aplicando os conhecimentos
veiculados pela Internet, orientando os alunos para a importância e contribuição do uso na
educação, no desenvolvimento da aprendizagem e na obtenção de informações. A
metodologia utilizada consta de levantamento bibliográfico, e de visita em algumas escolas
da rede pública de Uberlândia onde existem laboratórios de informática, ainda de forma
precária, bem como análise da proposta curricular, definição dos conteúdos e ações a
serem executadas segundo suas necessidades pedagógicas e dificuldades de acesso ao
computador e a Internet. Observa-se que embora a maioria das escolas públicas tenha
disponível o acesso a diversas mídias como: computador, internet, televisão e outros, uma
grande parte dos professores ainda não consegue incorporar estas ferramentas em sua
prática pedagógica, muitas vezes pela dificuldade de manuseio das mesmas. Neste breve
estudo, dentre as inúmeras possibilidades da informática, prioriza-se a internet, uma vez
que oferece e/ou propicia inovações pedagógicas, ao mesmo tempo, convida-nos a refletir
sobre nossas práticas no processo ensino-aprendizagem e à formação inicial e continuada
dos professores, as políticas governamentais, a gestão escolar como sendo as mais
influenciadoras nas aprendizagens.
PALAVRAS CHAVE: Tecnologias da informação, geografia, formação docente.

A MUSICALIZAÇÃO NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
Tereza de Freitas – UNIPAC
freitas_tereza@yahoo.com.br
Ioná Vieira Guimarães Venturi- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
O tema abordado nesta comunicação partiu da temática: O uso da musicalização na
alfabetização. A escolha deste tema ocorreu pela experiência vivenciada ao trabalhar com
crianças de quatro anos a musicalização na escola. O uso da música como recurso
pedagógico é uma excelente opção para desenvolver uma proposta lúdica e estimulante.
Ao colocar a música no trabalho diário em sala de alfabetização esta assume um
importante papel no processo de aprendizagem da escrita e da leitura, pois desde cedo a
música faz parte da vivência das crianças. Ao brincar e usar a música, as crianças
exercitam naturalmente o seu corpo, desenvolvem o raciocínio e a memória, mais que um
passatempo a música ajuda muito no desenvolvimento da oralidade além de reduzir a
agressividade entre os alunos, pois esta os deixa mais calmos e ajuda na socialização, ao
ouvir e ser ouvido pelos colegas passam a aceitar e respeitar a presença do outro. Assim,
esta prática pedagógica é prazerosa, e os instrumentos musicais podem ser confeccionados
pelas próprias crianças que usam a criatividade, motricidade entre outros aspectos. O uso
da música manifesta a possibilidade através de soluções simples, criativas e divertidas, é
possível obter resultados satisfatórios. Logo, não é a quantidade de material que garante o
sucesso da alfabetização e do letramento de seus alunos, mas sim a qualidade do trabalho
desenvolvido em sala de aula. Neste trabalho utiliza-se a pesquisa bibliográfica e de campo
uma vez que a prática ocorreu na rede particular de ensino de Educação Infantil de
Uberlândia.
Palavra – Chave: Música. Alfabetização. Letramento. Criança.

A PRÁTICA DA LEITURA NA SALA DE AULA: ALGUMAS REFLEXÕES
Nathalia de Souza Colomate-UNIPAC
nathaliacolomate@hotmail.com
Ioná Vieira Guimarães Venturini-UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br

Resumo
O tema desta comunicação partiu da necessidade da prática de ler na sala de aula. A leitura
constitui-se em uma prática social necessária em todos os níveis de ensino, inicia-se na
educação infantil se estendendo para a vida adulta. O contato com a literatura deve ocorrer
desde a mais tenra idade, pois esse hábito proporciona ao aluno desenvolvimento
emocional, cognitivo e intelectual, além de enriquecer o vocabulário, obter conhecimento,
dinamizar o raciocínio e a interpretação. A metodologia utilizada neste estudo baseou-se
em pesquisas bibliográficas através de livros, revistas, jornais e periódicos. Nessa
perspectiva, os professores(as) possuem a função de despertar o interesse dos alunos pela
leitura, para isso é necessário explorar a diversidade textual, que contribui para a vivência
de experiências prazerosas e lúdica da língua materna, além de dar asas à imaginação dos
alunos. O ato de ler propicia novas descobertas e possibilidades, tornando-se indivíduos
críticos dentro e fora do espaço escolar. É preciso ler para as crianças durante os primeiros
anos de vida, o que possibilita não apenas o desenvolvimento de sua intelectualidade, mas
na compreensão de mundo, à medida que a leitura é trabalhada em sala de aula de forma
criativa e dinâmica, as crianças desenvolvem certa autonomia para continuar essa prática
prazerosa na descoberta de livros. Neste contexto, a linguagem oral, a narração de historias
são práticas importantes que devem ser exercidas diariamente. Para isso é fundamental que
o aluno toque e manuseie os livros, pois por meio desse contato com as cores, figuras e
histórias é possível criar e recriar seu pensamento lógico. Portanto, a leitura constitui em
uma prática pedagógica capaz de construir e reconstruir conhecimentos, voltada para
promover um olhar crítico e desenvolver indivíduos conscientes e enriquecidos
culturalmente. É um habito que deve ser formado na sala de aula, e o professor assumi o
papel como mediador para que os alunos visualizem sua própria realidade e a realidade do
próximo.
PALAVRAS-CHAVE: Leitura, Livros, Lúdico.

ALFABETIZAÇÃO: CAMINHOS E DESCAMINHOS
Gleides Castro- UNIPAC
Ioná Vieira Guimarães Venturi- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
O presente trabalho aborda o processo de alfabetização que é muito importante na formação
do cidadão, iniciando na Educação Infantil, constitui-se o foco durante todo Ensino
Fundamental. De acordo com pesquisas realizadas há vários estudos envolvendo a
alfabetização e letramento, que para autora Magda Soares, mais importante do que a distinção
das terminologias é que os termos se completam, e são responsáveis pela aquisição da escrita
e a realização da leitura pelo indivíduo. A alfabetização, dessa forma, corresponde à
decodificação de signos e símbolos gráficos, e o letramento por sua vez compreende a função
social da escrita e o uso social que o indivíduo faz do texto. Em suma, o que cabe ressaltar é
que a alfabetização e o letramento são intrínsecos e estão conectados, cada um completa a
função do outro, desde a decodificação, até o entendimento e a compreensão dos textos
presentes na vida de um indivíduo. Na sociedade em que vivemos, estamos cercados por
diferentes gêneros textuais, dos quais utilizamos diariamente e nem temos consciência dos
mesmos. Assim, o objetivo deste trabalho é refletir a respeito dos tipos de texto e gêneros
textuais mais adequados para trabalhar nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Tais
definições possibilitam avançar as conceitualizações e ampliar os nossos conhecimentos e a
eficácia do trabalho com os gêneros textuais na prática educativa. Estudos realizados apontam
que os gêneros textuais contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do
cotidiano, pelo fato de serem maleáveis, dinâmicos e plásticos. Isto quer dizer que os textos
que circulam na sociedade, são gêneros textuais como uma carta escrita para uma amiga; um
bilhete deixado na geladeira, uma receita culinária, uma notícia de jornal sobre a cidade entre
outros. Os gêneros textuais escritos são textos como a lenda, fábula, trava-língua, adivinhas,
editorial, notícia, conto, cardápio, etc. Quanto aos gêneros orais, estes estão nos locais sem o
registro escrito, como uma notícia pela televisão, um telefonema, uma aula expositiva, uma
piada, uma conversa espontânea, etc. Assim, os professores ao recorrerem às metodologias
explicitadas junto aos Parâmetros Curriculares Nacionais sobre o trabalho com gêneros
textuais obterão muitas informações a respeito. A partir do trabalho com os gêneros textuais o
processo de alfabetização tornar-se-á cada vez mais rico e interessante para o aluno, pois à
medida que o estudante encontrar tais textos compreenderá a sua função comunicativa. Logo,
o sujeito terá competência lingüística para se expressar e exercitar sua prática social, e
consequentemente, exercerá o seu papel enquanto leitor crítico.
Palavras Chave: leitura – escrita – gêneros textuais

ALFABETIZANDO A CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN
Luciana Aparecida Silva de Abreu – UNIPAC
lucianaearautossilva@hotmail.com
Ioná Vieira Guimarães Venturi – UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
Este trabalho aborda os processos de inclusão e alfabetização da criança com uma
alteração cromossômica denominada de “Síndrome de Down” ou Trissomia do
cromossomo 21 na escola regular. O processo de ensino e aprendizagem é longo e árduo,
mas o alfabetizador não deve desistir do seu alvo. O objetivo deste trabalho é refletir como
ocorre o processo de alfabetização da criança com “Síndrome de Down” e como são as
metodologias utilizadas pelos educadores. A criança com esta síndrome possui várias
características fenotípicas marcantes que a distingue facilmente, sendo importante sua
inclusão. É, geralmente, mais lenta em seu sistema psicomotor e o seu processo de
alfabetização mais extenso. Mesmo com certo atraso a criança “Down” consegue aprender
as letras, as palavras e os seus significados. O alfabetizador deve motivar o seu aluno
constantemente, auxiliando-o neste processo. Utilizar recursos didáticos variados estimula
a criança que necessita, também, de materiais concretos para aguçar sua percepção. O
alfabetizador deve ter cautela para não cometer erros tão comuns como falta de
planejamento ou extensas cópias de textos, já que o uso de jogos e brinquedos também
enriquece o vocabulário das crianças. Pedir que os alunos façam cópias de textos e não
desafiá-los a ler são práticas vazias com base na memorização. O professor precisa auxiliar
o seu aluno a construir sua leitura e interpretação.

PALAVRAS CHAVES: Síndrome de Down, alfabetização, escola regular

ARTESANATO EM LATAS DE ALUMÍNIO
Eliseth Nunes Garcia.
Dayana FerreiraVelasco.
Leide Mara Aparecida Nogueira dos Santos.
Lívia Fagundes Lopes Batista.
Maria Helena Sousa dos Santos.
Thalita Lopes Nascimento.
Orientação: Profa. Ms. Lidônia Maria Guimarães

O presente artigo foi elaborado a partir de uma oficina de artesanato em latas de alumínio,
realizada na UNIPAC – Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia,
apresentando diferentes maneiras de explorar este material com criatividade e reutilizando
algo que já tinha sido descartado para o lixo. O trabalho foi desenvolvido com 40 alunos
graduandos em Pedagogia no corrente ano. Realizamos a distribuição do material
aleatoriamente, possibilitando que cada um tivesse seu kit contendo: uma lata de alumínio
(extrato de tomate), cola, recortes de tecido, guardanapos decorativos, papel de presente,
pincéis de pêlo, tinta acrílica, lixa, tecido decorado. O Projeto é destinado a crianças e
adolescentes, pois pretende-se profissionalizar os mesmos para a produção de artesanato para
a venda e arrecadação de verbas destinadas a ampliação do projeto, visando prepará-lo na arte
de criar e construir com as próprias mãos, estimulando o seu interesse e seu conhecimento nos
processos da transformação do material bruto em arte, mostrar que através do artesanato pode
desenvolver o raciocínio e a criatividade da criança. Faz-se necessário a discussão e o
levantamento da preocupação com a reciclagem o qual o objetivo é de desenvolver o interesse
da criança em transformar o lixo em obras de arte; respeitando à natureza e preservando o
meio ambiente, tomando consciência da importância de descartar corretamente o lixo e dos
problemas que este traz ao ser humano, visando à diminuição de danos ambientais, formar
para o uso racional de materiais e a produção do artesanato em material reciclado. Tomamos
como referência GUIMARÃES (2009), MACHADO (2002) e LOPES (2005) para nos
respaldar teoricamente, pois estes discutem a questão da importância de projetos para o
desenvolvimento da consciência, a questão do meio ambiente e as diferentes e os processos
criativos em sala de aula. Como este trabalho buscamos promover o desenvolvimento das
potencialidades de nossos educandos, socializando idéias e materiais, reconhecerem cores e
formas, conscientizar sobre a importância da preservação ambiental, reciclar latas que seriam

descartadas. Ao final todos produziram seu artesanato, socializaram, trocaram e discutiram
muito entre si sobre a questão ambiental, cooperaram com os colegas e levaram consigo a
experiência de transformar algo que seria descartado em uma obra de arte.

PALAVRAS-CHAVES: Arte, reciclagem, artesanato.
KEYWORK: recycling, environment, crafts.

AS BRINCADEIRAS DE RODA NA ALFABETIZAÇÃO
Elaine Faria Silva- UNIPAC
elainetocha62@hotmail.com
Ioná V. Guimarães Venturi- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
O objetivo deste trabalho é evidenciar a importância de resgatar as brincadeiras de roda na
Educação Infantil, bem como possibilitar a formação da criança como um sujeito ativo que
compreende o contexto que está inserido capaz de modificar e adaptar às situações de acordo
com a necessidade. Ao desenvolver as brincadeiras de roda na escola de educação infantil,
mesmo com crianças ainda muito pequenas, estas brincadeiras resgatam a espontaneidade e a
cultura popular brasileira. Com a prática das brincadeiras de roda, a criança descobre as
funções da linguagem ou a oralidade, ela transmite, registra e pode se comunicar com os
outros, aprende a dividir, agrupar, esperar sua vez, e desenvolve a afetividade e outras
habilidades. As brincadeiras constituem-se em recursos lúdicos eficazes no trabalho com a
leitura e com a escrita, por meio destas práticas as crianças percebem a sua própria linguagem
e ficam fascinadas ao entrar em contato com a cultura popular, as repetições de palavras
usadas nas cantigas de roda agradam muito as crianças, que além de compreender o
significado e a importância do momento e da sonoridade nas palavras. A criança compreende
o processo da alfabetização por meio da experiência diária. Nesta perspectiva, a criança
constrói e interpreta os significados do mundo e da linguagem oral. O alfabetizando
compreende o mundo por meio de diferentes linguagens atribuídas pelas cantigas de roda.
Não se pode pensar no processo de alfabetização sem considerar a criança como sujeito
social, ou seja, aquele que constrói, interpreta e atribui significado ao que lê. É importante
considerar a necessidade de se trabalhar no processo da alfabetização de maneira simples e
fácil para que a criança compreenda, perceba e se interesse pelo mesmo. Portanto, é
importante oportunizar a criança vez e voz, para que ela vivencie a experiência da leitura em
sala de aula de forma prazerosa.
Palavra chave: Brincadeira de roda, criança, alfabetização.

AS DIFERENTES PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Windson Lima dos Santos
FEESU- UNIPAC
windsonlima@terra.com.br
Ioná Vieira Guimarães Venturi
FEESU- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
Este trabalho aborda a temática “As diferentes práticas pedagógicas no processo de
alfabetização e letramento” e tem como objetivo refletir sobre o processo de
desenvolvimento da leitura e escrita. Para isso, utiliza-se a metodologia bibliográfica
vislumbrando adquirir novas concepções acerca do tema. Nesse sentido, foram usados
diferentes autores, como Soares (2006), que acreditam na dimensão multifacetada da
Alfabetização e do Letramento, que ocorrem a partir de diferentes práticas, colaborando
com o sucesso na construção de leitores e escritores. Evidencia-se que o processo de
alfabetização no Brasil, passa por um longo histórico de fracasso, em que deparamos com
alunos que deveriam ser alfabetizados, mas que limitam em fazer apenas o uso social da
língua ou simplesmente decodificam os signos linguísticos. De acordo com tais
problemáticas é natural gestar reflexões sobre as diferentes formas de aquisição do
conhecimento alfabético. Diante do exposto, é essencial o entendimento das diferentes
práticas pedagógicas na alfabetização, do processo de construção linguístico e dos métodos
utilizados e ainda evidencia o papel da profissão docente que constitui parte importante na
criação de um ambiente alfabetizador que estimula no aluno a abertura para novas
concepções. Garantir um ambiente motivador para o aluno facilitará o trabalho docente e
ainda possibilitará ao aluno a conquista de sucesso no seu processo de alfabetização, o que
diminui de forma gradativa o fracasso escolar proveniente da má alfabetização no Brasil.
Assim, as crianças em desenvolvimento necessitam vivenciar em um ambiente que
proporcione a descoberta e a comunicação. Portanto, suas necessidades se modificam em
relação ao processo de evolução da comunicação e cabe ao professor criar diferentes
contextos e possibilidades no ambiente escolar.
Palavras-chave: Prática Pedagógica; Processo; Alfabetização e Letramento

BULLYING: UMA REALIDADE NAS ESCOLAS
Mirele Oliveira Fonseca-UNIPAC
mirelefonsecauber@hotmail.com
Orientadora:Profª: Esp.Cristiane Augusta Mendes Gomes
crisdireito@yahoo.com.br
Resumo
Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a problemática do Bullying nas escolas, esta
expressão define um tipo específico de violência que tem sido um grande problema no
ambiente escolar, mas também pode ser provocado em outros ambientes, mas ocorre com
maior índice nas escolas e principalmente nas séries finais do ensino fundamental do 6º ao
9º ano; a pesquisa bibliográfica identifica vários fatores que serão discorridos neste
resumo. A palavra bullying é de origem inglesa e não possui tradução no Brasil, é utilizada
para qualificar comportamentos violentos no âmbito escolar tanto em meninos quanto em
meninas, caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira
repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas, o termo bully, na lingua
inglesa significa valentão, brigão. Segundo FANTE 2005, o bullying que sutilmente vem
sendo disseminado entre os escolares, cresce e envolve de forma quase epidêmica, em
número cada vez maior de alunos. Sua ação maléfica traumatiza o psiquismo de suas
vítimas, provocando um conjunto de sinais e sintomas muito específicos, caracterizando
uma nova síndrome. Segundo SILVA 2010 os pesquisadores começaram a estudar este
fenômeno tão antigo que se iniciou nos anos 70 do século XX na Suécia, na qual grande
parte da sociedade demonstrou preocupação. O objetivo deste trabalho é alertar os
profissionais da educação para lidar com essas diversas situações no cotidiano escolar,
sendo de extrema importância compreender esta violência, identificá-la, conhecê-la e
ajudar os alunos. O profissional da educação deve desenvolver diversas metodologias para
conseguir combater esta prática, que é uma realidade dentro das escolas. Diante disso cabe
ao professor transformar a escola em um local mais seguro, tornar o seu ambiente mais
saudável e amistoso, sendo este um objetivo de todos os envolvidos no processo
educacional para que isso seja possível, é imperativo que nela seja garantido o respeito às
diferenças.
Palavras-chaves: Violência, Escola, Bullying.
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Orientação: Profª Ms. Lidônia Maria Guimarães–UNIPAC– lidoniaguimaraes@unipac.br

Este é um relato da oficina realizada no semestre passado para alunas do curso de
Pedagogia, sendo utilizados como recursos materiais principais o pet e o EVA. Este
trabalho teve como objetivos perceber a importância da reciclagem, trabalhar a
coordenação motora, identificar cores, refletir sobre a relação dos filhos com as mães e
trabalhar com os conteúdos da Língua Portuguesa. Esta oficina foi realizada com o intuito
de construir uma lembrança para o dia das mães, o que nos levou a uma reflexão sobre a
destinação prática para os recicláveis e também a uma maneira de educar e conscientizar os
alunos sobre uma forma de contribuir para a preservação do planeta e também levá-los a
questionar-se como será o mundo no qual viverão. Outra abordagem feita foi sobre a
relação dos filhos com as mães e qual o conceito de família que estes alunos têm como
constituírem-se cidadãos e a importância do respeito pelos pais e outras pessoas. Paralelo a
esta conscientização sobre os valores, foi possível realizar um trabalho de Língua
Portuguesa através do versinho escrito no chinelo, com a possibilidade de outras rimas e a
substituição do tempo verbal, motivando a criatividade dos alunos. Participaram desta
oficina o quantitativo de quarenta pessoas que utilizaram toda sua criatividade ao
escolherem as cores utilizadas nos chinelinhos com combinações que ficaram além de
mostrar a alegria da socialização e da troca no momento. A coordenação motora e a
capacidade do trabalho em grupo também foram pensadas visto que cada pessoa construiu
e auxilia os integrantes do grupo em cada passo da construção, uma vez que mesmo sendo
adultas, algumas ainda possui pequenas dificuldades em realizar uma simples tarefa como
fazer uma trança de EVA. A participação de todos foi grande, pois aqueles com maiores
habilidades ajudaram a quem estavam com dificuldade na conclusão da lembrancinha,

mostrando a capacidade de trabalhar em grupo, a solidariedade, comprometimento e
responsabilidade. Respaldamos-nos em KISHIMOTO (2004) e MARANHÃO (2007) para
compreender melhor a questão da importância de atividades que significam para a criança,
de como atividades lúdicas ressignificar a aprendizagem para que a experiência de
aprender e construir tenha um significado mais real e satisfatório.

Palavras chaves: valores, educação, construção.

CONSTRUÇÕES COM PALITO DE PICOLÉ
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nilmaraguimaraes@yahoo.com.br
Sueli Alves Freitas. UNIPAC

Orientação: Profª Ms. Lidônia Maria Guimarães

Este estudo buscou apresentar de maneira prática a construção do artesanato com palitos
de picolé. Foi uma oficina realizada com os alunos do curso de Pedagogia da FEESU –
Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia no sentido de prepará-las para
o trabalho docente nas turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A metodologia
utilizada foi o trabalho em grupo, buscando a socialização dos elementos, a troca de
idéias e materiais colocando em prática a teoria estudada de conceitos matemáticos e de
geometria. Respaldamos nossas ações em autores como GOLBERT (2004), KAMII
(2002) e KISHIMOTO (2008). As etapas do trabalho foram a organização dos
materiais, a confecção do modelo, a elaboração do projeto e a realização da oficina. O
tema proposto foi escolhido pela necessidade de conscientização dos alunos a respeito
do lixo produzido por todos nós, pois, o mesmo prejudica e traz vários problemas
ambientais e, ainda, é uma preocupação mundial, pois, todos os povos, nações, seja de
qualquer cultura, produz lixo. Além da preocupação com o meio ambiente, evidenciada
pela preocupação em reciclar, procuramos trabalhar conceitos de matemática, pois,
através destes conhecimentos conseguimos resolver grande parte dos problemas que
surgem na nossa vida cotidiana. Constantemente estamos cercados por números sendo
impossível pensar que os mesmos podem não fazer parte do nosso dia a dia. É
importante levar a matemática para a sala de aula de uma maneira prazerosa para que a
aula não fique monótona e a oficina é um recurso que proporciona a aquisição do
conhecimento de uma maneira mais prática e lúdica. O trabalho foi organizado e
desenvolvido em grupo de 5 pessoas num total de 40 participantes. Inicialmente
apresentamos os objetivos que queríamos alcançar e, em seguida, foram dadas as
instruções para o início da oficina. Procuramos dar algumas idéias às colegas sobre
como trabalhar conceitos matemáticos com a utilização de recursos materiais com as
crianças e trabalhar valores como a tolerância, o respeito ao outros, a socialização de
materiais e o partilhar de idéias e iniciativas.
Palavras chave: construções, valores, reciclagem, matemática.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
Jheniffer Sousa
FEESU- UNIPAC
pedagogia2010a2013@yahoo.com.br
Ioná Vieira Guimarães Venturi
FEESU- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
Este trabalho aborda uma prática pedagógica bastante eficaz durante o processo de
alfabetização: a Contação de Histórias. É importante ressaltar que a contação de
histórias constitui-se em uma prática capaz de despertar a imaginação e o interesse das
crianças pelos livros. Assim, evidencia-se a importância desta prática no processo de
alfabetização. O alfabetizador professor desenvolve várias práticas pedagógicas, ele
incentiva o aluno a produzir sua própria história e relatar para os colegas na roda de
conversa, sendo esta uma forma de desenvolver a socialização. É possível levar
diferentes histórias para que a criança possa recontá-la, reescrevê-la e até mesmo
dramatizá-la. Nessa perspectiva, a criança desenvolverá o gosto pela leitura o que
aumentará sua capacidade para produzir novas histórias. A história aguça a imaginação
infantil, provoca a vivência de momentos de encantamento e fantasia despertando a
imaginação o que possibilita um momento lúdico que contribui para o desenvolvimento
do processo de alfabetização, possibilitando a formação de aluno a leitor. A contação de
histórias possibilita que o aluno possa se integrar e interar com o grupo. Assim, o
resultado será uma aula mais prazerosa e consequentemente esta apresentará melhor
resultado. A contação de histórias possibilita que o aluno reflita, use a oralidade, a
imaginação e a criatividade de forma eficaz, além de reconhecer as características
próprias da linguagem no contexto social. Nesse sentido, o professor e as crianças
desenvolvem habilidades que vão além dos signos linguísticos e são desafiados a
encontrar diferentes interações presentes nos textos. Portanto, cabe ao professor
alfabetizador elencar práticas educativas significativas que possibilitam o
desenvolvimento integral da criança.
Palavras-chave: Contação de Histórias; Alfabetização; Ludicidade; Letramento.

DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS: O PODER DA ORATÓRIA PARA O
MERCADO DE TRABALHO
Larisse Dias Pedrosa
Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia -UNIPAC
Larisse1212@yahoo.com.br
Resumo
Este curso propõe apresentar novos desafios para os Profissionais da Educação no que diz
respeito aos impactos ocorridos no mundo do trabalho para aumentar a competitividade
organizacional através do desenvolvimento e aprimoramento do potencial humano, alinhados
aos objetivos do negócio e às tendências do mercado. É uma atividade que visa proporcionar
aos alunos de Pedagogia refletir sobre sua competência e como se desenvolver profissional e
pessoalmente. Todos nós temos características que nos diferem uns dos outros, somos o
resultado de influências recebidas ao longo de nossa existência. Somos seres capazes de criar,
produzir e assimilar ideias. Temos qualidades, natas e adquiridas, que nos dão o poder de
sobressairmos além daqueles que não as desenvolveram. Os modelos com foco em
Competências se enquadram dentro do conceito C.H.A e nasceram como uma forma
inovadora e inteligente de atender às novas demandas dos ambientes organizacionais. De
inicio, é importante esclarecer que quando falamos sobre C.H.A estamos adotando sua
definição mais utilizada: “conjunto de Conhecimentos, Habilidades e Atitudes que
possibilitam desempenhar determinada função na busca de melhores resultados”. Para
construir uma sociedade baseada em conhecimento os educadores precisam “ser”
continuamente desbravadores desse novo tempo a fim de que possam conquistar tantas e
quantas competências forem necessárias para “ser” no século XXI, uma sociedade baseada no
Saber (Conhecimento), Saber fazer (Habilidades) e Querer Fazer (Atitudes). A exemplo, o
Conhecimento vem de conhecer, saber, aprimorar, tornar claro aquilo que ainda não se
conhece, ou que deseja conhecer mais afundo. A Habilidade vem de praticar o que conhece
saber fazer. Todo conhecimento que temos é aperfeiçoado com a Habilidade. E, por fim, a
Atitude vem de querer fazer, arriscar, se comprometer. No entanto, para desenvolver as nossas
competências temos que quebrar paradigmas, ou seja, vencer atitudes desmobilizadoras;
construir outro olhar; outro sentido; um novo toque; um novo gesto; uma nova descoberta e
um novo caminho. A arte de falar em publico é um desafio à Humanidade e é exatamente
preparar-se para falar; adquirir a naturalidade da boa comunicação; não confiar na memória;
levar um roteiro como apoio; usar uma linguagem correta; conhecer os seus ouvintes;
desenvolver começo, meio e fim; apresentar uma postura correta; ser bem humorado; usar
recursos audiovisuais e falar com emoção é que constroem o poder da oratória.
Palavras-chave: Oratória; Conhecimento; Formação de Pedagogos

DESENVOLVIMENTO MORAL: REVISÃO DA LITERATURA COM ENFOQUE
NOS ASPECTOS COGNITIVOS DE JEAN PIAGET
William Vicente de Souza
Graduando em Pedagogia da UNIPAC/FEESU
williamvicente@hotmail.com
Orientação:
Profª. Ms. Carla Costa Farnesi
UNIPAC/FEESU
carlafarnesi@unipac.br
A aquisição de comportamentos e valores morais é um tema que sempre despertou o
interesse de filósofos, psicólogos e sociólogos e, como é destacado por alguns
pesquisadores, além do interesse teórico, houve pesquisas empíricas sobre comportamento
moral de crianças desde a década de 1920. O desenvolvimento moral vem sendo estudado
sob diversos enfoques teóricos, com diferentes metodologias. Neste estudo, o enfoque será
a teoria cognitiva de Jean Piaget, que com o devido rigor científico em sua produção
também trouxe contribuições práticas importantes no campo da educação. A discussão
dessa temática é importante, pois as concepções dos educadores sobre o desenvolvimento
infantil podem influenciar de forma significativa sua prática pedagógica e o contexto
escolar no qual está inserido. O objetivo deste estudo foi fazer uma revisão teórica da
literatura sobre o desenvolvimento moral da criança, a partir de uma revisão bibliográfica
em livros, periódicos científicos, banco de dissertações e teses e outras bases de dados
online com foco nos estudos com o referencial teórico piagetiano. Piaget, em sua
concepção de moralidade, limitou o campo de investigações sobre o desenvolvimento
moral das crianças. As pesquisas de Piaget atuaram, sobretudo, no campo do jogo de
regras, que são tidas como moralmente necessárias. Para Piaget, o desenvolvimento da
moral ocorre por etapas e de acordo com os estágios do desenvolvimento humano, de
modo que “toda moral consiste num sistema de regras e a essência de toda moralidade
deve ser procurada no respeito que o individuo adquire por estas regras”. Defende que a
criança desenvolve-se moralmente quando interioriza os valores sociais e regras que antes
eram externas a ela. Algumas conclusões dessa revisão teórica são apontadas a seguir. A
formação teórica do educador, principalmente do professor de Educação Infantil, é
indispensável para uma boa prática educativa que vise essa autonomia moral da criança e
seu desenvolvimento ético. Reafirmação da necessidade de se planejar ações que visem o
desenvolvimento moral do sujeito e a promoção da autonomia, já que diversos estudos
ressaltam que o ambiente escolar e a intervenção do professor contribuem na construção da
moralidade autônoma. Essa revisão teórica pode direcionar estudos futuros, por exemplo,
pesquisas empíricas que investigue as variáveis relacionadas ao professor e a moralidade
autônoma, bem como novas revisões que incluam os demais teóricos cognitivos.
PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento; Aprendizagem; Moralidade.

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: UMA ABORDAGEM TEÓRICA
Franciele de Paula Argerich -UNIPAC
francieleargericg@hotmail.com
Ioná Vieira Guimarães Venturini –UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
A aprendizagem e a construção do conhecimento são processos naturais do ser humano,
mas, no contexto escolar é possível visualizar que algumas crianças possuem dificuldade
no desenvolvimento cognitivo, emocional e intelectual. A dificuldade de aprendizagem é
um tema que preocupa não só o contexto escolar como também as famílias. O
desenvolvimento individual dos alunos resulta de suas vivências, experiências, emoções,
percepções que possibilitam aos sujeitos a sensação de prazer no processo de ensino e
aprendizagem. Assim é fundamental compreender os alunos como um sujeito social a
partir de suas raízes históricas e sociais. É necessário uma análise para identificar o grau de
dificuldade desta criança, já que as condições interferem no processo de aprendizagem.
Pesquisas mostram que existem vários tipos de dificuldades de aprendizagem provenientes
de deficiências físicas ou cognitivas, dentre elas destacamos a Dislexia; Disortográfia;
Hiperatividade; Discalculia e a Disgrafia: essas são deficiências que podem levar o aluno
ao fracasso escolar e o professor(a) possui papel fundamental para identificar esses
problemas, encaminhando o estudante para o atendimento especializado, em que resgata o
processo de construção de conhecimento e oferece a esse sujeito a oportunidade em
descobrir suas potencialidades. Portanto, é necessário refletir sobre as diferentes práticas
pedagógicas, uma vez que encontramos profissionais despreparados para atender as
necessidades dessas crianças. O educador enquanto mediador do processo de
aprendizagem deve obter orientação e formação específica para o desenvolvimento de um
trabalho consciente de qualidade, promovendo o progresso do aluno ao longo do ano
letivo. Não devemos tratar as dificuldades de aprendizagem como problemas de difícil
resolução, mas sim como um processo espontâneo que viabiliza o sujeito a resolução de
determinadas questões, e busca intervenção pedagógica precoce para trabalhar essas
dificuldades ainda na Educação Infantil.
PALAVRAS-CHAVE: Dificuldade de aprendizagem, aluno, fracasso escolar

DISCUSSÕES TEÓRICO-CONCEITUAIS NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
Liberace Maria Ramos Ferreira – FEESU/UNIPAC
beracemaria@yahoo.com.br
Resumo
Este artigo é um recorte parcial de resultados de pesquisa sobre a formação de
professores, e sobre o modo como estes enfrentam no espaço escolar cotidianamente, os
novos desafios postos pela pós-modernidade, onde se presencia grande evolução na área
das tecnologias de informação e comunicação em âmbito global. De abordagem
qualitativa, a metodologia empregada foi pesquisa de campo com o uso de questionário
e entrevista a professores universitários. Diante disso, os professores necessitam
permanentemente, receber formação para conduzir seu trabalho docente e acompanhar
as constantes transformações do mundo, no campo educacional, social, cultural,
econômico e político. Para tanto, a formação inicial, continuada em serviço destes
professores precisa ser repensada para que aconteça efetivamente o processo de ensinoaprendizagem de forma eficaz e responsável.
Palavras-chave: Formação continuada em serviço; Saberes docentes; TICs.

DISLEXIA: DISTÚRBIO DA PALAVRA E DA ESCRITA
Kelly Cristina Soares Teodoro – UNIPAC
kellycrsoares@hotmail.com
Ioná Vieira Guimarães Venturi - UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
Este trabalho apresenta algumas reflexões a respeito da dislexia, que consiste em um
transtorno que ocorre aproximadamente em 17% da população segundo dados de pesquisa
apresentados pela Associação Brasileira de Dislexia. A dislexia caracteriza-se
fundamentalmente por uma dificuldade de aprendizagem na leitura e na escrita pelas crianças
em fase de alfabetização. Tal transtorno não está ligado às deficiências fonoarticulatórias,
sensoriais, psíquicas ou intelectuais. Nessa perspectiva é importante que a comunidade escolar
não rotule a criança que apresenta características da dislexia nem vincule toda e qualquer
dificuldade apresentada na leitura ou na escrita à dislexia. Existem várias discussões entre os
teóricos da área a respeito da origem da dislexia que pode ser uma causa neurológica ou
apenas pela dificuldade de leitura e de escrita. Estudos mostram que a dislexia pode ser
hereditária e tem como fator básico à transmissão de um genimonoibrido dominante
autossômico que representam as características apresentadas pela dislexia. Nesse sentido,
cabe ao professor observar e encaminhar a criança que apresenta as principais características
da dislexia para um possível diagnóstico que deve ser realizado por uma equipe
multidisciplinar e a partir do diagnóstico realizar as possíveis intervenções pedagógicas capaz
de amenizar as características negativas da dislexia. O professor deve estar seguro que há
diferentes processos cognitivos envolvidos na escrita. Portanto, é importante evidenciar que a
instituição escolar possui uma grande responsabilidade diante da criança que apresenta
características similares às da dislexia, pois nem sempre a família pensa ou acredita na
possibilidade da existência de tal transtorno no seio familiar.
PALAVRAS - CHAVE: Dislexia, Criança, Instituição Escolar.

ELABORAÇÃO DE CARTAZES ESCOLARES
Denise Silva da Cunha
Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia – UNIPAC
deguile@uol.com.br

Resumo
O principal objetivo de um cartaz é comunicar de maneira simples e objetiva aspectos
de um determinado assunto, servindo como forma de registro. Para isto, alguns cuidados
devem ser observados na sua elaboração: planejamento prévio para cumprir os objetivos
propostos e tempo disponível para a confecção de uma obra que será objeto de
observações e críticas de colegas de turma e até de professores de outra disciplina. Na
sua elaboração podem ser usados diversos materiais como: cartolina, papel cartão,
crafete, clorsete, gravuras, etc. A cor da caneta deve ser escolhida de modo a haver
contraste com a cor do papel. A letra deve estar legível e o tamanho compatível com as
informações. O título deve estar centralizado e as letras com tamanho médio de 5 cm, já
as legendas com 1 cm de tamanho. As margens ou bordas devem ser criativas, porém,
não devem chamar mais atenção do que o assunto do trabalho. Não se deve haver
rasuras e nem separação de sílabas. As figuras que serão eventualmente coladas nos
cartazes devem ser bem recortadas; O título deve ser objetivo (uma a três palavras); O
texto escrito não deve ultrapassar cinco linhas; Para apresentação de trabalhos
escrevem-se apenas os tópicos; O tamanho das letras, desenhos e gravuras devem ser
visualizáveis por toda turma. Quanto à exposição, tanto individual quanto coletiva,
deverão ser apresentados o título, a série, a turma, o nome do professor orientador e dos
alunos. Os cartazes devem ser fixados na parede com fita crepe (nunca com fita dupla
face ou durex exposta para fora) nas extremidades e na parte central do cartaz. O tempo
de exposição nunca deverá ultrapassar duas semanas. Tendo estes parâmetros em mente,
acreditamos que a elaboração de cartazes é uma excelente ferramenta de trabalho
pedagógico e deve ser estimulada pelos professores.
Palavras chave: cartaz; comunicação; escrita; desenho.

ENTRE GRAÇAS E GRACEJOS, OS BRINQUEDOS E AS BRINCADEIRAS
Lilian Aparecida Gonçalves Tomaz- UNIPAC
Ioná V. Guimarães Venturi- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
Este trabalho aborda o tema brinquedos e brincadeiras como uma possibilidade metodológica
muito eficaz no processo de ensino e aprendizagem de crianças nos anos iniciais de
escolarização. Observa-se que tal opção metodológica possibilita o desenvolvimento de
diferentes habilidades necessárias ao educando no processo de construção do conhecimento.
O uso dos brinquedos e das brincadeiras possibilitam que as crianças expressem seus
sentimentos nas relações vivenciadas com o outro. É importante evidenciar que na educação
infantil a intervenção é necessária pois esta é capaz de possibilitar as crianças condições
necessárias para demonstrar sua capacidade de interpretação, criatividade e de autonomia. A
escola necessita se abrir em diferentes aspectos, juntamente com a família para possibilitar tal
dinâmica. O brinquedo na educação infantil possibilita que a criança crie novos espaços e
situações. Assim, é necessário intensificar a prática de atividades lúdicas na educação infantil
para que a criança construa a sua identidade como um sujeito construtor de sua história. O ato
de educar necessariamente deve garantir às crianças seus direitos ao bem estar físico,
emocional e cognitivo. A partir de atividades que expressam movimentos em determinado
tempo e espaço na educação infantil é possível que as crianças construam diferentes
conhecimentos. Logo, é importante considerar que os brinquedos e as brincadeiras são
intrínsecas à vida das crianças e possibilitam a vivência de diferentes atividades
intencionalmente educativas pois estas constituem-se em meios que elas descobrem suas
capacidades e limitações. A metodologia utilizada é a pesquisa bibliografica de autores:
AQUINO (1996), VASCONCELOS (1995), ANTUNES (2007) ZAGURY (1999).
PALAVRAS- CHAVE: Criatividade, Brincadeiras, Segurança e Imaginação

FORMAÇÃO DOCENTE E TRABALHO VOLUNTÁRIO EM EJA: QUESTÕES
POLÍTICAS
Liberace Maria Ramos Ferreira
Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia-UNIPAC
beracemaria@yahoo.com.br
Resumo
Este artigo é um recorte parcial de resultados de pesquisa sobre a formação de
professores, e trabalho voluntário em EJA. Nossa hipótese foi a de que muitos dos
alunos que ingressam no EJA desistem rapidamente. Com as transformações do
capitalismo internacional no mundo globalizado têm se atribuído à educação um
importante papel nas estratégias de modernização econômica, social e política. O
discurso das relações de produção capitalista vem se processando numa crescente
desobrigação governamental, face aos direitos sociais garantidos em lei, dentre eles, os
educacionais. De abordagem qualitativa, a metodologia empregada foi pesquisa de
campo com o uso de questionário e entrevista a professores universitários. Como
resultados parciais, afirmamos que economicamente, o mundo é visto como uma
unidade operacional única, na qual a crescente integração e a universalização da
economia atuam além das fronteiras de Estado na qual a globalização sustenta-se,
portanto, em novas formas de organização de trabalho e produção, com a introdução
das Tecnologias de Informação e Comunicação -TICs - o que nos coloca em tempo
real. Também, concluímos que, o viés de política neoliberal é, sem dúvida, um
mecanismo de recomposição capitalista que visa aumentar os níveis de centralização de
capital, dando uma nova postura camuflada do padrão de exploração da classe
trabalhadora, principalmente nos países subdesenvolvidos, emergentes ou em via de
desenvolvimento.
Palavras-chave: Práticas docentes; Políticas Públicas; EJA; TICs

HIPERATIVIDADE INFANTIL
Marta Aparecida Oliveira- UNIPAC
marta.aparecida2007@hotmail.com
Ioná V. Guimarães Venturi- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
A temática aqui apresentada tem como objetivo refletir a respeito das dificuldades de
trabalhar com as crianças hiperativas. Nesse sentido, observa-se que para realizar o trabalho
adequado no contexto escolar é necessário a orientação de um profissional especializado para
lidar como tais crianças e ainda, tratá-las de forma natural, não sentirão excluídas no contexto.
Nessa perspectiva, o trabalho com as crianças que apresentam o transtorno da hiperatividade
deve envolver diferentes profissionais capazes de auxiliar o estudante a controlar seus
pensamentos e comportamentos impulsivos. É importante que a criança aprenda a dialogar
consigo mesma para desafiar os pensamentos ansiosos. Para isso, os profissionais devem
construir um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) para cada aluno e este seja realizado
em horários diferentes ao horário das aulas do Ensino Regular. Nesta perspectiva, a criança,
os pais, os educadores e outros profissionais podem trabalhar de forma conjunta no
desenvolvimento desse plano, para garantir a efetivação do mesmo. Além desse trabalho é
importante melhorar a auto-estima dos estudantes para auxiliá-los a lidar com os diferentes
tipos de tensão. Há diferentes maneiras para que as crianças se interessem e se desenvolvam
melhor tais brincadeiras, jogos dramáticos, musicalização e atividades artísticas. Assim, as
crianças que apresentam hiperatividade possuem capacidade cognitiva, o que garante
condições para desenvolver-se. Ainda que haja situações de preconceito é necessário que os
professores e pais se unam e encontrem uma forma para amenizar tal problemática que ainda
é frequente no interior das instituições de ensino. Logo, é importante evidenciar que a
hiperatividade constitui-se em um transtorno de comportamento que merece ser
cuidadosamente avaliado e trabalhado no interior das escolas.
PALAVRA-CHAVE: Hiperatividade, Transtorno, Dificuldade.

INCLUSÃO ESCOLAR
Jerusa Pedrosa Viana Coelho - UNIPAC
Jerusa.viana@hotmail.com
Ioná Vieira Guimarães Venturi - UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
O tema abordado partiu da reflexão a respeito da importância da inclusão escolar no
processo educacional, político e social brasileiro. Assim, ensinar crianças e jovens com
necessidades educacionais especiais ainda constitui-se em um grande desafio no Brasil. O
processo de inclusão escolar apresenta sucessivas dificuldades para os professores e
escolas que muitas vezes se desamparados, desprovidos de recursos ou formação para
empreender um trabalho de qualidade. Muitos profissionais se sentem excluídos ao
desenvolver o trabalho na perspectiva inclusivista, mas há muitos teóricos que acreditam
que a tendência é de mudança, embora esta seja lenta e ainda desigual. Em muitos lugares
a inclusão já transformou o trabalho escolar em um trabalho de equipe e isso faz toda a
diferença. Para isto é importante buscar soluções de forma conjunta com os demais
professores, gestores e comunidade escolar, pois este ainda é o melhor caminho. Assim, a
escola pode obter diferentes recursos como materiais necessários e ainda de formação para
os profissionais junto à Secretaria de Educação, ao MEC ou outras entidades da área que
oferecem o serviço. Para empreender um trabalho de inclusão escolar de qualidade é
importante conhecer bem a criança, envolver a comunidade escolar e os colegas de classe
em ações significativas para este. Com o envolvimento da família na escola é mais fácil
incluir a criança na rotina escolar. Assim, é preciso compreender que as crianças possuem
características específicas e procurar conhecer cada uma delas. Logo, a criança será
incluída e envolvida entre as demais e consequentemente no meio social.
Palavras-Chave: Inclusão escolar, criança, necessidades especiais.

JOGOS E BRINCADEIRAS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL:
ALGUMAS RELEXÕES
Josiana Aparecida Silva Pereira – UNIPAC
pedagogia2010a2013@yahoo.com.br
Ioná Vieira Guimarães Venturi - UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
Este trabalho trata-se das diferentes práticas pedagógicas nos anos iniciais do Ensino
Fundamental como os jogos e as brincadeiras. É importante ressaltar que estas práticas são
viáveis, pois a faixa etária em que as crianças se encontram necessita de atividades lúdicas
no processo de construção do conhecimento. Neste sentido, o pedagogo ao incorporar o
jogo como um recurso pedagógico possibilita o desenvolvimento dos aspectos cognitivo e
afetivo da criança durante o processo de aprendizagem. O uso dos diversos tipos de jogos e
brincadeiras permite o fortalecimento de diferentes habilidades como à formação cultural e
social existentes no mundo imaginário da criança. Observa-se que a infância constitui-se
em uma fase de formação moral e social em que os jogos e as brincadeiras produzem
determinadas imagens que apresentam diferentes concepções às vezes contraditórias,
capazes de elevar a construção de valores, aspirações e ainda fortalece a visão idealizada
de sua própria identidade. Nesta perspectiva, o desenvolvimento cognitivo constitui a base
para a sustentação necessária para o professor definir quais atividades pedagógicas
favorecem a concretização de diferentes contribuições psicológicas que fundamentam a
formação do indivíduo enquanto um sujeito social que incorpora as diferentes práticas
socioculturais vivenciadas e que são importantes na formação de sujeitos ativos. Para isso,
o desenvolvimento infantil baseia-se nas experiências positivas vivenciadas pela criança
por meio dos jogos e das brincadeiras. Logo, é importante repensar como as atividades
lúdicas são importantes nos primeiros anos no Ensino Fundamental. Este trabalho foi
realizado por meio da pesquisa bibliográfica baseado em diversos autores como
KISHIMOTO (2009), ANTUNES (2010), entre outros.
Palavras-chave: Jogos. Brincadeiras. Aprendizagem.

LEITURA COMO CONTRUÇÃO DE CONHECIMENTO
Nayara Gabriella da Costa Pereira - FEESU/UNIPAC
nayaragabi13@gmail.com
Mauricio dos Reis Brasão - FEESU/UNIPAC
mbrasao@gmail.com
Resumo
Está pesquisa objetiva trazer reflexões da importância da leitura no processo de aprendizagem nas
séries iniciais. A leitura é algo complexo, porém é fundamental para a vida de todos, e pode ser uma
fonte de informação, de prazer e de conhecimento, pois está presente na maior parte das nossas
ações e atividades cotidianas. Ela proporciona acesso às informações para solucionar problemas,
participar da vida em sociedade, se divertir, estudar e aprender novos conhecimentos, ou seja,
palavras ou assuntos que eram desconhecidas e colocá-las em prática nas produções textuais e na
própria fala. Para o mundo atual o desafio maior da escola é que os estudantes consigam dominar as
informações que a leitura pode proporcionar, pois, o domínio e a habilidade de ler são essenciais
para enfrentar as exigências da sociedade contemporânea com tecnologias cada vez mais avançadas,
assim, a informação passa a ser um diferencial na vida das pessoas. A escola é um espaço
privilegiado para criar no aluno o hábito e o gosto da leitura, além da escrita. A criança que tem o
hábito de ler desde cedo e ainda for acompanhada pelos pais é em diversos sentidos beneficiada,
pois, ela consegue pronunciar melhor as palavras, e tem mais facilidade para aprender nas
disciplinas e ser alfabetizado com maior facilidade. Desenvolve a sua imaginação e curiosidade por
descobrir novos lugares, conhecimentos e cultura que a leitura pode oferecer. A metodologia
utilizada foi pesquisa bibliográfica e como pressupostos teóricos foram utilizados Freire e
Zilberman, dentre outros. Conclui-se que a prática da leitura, deva haver condições favoráveis como
uma biblioteca que tenha uma diversidade textual para atender a todos os gostos e gêneros. Um
espaço onde cada leitor tenha o direito ao acesso à leitura, com isso estimulando o desejo de novas
leituras, ampliando-se o vocabulário, sua visão de mundo e por consequência, um leitor mais
crítico, reflexivo e participativo na sociedade em que vive.
Palavras-chaves: Leitura; Informação; Construção de conhecimento; Biblioteca.

O BULLYING NA ESCOLA BRASILEIRA
Ana Cláudia Batista Pereira - UNIPAC
pedagogia2010a2013@yahoo.com.br
Ioná Vieira Guimarães Venturi - UNIPAC
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Resumo
O tema deste trabalho partiu da ocorrência das diversas violências que atualmente acontece
nas escolas brasileiras. A palavra bullying surgiu na Noruega, na década de 80, originada
da palavra inglesa “bully” que quer dizer ameaçar, intimidar, amedrontar, oprimir,
maltratar. Assim, a prática de bullying ocorre quando um ou mais alunos passam a
perseguir, intimidar, humilhar outros colegas e por fim agridem fisicamente ou
verbalmente. Desde muito cedo e com bastante frequência crianças e jovens sofrem com o
bullying, por vários motivos como uma recusa ou aceitação às diferenças, religião, raça,
peso, estatura física, deficiência visual mental entre outras, diferença sexual social e muitos
outros motivos, o que causa vários transtornos que levam a dor e angústia da vítima. Afeta
a saúde mental dos jovens causando baixa auto-estima, depressão, anorexia, bulimia e até
mesmo o suicídio. Muitos abandonam a escola por medo, constrangimento e raiva dos
agressores e amigos. Nesse sentido, o professor precisa assumir um papel de líder e utilizar
de diferentes práticas metodológicas para amenizar essa situação, proporcionando o
exercício da ética e cidadania entre os alunos, trazer a sociedade e família para as
atividades escolares durante o ano letivo. É muito importante possibilitar as relações de
amizade e companheirismo entre alunos e sociedade. Mesmo assim não resolverá o
problema, mas constitui-se em uma forma capaz de amenizar atos de violência. Logo, cabe
aos educadores ajudar enquanto é tempo para que a prática de bullying não termine em
tragédias como acontece com muitas crianças e jovens brasileiros. Por estes motivos o
objetivo é continuar os estudos para que possa minimizar ou acabar com tais práticas.
PALAVRAS-CHAVE: Violência. Jovens. Dificuldades de Aprendizagem.

O CONSTRUTIVISMO NO AMBIENTE ALFABETIZADOR
Naiara Aparecida Paz- UNIPAC
naiarapaz_17@hotmail.com
Ioná V. Guimarães Venturi- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
A temática apresentada tem o objetivo de abordar a concepção construtivista como um meio
enriquecedor da prática docente a partir dos pressupostos Piagetianos, que acreditam que para
ocorrer uma aprendizagem eficaz é necessário a maturação biológica, além das influências
exercidas pelo meio onde o educando está inserido. Tal perspectiva apresentam ao docente a
necessidade de gestar um processo de ressignificação de sua prática pedagógica, bem como
uma quebra de antigos paradigmas capazes de delinear o trabalho sob a perspectiva
construtivista. Tal concepção visa a construção da aprendizagem de maneira criativa,
inovadora e até mesmo ousada apontando para uma aprendizagem que considera a realidade
social vivenciada pelas crianças, as suas necessidades bem como as potencialidades. Nessa
perspectiva, observa-se que a instituição escolar denota a grande rigidez existente quanto à
prática docente, devido à construção social até então impregnada em seu interior. Há algumas
concepções educacionais que acreditam que o estudante deve simplesmente aprender no
ambiente escolar e desvincula a aprendizagem das atividades lúdicas. A abordagem
construtivista busca à construção de um maior número de vivências sociais dentro das salas de
aula. Esse ambiente deve oferecer situações variadas aos estudantes capazes de estimular a
construção e transformação social, com base nas pluralidades culturais. Portanto, cabe ao
docente mediar a construção dos diversos saberes. A metodologia utilizada foi a de revisão
bibliográfica com base nos seguintes autores: FERREIRO (1990), BECKER(1992).
PALAVRAS-CHAVE: Construtivismo, Prática docente, Instituição Escolar.

O MÉTODO TRADICIONAL NA ALFABETIZAÇÃO: UM ESTUDO
INTEGRADOR
Maria Rosa Moreira Lacerda
FEESU- UNIPAC
mariarosa.moreiralacerda@gmail.com
Ioná Vieira Guimarães Venturi
FEESU- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo
Este trabalho relata uma experiência de alfabetização com sucesso realizada por meio de
métodos tradicionais. Essa experiência ocorreu em uma Instituição particular de ensino, no
município de Uberlândia - MG. O grupo foi composto por dez crianças de seis anos de
idade. No início do ano letivo foi feito com as crianças uma revisão do aprendizado do ano
anterior para prosseguir o trabalho de alfabetização. Inicialmente percebemos que as
crianças juntamente com os pais ficaram assustadas com o novo ritmo de trabalho, o que
gerou dúvidas e inseguranças com a forma de se desenvolver o método, sendo este
considerado pelos pesquisadores, muito eficaz e intuitivo. A princípio as crianças
observaram as letras aprendidas anteriormente, os encontros vocálicos, as sílabas e enfim
surgiu a primeira leitura que encantou cada olhar assustador. É possível visualizar o quanto
é prazeroso realizar a leitura, e os jovens ledores que antes apresentavam um olhar
assustado ao pensar que a leitura seria algo frustrante, vivenciaram o prazer da leitura ao
conhecer novas palavras. A vivência cotidiana juntamente ao hábito da leitura mostrou à
criança que ela é capaz de vencer e descobrir maravilhosas façanhas. A alfabetização de
sucesso faz brilhar tanto quem ensina quanto quem aprende. Para que o processo de
alfabetização ocorra com sucesso faz-se necessário que o alfabetizador conheça seus
alunos e estabeleça vínculos com os mesmos. É importante que o alfabetizador respeite o
tempo de cada criança e suas respectivas diferenças. Também a importância de se
diagnosticar as crianças e perceber as dificuldades de aprendizagem juntamente com os
pais para alçar as possíveis causas e realizar as intervenções necessárias.
Palavras-chave: Alfabetização; Métodos; Prática Pedagógica.

A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS: ALGUMAS REFLEXÕES
Serena Bernardes da Silva- UNIPAC
serenabsilva@yahoo.com
Ioná Vieira Guimarães Venturi- UNIPAC
ionaguimaraes@ig.com.br
Resumo

Este trabalho aborda a importância da educação das crianças de 0 a 3 anos. Como diz a
autora Bom Tempo o professor não pode ser confundido como uma babá. Ele não trabalha
olhando apenas crianças, o professor é um profissional. Nesse sentido, é importante
ressaltar a importância da formação em Ensino Superior para o professor da Educação
Infantil. É por meio de suas reflexões teóricas e metodológicas que são colocadas em
prática. Magda Soares acredita que as crianças antes de iniciar-se no processo de
alfabetização elas já vivenciam situações de letramento. Isto é, as crianças já fazem o uso
social da língua. Neste sentido, a educação deve ser baseada em princípios, ou seja,
valores. O profissional tem que se valorizar enquanto profissional, tem que ter o gosto, o
prazer em vivenciar os momentos de docência juntamente com as crianças. Um
alfabetizador tem que ter humildade, simplicidade, amabilidade e inteligência. O professor
tem que buscar novas práticas metodológicas. Se a criança não aprende de determinada
maneira, o professor entra em ação para descobrir o que está acontecendo. O alfabetizador
deve buscar compreender o comportamento de cada aluno, o seu aprendizado e ainda saber
identificar suas dificuldades procurando ajudá-lo da melhor forma e então conseguir
escrever na alma da criança. Ao tornar suas aulas prazerosas, o professor fará o aluno
aprender brincando. Nesta perspectiva, é importante continuar o estudo a respeito do
processo ensino-aprendizagem. O profissional da educação evidenciar em seus
planejamentos e em sua prática pedagógica fatos reais que apresentam atitudes positivas
sem medo de errar. Logo, o erro constitui-se em uma forma de acertar e empreender um
trabalho de sucesso.
PALAVRAS – CHAVE: Educador, Alfabetização, Educação e Metodologia de Ensino

O PAPEL DA INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL
Joice Silva Pereira - FEESU-UNIPAC
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Resumo
Este trabalho trata-se de uma temática Educação Especial no Brasil. O papel da informática
nesse processo de inclusão é muito importante, considerando as vantagens do uso do
computador e a ausência do isolamento da pessoa portadora de necessidades especiais. Com
a informática a pessoa portadora de necessidades especiais tem a possibilidade de obter
informações sobre o mundo e diferentes formas de atuação. Assim, os profissionais da
educação necessitam de preparo e formação para trabalhar com as crianças com
necessidades especiais e assim recebê-las no contexto escolar de forma adequada. O uso da
informática significa mais uma oportunidade para que os alunos com necessidades especiais
adquiram e utilizem diferentes formas de linguagens para se desenvolverem, minimizando
suas dificuldades e possibilitando a sua inclusão social. A informática consiste em um
benefício às crianças especiais, pois as ajudam estabelecer relacionamentos, oferece novas
informações e conhecimentos de mundo. Nesse sentido, a informática consiste em mais um
recurso disponível aos educadores e orientadores com os alunos com necessidades
especiais, é muito importante que o profissional esteja preparado para auxiliar a criança nas
aulas de informática. Essa metodologia, sem dúvida alguma deixa a criança mais curiosa e
desperta mais interesse em obter melhor desempenho escolar. A educação é um campo rico
em experiências de desenvolvimento e aprendizagem. A informática constitui em área do
conhecimento de maneira positiva para a Educação Especial. Portanto, a educação é um
caminho essencial na transformação social e na maneira de pensar do educador e educando.
Palavras Chaves: Educação Especial; Informática; Formação de Professores.

O Papel do Pedagogo: algumas reflexões
Elisângela de Fátima Fonseca Pessoa. UNIPAC
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Resumo
O professor tem um papel ligado com o conhecimento, ou seja, esta sempre em processo de
formação, devendo ser consciente nos seus atos, buscando uma melhor forma crítica entre
educador e aprendiz, procurando uma reflexão da pratica diária nos seus ensinamentos para
que suas aulas não passem despercebidas, procurando através de novos métodos de ensino
uma melhor consciência de ensino e aprendizagem. Todo professor tem critério com um perfil
próprio, envolvido em práticas renovável e também tem aquele que se distância de tudo, com
práticas baseadas no tradicionalismo tecnicista. Contudo, trabalhar individualmente ou em
equipe sem se preocupar com a política educacional, sendo militante, sindical ou político
envolvendo com o seu estabelecimento de ensino, são fundamentos ativos do educador. O
professor deve ter sua importância dentro da sociedade, posicionando a escola dentro deste
contexto. A instituição escolar tende a tornar-se o aluno dotado de certa autonomia, cercada
pelo consumismo capitalista, contudo isto o educador não deve se beneficiar desse contexto.
Se quiser que a instituição escolar se torne uma comunidade educativa relativamente
democrática, é preciso que o professor procure estar preparado para negociar e conduzir
projetos, bem como dar possibilidades de trabalhar com competências para um atendimento
relativamente sereno com outras pessoas, com princípios éticos e morais, ou seja, procurando
uma harmonia plena dentro da sociedade. O professor é importante na relação com o aluno,
devendo ter domínio por completo da disciplina a ser ensinada, mesmo com certas limitações,
tomando cuidado com o que fala nos movimentos de luta dos professores, pois podem
influenciar nos comportamentos dos alunos. Deve refletir sua prática pedagógica e colocá-la
no dia a dia, ou seja , tem que ter segurança naquilo que se faz, tendo para si generosidade,
controle nas salas de aula. Deve existir uma relação de troca constante entre educador e
educando exigindo nessa troca, atitudes de transformação da realidade conhecida. Neste
sentido quanto mais se articula o conhecimento frente ao mundo, mais os educandos se
sentirão desafiados em buscar resposta, e conseqüentemente quanto mais incentivados, mais
serão levados a um estado de consciência crítica e transformadora frente a realidade. Esta
relação dialética é cada vez mais incorporada na medida em que, educadores e educandos se
fazem sujeitos do seu processo. Contudo, o interesse social e o interesse individual da
educação devem constituir a garantia de que a dinâmica social se fortalecerá com o passar das
gerações.
PALAVRA-CHAVE: Pedagogo transformação social e educação.

O PEDAGOGO E A DOCÊNCIA
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Resumo
O presente trabalho pretende discutir uma face encoberta do pedagogo: o exercício da
docência. Desde os primórdios da educação brasileira o pedagogo foi visto como o
especialista teórico, administrativo em educação como o orientador, o supervisor, o
diretor e o inspetor. Este profissional era visto como aquele que ficava em uma sala
particular acessível a poucos, de onde ele orientava e exigia de seus subordinados bons
resultados. Entretanto, no contexto atual essa concepção está sendo desmistificada, o
pedagogo é um docente que está em sala de aula alfabetizando as crianças. Com a
reformulação do currículo de pedagogia e a quebra do paradigma do pedagogo como
apenas um especialista em orientar as práticas pedagógicas. Neste sentido, o pedagogo
deve assumir o papel como docente e trabalhar com humildade as diferentes práticas em
sala de aula. Para isso, o período de formação do pedagogo é de suma importância para
desenvolver e construir o processo de renovação do trabalho pedagógico, pois é neste
contexto que os mesmos conheceram as diversas possibilidades de aplicação de seu
trabalho e com isso poderão avaliar de maneira ampla o trabalho do docente. Há alguns
aspectos importantes para orientação do discente do curso de Pedagogia como as
disciplinas de metodologias e as práticas de ensino que a priori abrem um campo de
discussões e reflexões para o estudante é outro aspecto relevante é o estágio, pois a
partir deste os mesmos terão oportunidades de vivenciar situações práticas do trabalho
em sala de aula. Logo, a prática constitui-se na melhor maneira do discente do Curso de
Pedagogia estabelecer vínculos com os processos que envolvem o ensino-aprendizagem
e as práticas que permeiam o contexto escolar.
Palavras-chave: Docência; Prática Pedagógica; Formação do Pedagogo.

O PRECONCEITO NO AMBIENTE ESCOLAR
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Resumo
O propósito deste trabalho é discutir o preconceito no ambiente escolar e demonstrar a
influência exercida pelos meios de comunicação na vida cotidiana e respectivamente,
presente na escola. É importante analisar a relação existente entre o profissional de
educação a prática escolar, as atitudes e distinção como afirmação da identidade, pois a
muito a sociedade brasileira luta para manter as escolas um pouco resguardadas dos
conflitos decorrentes da intolerância entre diferentes grupos. Para trabalhar tais questões, é
preciso compreendê-las, saber como se manifestam e em que bases são expressas. Ao
considerar a diversidade, cabe a escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem comunicativa
de maneira mais clara e eficaz. Acredita-se que a educação escolar precisa ser ampliada
por meio de técnicas criativas e a partir de tais práticas com uma bagagem de
conhecimento e informações capazes de provocar uma ação criadora, para que não se
sintam diferentes. Nesta perspectiva, há se uma discussão sobre a necessidade de que o
ambiente escolar é uma instituição de seleção e diferenciação social e nos comportamos
como se conflito não existisse. Há um grande número de crianças que apresentam um
déficit no desenvolvimento por se sentirem diferentes, excluídas. Logo, se percebe a
preocupação dos educadores e a importância de abordar tais questões uma vez que as
diferenças atingem todos os tipos de classe social. A pesquisa aqui utilizada é a pesquisa
bibliográfica, os autores pesquisados MANTOAN (2002), EGLER (2000) entre outros.
PALAVRAS CHAVES: Preconceito, Inclusão, Prática Escolar.

O SUCESSO DA ALFABETIZAÇÃO
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Resumo
Este trabalho tem objetivo de fazer o relato de uma experiência de alfabetização com
sucesso realizada por meio de métodos tradicionais. Essa experiência ocorreu em uma
instituição particular de ensino, no município de Uberlândia. O grupo é composto por
dez crianças de seis anos de idade. No início do ano letivo é feito com as crianças uma
revisão do aprendizado do ano anterior para prosseguir o trabalho de alfabetização.
Inicialmente percebe-se que as crianças juntamente com os pais ficam assustadas com o
novo ritmo de trabalho, o que gera dúvidas e inseguranças com a forma de se
desenvolver o método, sendo este muito eficaz. A princípio as crianças observam as
letras aprendidas anteriormente, os encontros vocálicos, as sílabas e enfim surge a
primeira leitura que encanta cada olhar assustador. É possível visualizar o quanto é
prazeroso realizar a leitura, e os jovens leitores que antes apresentavam um olhar
assustado ao pensar que a leitura seria algo frustrante, vivenciam o prazer da leitura ao
conhecer novas palavras. A vivência cotidiana juntamente ao hábito da leitura, mostra à
criança que é capaz de vencer e descobrir maravilhosas façanhas. A alfabetização de
sucesso faz brilhar tanto quem ensina quanto quem aprende. Para que o processo de
alfabetização ocorra com sucesso é necessário que o alfabetizador conheça seus alunos e
estabeleça vínculos com os mesmos. É importante que o alfabetizador respeite o tempo
de cada criança e suas respectivas diferenças. O alfabetizador ao diagnosticar as
crianças e perceber as dificuldades de aprendizagem juntamente com os pais deve
levantar as possíveis causas e realizar as intervenções necessárias.
PALAVRAS-CHAVE: alfabetização, métodos e experiência.

O TEATRO EM SALA DE AULA
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Resumo
Este trabalho trata-se do uso do teatro em sala de aula como uma atividade pedagógica
capaz de possibilitar a criança imaginar, sonhar, brincar e construir diferentes saberes. Esta
atividade tem o objetivo de possibilitar situações em que a criança apresente prazer nas
atividades ligadas à leitura. Ainda constitui-se em uma metodologia de ensino viável capaz
de possibilitar à criança o desenvolvimento de diferentes habilidades como a interação com
os colegas, perder a timidez e até mesmo despertar a criatividade. O professor pode levar o
teatro para a sala de aula e as diferentes situações se tornem reais, divertidas e ainda
desperte nas crianças o prazer em aprender o novo. O professor pode levar as crianças à
brinquedoteca ou criar o cantinho dos brinquedos para que elas se expressem em diferentes
momentos. É importante salientar que o “cantinho do faz-de-conta” é muito rico e
possibilita a representação de diferentes papéis sociais, além de brincar e se divertir. A
prática do teatro em sala de aula possibilita que a criança construa diversas aprendizagens,
saindo da rotina e permitindo que a criança interaja com os colegas e o meio. Por meio do
uso de novas metodologias de ensino a criança certamente despertará o interesse pelos
estudos e a vontade em construir novos conhecimentos. O teatro possibilita que a criança
se comunique de forma eficiente em situações cotidianas, por isso é importante que o
professor também se expresse com clareza os objetivos propostos e sua metodologia de
trabalho. Portanto, cabe a Instituição de Ensino possibilitar condições favoráveis para que
aluno e professor empreendam diferentes possibilidades no trabalho pedagógico.
Palavras Chaves: Alfabetização, Teatro, Escola.

OS DESAFIOS PRESENTES NO PROCESSO DE INCLUSÃO
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Resumo
Este trabalho propõe-se refletir a respeito do processo da inclusão de pessoas com
deficiências. Para isso, utiliza-se a pesquisa bibliográfica de acordo com Mantoan (2000),
Farrell (2008), entre outros autores. A inclusão é um desafio que implica minimizar
preconceitos e as instituições de ensino como um todo procuram valorizar a diversidade e
ainda atender os alunos sem distinção de raça, classe, gênero ou características pessoais. A
inclusão no Brasil constitui-se em um tema relevante na educação e a matrícula das crianças
deficientes perpassa o dever de simplesmente cumprir a LDB - Lei de Diretrizes e Bases de
1996. As escolas oferecem serviços complementares, criam práticas pedagógicas para que as
crianças deficientes participem, para isso faz adaptação de mobiliário, no prédio, nos
brinquedos e nas brincadeiras, para que estas viabilizem a construção de uma nova estrutura
educacional. Nessa perspectiva, o processo de inclusão apresenta algumas dificuldades como
a disponibilização de professores preparados para assumir uma classe de estudantes
deficientes, pois no processo de inclusão não há fórmulas prontas e acabadas. É um processo
repleto de ações imprevistas que exigem do docente uma formação contínua. Uma vez que
esta favorece a qualidade de ensino oferecido às crianças deficientes, bem como dos demais
alunos. Assim, necessário que os membros da comunidade escolar em geral sejam capacitados
de forma continuada para colaborar com o processo de inclusão, o que torna a escola aberta às
diferenças. Cabe à Instituição Escolar identificar os materiais pedagógicos específicos
necessários para atender as diferentes deficiências capazes de facilitar o processo de ensino e
aprendizagem. Logo, na perspectiva da educação inclusiva não se espera que o aluno
deficiente se adapte à escola, mas que a Instituição Escolar se realize as adaptações
necessárias e possibilite a inserção dos mesmos no contexto escolar e social.
PALAVRAS-CHAVE: Inclusão, preconceito, escola.
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Este trabalho é resultado de uma oficina apresentada aos alunos do curso de Pedagogia na
FEESU Faculdade de Educação de Estudos Sociais de Uberlândia, 1° semestre do ano de
2011, contando com a participação de aproximadamente 40 alunos. Desenvolvemos um
coelho de EVA, utilizando os seguintes materiais: Cola-quente, EVA, canetinha colorida,
ovo de chocolate, algodão, copo plástico. No momento de realização do trabalho não
houve dificuldade, o processo durou aproximadamente 50 minutos. A oficina propõe
trabalhar com graduados em Pedagogia, que ensinam aos alunos a arte de construir seu
próprio coelho e entender o significado da páscoa. O projeto do coelho é um trabalho busca
desenvolver a criatividade e curiosidade e conhecer o significado de cada símbolo da
páscoa. O presente trabalho proporciona o desenvolvimento das habilidades individuais,
interação com o grupo sendo a escola um espaço de construção, de conhecimento e
vivência, proporciona as crianças o entendimento de associar a imagem do coelho e do ovo
com o verdadeiro significado da páscoa, a festa tradicional associa a imagem do coelho
(símbolo de fertilização) e do ovo (representa a vida, a ressurreição). Promover a
capacitação e o desenvolvimento dos educando, além de tudo é um trabalho de
estimulação, um espaço onde se desenvolve o afetivo e cognitivo da criança dando suporte
à aprendizagem e a criação. Para o desenvolvimento do trabalho nos respaldamos em
PADILHA (2001), VASCONCELLOS (1995) entre outros. Percebemos que através desse
trabalho a criança pode desenvolver a harmonia, a simetria a estética, o interesse religioso,
criatividade, a vivência de valores, além de formar cidadãos críticos e participativos nas
atividades festivas religiosas, compreendendo o sentido de cada um e mudando a visão
consumista, diferenciando o sentido comercial do verdadeiro significado de cada data.
Palavras -chave: Socialização, Páscoa, Ovo
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O programa As Vantagens de Permanecer na Escola (VPE), da Junior Achievement, em
Parceria com o Instituto Alair Martins (IAMAR), mostra aos alunos a importância de
continuar estudando, integrando conceitos de empregabilidade, educação e qualificação.
Este trabalho buscou analisar as contribuições do Programa VPE para a formação
acadêmica, a partir da própria experiência de aplicação do projeto pelas instrutoras e do
conteúdo construído pelos alunos participantes. Participaram 74 alunos, com faixa etária
entre 13 a 16 anos, todos matriculados e distribuídos em duas turmas do 9º ano do Ensino
Fundamental de uma escola da rede estadual de Uberlândia/MG. Os materiais utilizados
foram: Manual do orientador, Manual do aluno, kit Jogo das Grandes Decisões e
certificados de mérito comunitário. Todo esse material é editado e produzido pela Junior
Achievement Brasil. O programa é divido em duas partes: (1ª) treinamento das instrutoras
para repasse da metodologia e contato/agendamento das escolas pelo IAMAR para
aplicação do programa, e (2ª) Aplicação do programa nas escolas. Os conceitos são
passados por meio de discussões orientadas, exercícios escritos, trabalhos em grupo,
simulações e jogos proporcionando um ambiente agradável para aprendizagem. Numa
avaliação qualitativa, foi possível observar algumas diferenças entre as duas salas no que
se refere ao interesse e motivação dos alunos. Em uma das salas, os alunos estavam
interessados em participar de todas as atividades, enquanto na outra, houve uma maior
dificuldade em realizar as atividades, pois os alunos não estavam suficientemente
motivados. Dos 74 alunos, apenas 25,6% (19 estudantes) não participaram da última
atividade (escrever uma carta de motivação para um amigo) e pelos resultados encontrados
na aplicação e na análise da redação das cartas sugere-se que este programa conseguiu
incentivar os alunos a terem uma futura noção do mercado de trabalho, levando a
percepção do quanto é importante permanecer na escola a fim de garantir uma formação
adequada tanto para a realização de um sonho profissional, quanto uma realização pessoal.
O Programa VPE favoreceu uma amplitude maior em relação ao futuro, ao permitir aos
alunos uma análise crítica e concreta sobre a importância da educação e as consequências
negativas da evasão escolar. A aplicação do VPE foi percebida como importante na
formação acadêmica tanto para os alunos que receberam a aplicação, como para as
instrutoras da Pedagogia: pela experiência didático-pedagógica que alinhou teoria e prática
e pela troca de papéis (professor x aluno) subsidiada pela metodologia estruturada.
PALAVRAS-CHAVE: Educação; Evasão Escolar; Escolaridade.

RELAÇÃO PROFESSOR ALUNO: A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO
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Resumo
A realização deste estudo teve o objetivo de evidenciar a importância de estabelecer entre
educador e educando uma relação permeada de afetividade, e ainda identificar alguns
aspectos relevantes no processo ensino aprendizagem. Assim, a escolha deste tema partiu
do interesse em colaborar com educadores por meio de reflexões a respeito do assunto
proposto, evidenciando sua significância para a educação escolar. De acordo com o nosso
conhecimento empírico, constatamos que o ser humano desde seu nascimento necessita
manter relações pessoais com outros, pois disso depende a sua sobrevivência. Entendemos
também, que o processo relacional é primordial na vida de um indivíduo e que o
acompanhara por toda sua existência, podendo marcá-lo e influenciá-lo de várias formas.
Sabe-se, que o primeiro contato de uma criança é com a família, que lhe proporcionará
uma formação importante para construção de futuros relacionamentos, porém, não é a
única, a outra é a escola, onde a criança conviverá em um espaço pluralizado, bem
diferente daquele que estava acostumada. Caberá à escola promover um ambiente que
agrade e transmita à criança a sensação de segurança, e principalmente partindo do próprio
educador, uma afetividade que com o passar do tempo se solidifique, criando um vínculo
de confiança capaz de estimulara a mesma um desempenho escolar positivo
desenvolvendo a autoconfiança e que evite o surgimento de bloqueios que poderão
interferir no rendimento escolar e até refletir na vida adulta. Pois a afetividade, constitui-se
em um vínculo, que gera na criança um interesse em aprender, e a compartilhar o seu
mundo e tudo que é importante a ela. A relação professor aluno quando baseada em valores
como respeito, dialogo, confiança, amor e humildade, poderá repercutir em um
desenvolvimento cognitivo, emocional e social sadio e equilibrado. Portanto, o
envolvimento do educador em proporcionar por meio de atividades uma interação com
todos os seus alunos de forma harmoniosa contribui para a consolidação de vínculos
afetivos, que são importantes e somativas, pois facilitam a construção de conhecimentos
com diferentes olhares e experiências. A metodologia de pesquisa utilizada para a
elaboração deste trabalho foi bibliográfica, na qual vários autores como: Piaget(1962),
Vygotsky(1994), Fernández(1991), Luiza Ricotta (2006), expõem suas reflexões a respeito
da temática em questão.
PALAVRAS-CHAVES: Educação, criança, aprendizagem.

SOLTANDO A IMAGINAÇÃO: CONFECCIONANDO PIPAS.
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LOPES, Iris Eugênia Nojeri
MORAIS, Elcione Aparecida Borges
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Orientação: Profa. Ms. Lidônia Maria Guimarães
Trabalhar com o lúdico em sala de aula tem se tornado essencial para despertar o interesse dos
alunos pelos conteúdos. Os brinquedos são objetos concretos com os quais o aluno consegue
visualizar, tocar e associar ao conhecimento trabalhado pelo professor. O brincar não deve se
restringir a Educação Infantil, todos os alunos, independente do nível de formação, precisam
ser estimulados constantemente a imaginar e criar. Para o desenvolvimento deste buscamos
autores que discutem a questão considerando a brincadeira como fator positivo para a
aprendizagem do aluno. Trabalhar com as brincadeiras tradicionais é uma forma de resgatar
valores que foram esquecidos já que com a evolução dos recursos tecnológicos tivemos uma
transformação nos jogos e brinquedos que são disponibilizados para as crianças. Com o
surgimento de novos jogos na internet elas se distanciaram das brincadeiras tradicionais como
amarelinha, soltar pipa, produzir seus próprios brinquedos. A escola deve aproveitar a
influência que exerce na formação da criança para estimular o resgate destas brincadeiras, que
promovem a relação da criança com meio social. Através da confecção da pipa podemos
mostrar as formas geométricas, as cores e, principalmente, estimular o trabalho em grupo.
Nessa atividade a criança desenvolve sua criatividade e coordenação motora, além de
aprender a lidar com as diferenças que existem entre os colegas e respeitá-los. O projeto visa
resgatar as brincadeiras estimulam as relações interpessoais da criança, pois a mesma precisa
construir durante a vida escolar ou no ambiente familiar. O objetivo é desenvolver e estimular
a coordenação motora da criança, trabalhar o reconhecimento das cores, a identificação de
formas geométricas, deixando a criança livre para criar e produzir da forma como quisesse,
interagindo com os alunos que estavam participando. Tivemos o cuidado de esclarecer sobre
os perigos que a brincadeira de soltar pipa oferece e as precauções que devem ser tomadas. Os
resultados foram positivos, todos participaram, interagiram e associaram a confecção da pipa
com conteúdos que eles trabalham em sala de aula como as formas geométricas, as cores e o
meio ambiente. Os brinquedos e brincadeiras se fazem oportunos quando o professor
consegue utilizar desse recurso a favor da sua disciplina, esclarecendo aos alunos que ele tem
um objetivo.
Palavras Chave: Educação, Brinquedos, Lúdico.

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO OU HIPERATIVIDADE
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Resumo
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre as dificuldades na aprendizagem em
crianças que apresentam transtorno do déficit de atenção ou hiperatividade (TDAH). Este
transtorno é caracterizado pela falta de atenção, impulsividade, ansiedade, tendência a
distração e pouca tolerância. Causa prejuízos a si e a outras pessoas diretamente,
normalmente na escola, casa ou trabalho. Diferentes estudos científicos comprovam que
existe atualmente de 3% a 6% de crianças hiperativas que estão na fase escolar e que deste
percentual, 30% a 50% levam isto para a vida adulta. Em alguns casos isso é utilizado para
justificar o não sucesso na vida escolar e até mesmo na vida profissional. Alguns
estudiosos são a favor da utilização de medicamentos, já outros especialistas dizem que
estes pacientes devem aprender a lidar com o problema sem o uso de drogas, embora seja
comprovado que uma criança com este transtorno tenha uma inteligência normal ou às
vezes até acima da média, ela se sente rejeitada ou segregada de seus colegas de sala,
desenvolvendo muitas vezes estresse, tristeza e baixa auto-estima. A causa é determinada
por fatores múltiplos como alterações genotípicas; problemas durante a gravidez ou
durante o parto; baixo peso ao nascer; mães que fazem o uso da bebida alcoólica, cigarro
ou estresse durante a gravidez. A doença pode ser controlada com medicamentos,
juntamente com sessões de terapia comportamental, aconselhamento, treinamento em
habilidades sociais, e a participação em classes sociais. Portanto, ao tratar da criança
hiperativa é importante lembrar que o objetivo é possibilitar a intervenção necessária rumo
à superação do transtorno.
PALAVRAS-CHAVE: Hiperatividade, escola, criança

Artesanato em Latas de Alumínio
BATISTA, Lívia Fagundes Lopes.
GARCIA, Eliseth Nunes .
NASCIMENTO, Thalita Lopes.
SANTOS, Leide Mara Aparecida Nogueira dos.
SANTOS, Maria Helena Sousa dos.
VELASCO, Dayana Ferreira.
Orientação: Profa. Ms. Lidônia Maria Guimarães
Objetivos:
- Promover o desenvolvimento das potencialidades de nossos educandos.
- Socializar idéias e materiais
- Reconhecer cores e formas;
- Conscientizar sobre a importância da preservação ambiental;
- Reciclar latas que seriam descartadas.
Justificativa:
O presente projeto é destinado a crianças e adolescentes, pois pretende-se profissionalizar os mesmos para a
produção de artesanato para a venda e arrecadação de verbas destinadas a ampliação do projeto. Faz-se
necessário a discussão e o levantamento da preocupação com a reciclagem visando a diminuição de danos
ambientais, objetivando formar para o uso racional de materiais e a produção do artesanato em material
reciclado.
Resultados:
O trabalho foi desenvolvido com 40 alunos do curso de Pedagogia. Ao final todos produziram seu artesanato,
socializaram, trocaram e discutiram bastante entre si, cooperaram com os colegas e levaram consigo a
experiência de transformar algo que seria descartado em uma obra de arte.
Bibliografia:
MONTESSORI, Maria. Para educar o potencial humano/ tradução Mirian Santina; revisão técnica Sônia
Maria Alvarenga Braga. Campinas, SP: Papirus, 2003.
PEREIRA, Fabrício Andrade, Arte-Educação: emoção e racionalidade. São Paulo: Annablume; Belo
Horizonte: Facisa, 2006.

Convite de Eva: festa junina
Andressa Tatiana da Silva
Aline Roza
Bruna de Freitas Silva
Daniela Rosemberg de Oliveira
Diênifer Andrade de Oliveira
Luciene da Silva Rodrigues
Sâmara Santos Vilas Boas
ORIENTAÇÃO: Profª. Ms. Lidônia Maria Guimarães
Objetivos:
- Confeccionar convites variados.
- Criar modelos de novos convites.
- Oportunizar a cada participante a vivência do planejamento e criação de seu próprio convite.
- Desenvolver habilidades de produção de artesanato.
- Reconhecer formar geométricas.
- Reconhecer cores.
- Valorizar a cultura e promover atividades relacionadas a festa junina.
Justificativa: O trabalho voltado para a valorização da cultura faz com que reconhecemos
nosso aluno como um sujeito, como um cidadão com conhecimentos já produzidos antes de se
ingressar na escola. O presente trabalho representa a valorização de uma festa cultural de
nosso aluno e, para tanto, devemos incentivar a sua participação em todos os níveis, desde a
produção do convite, o planejamento das ações até o ponto de culminância do projeto.
Metodologia: O trabalho foi desenvolvido com a apresentação do tema e dos objetivos que a
alcançar. De maneira sucinta falamos o que seria construído e apresentamos um exemplo já
produzido anteriormente. A disposição das carteiras na sala era em forma de U e cada
elemento de nosso grupo orientou os grupos que trabalhavam em sala de aula. O material
utilizado na oficina foi distribuído de forma rápida pelos elementos dos grupos.
Resultados: O trabalho foi desenvolvido com 40 alunos do curso de pedagogia. Todos
participantes se envolveram nas atividades propostas e mostraram facilidade em trabalhar em
grupo e de socializar os resultados, de produzir algo em conjunto.
Referências:
CENTURIÓN, Marília e outros, Vai começar a brincadeira. São Paulo: Edições FTD, 2008.
MOREIRA, Ana Angélica Albano. O espaço e o desenho: A educação do educador. 13 ed.
São Paulo: Edições Loyola, 2009.

FALANDO, REFLETINDO E CRIANDO...
Orientadora: Profa. Ms. Lidônia Maria Guimarães

ALMEIDA, Nayara Alves.
AQUINO, Raquel Borges de.
BRAGA, Laura Alves Lopes.
CABRAL, Natalia de Souza.
COSTA, Stella Anacleto de.
FAGUNDES, Tainá de Azevedo.
LIMA, Fabíula de.
OLIVERIA, Tálita Rodrigues de.
OLIVEIRA, Gleiciane de Jesus
Pereira.

Objetivos:
- Selecionar imagens para a construção de sua caixa.
- Construir seus próprios brinquedos.
- Comparar formas geométricas.
- Identificar cores e formas variadas.
- Despertar no aluno a consciência ecológica.
- Valorizar a reutilização de materiais alternativos.
- Desenvolver o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de criação e
Metodologia: Trabalho em grupo com apresentação dos objetivos
produção; individual e coletivo.
a serem atingidos durante a oficina e acompanhamento direto de
- Desenvolver a coordenação motora e tomada de decisões.
um elemento da equipe na orientação de todos os passos a seguir
- Desenvolver a percepção visual e discriminação do espaço.
para a conclusão do trabalho.
Justificativa: O trabalho com materiais reutilizáveis se faz importante, pois
promove o debate e a discussão sobre o tema da conservação e cuidados com o
meio ambiente. O trabalho com o reaproveitamento do papel utilizado, as
diferentes utilidades das caixas, as diferentes formas de decoração, como por
exemplo a utilização de fotos, gravuras e imagens desperta no aluno o desejo e o
envolvimento no processo ensino – aprendizagem de forma prática e dinâmica,
ele aprende a trabalhar em grupo e desenvolve a capacidade de observação do
meio à sua volta. Desperta também a capacidade de realizar comparação, de
identificar semelhanças e diferenças de gravuras e caixas proporcionando o
aprendizado de conceitos geométricos importante para o desenvolvimento
cognitivo de cada um.
Resultados:
Referências:
Os alunos mostraram sensíveis quanto ao aproveitamento de papéis e caixas
BONAMIGO, Euza Maria de R.; KUDE, Vera Maria M.
para a utilização dos mesmos como recursos didáticos, construindo porta caneta,
Brincar: brincadeira ou coisa séria? Porto Alegre:
porta giz, caixas para guardar brinquedos e materiais de forma organizada e
Educação e Realidade, 1991.
criativa. Trazendo também o envolvimento da turma neste projeto não só dentro
LOPES, Maria da Glória. Jogos na Educação: criar e
da sala de aula, mas para os espaços além da mesma. Conscientizando sobre a
fazer jogos. 6ed. São Paulo Cortez, 2005.
importância da reciclagem, e desenvolvendo a capacidade de conviver e
MALUF, Ângela C. Munhoz. Brincar: prazer e
trabalhar com outras pessoas. Nesta oficina participaram 40 alunas do curso de
aprendizado. Petrópolis: Vozes, 2003.
Pedagogia.

FALANDO, REFLETINDO E CRIANDO...

SOLTANDO A IMAGINAÇÃO: CONFECCIONANDO PIPAS
BORGES, Rosane Conceição Silva Borges
LOPES, Iris Eugênia Nojeri
MORAIS, Elcione Aparecida Borges
PEIXOTO, Gabriela Ferreira
SANTOS, Adriana Fernandes dos
Orientação: Profa. Ms. Lidônia Maria Guimarães
Objetivos:







Reconhecer as cores
Aguçar a criatividade
Identificar as formas geométricas
Compreender os perigos relacionados à brincadeira
Desenvolver e estimular a coordenação motora
Estimular o trabalho em grupo

Metodologia:
 Apresentação do tema e dos objetivos a serem alcançados.
 Explicação de como construir uma pipa.
 Realização da oficina em grupo de cinco pessoas para facilitar a entrega do material necessário para
construção da pipa, para promover a interação das pessoas e para facilitar a orientação dos trabalhos.
Justificativa:
O resgate das brincadeiras tradicionais que promovem a relação da criança com outras crianças da mesma idade, a
família e professores se faz importante, pois pode associar a construção da pipa com os conteúdos trabalhados em
sala de aula reencantando a aula e despertando o interesse da criança, assim como socializando as idéias no ato da
construção e também na brincadeira promovida ao final da construção do brinquedo.
Resultados:
Os objetivos foram alcançados. Todos os participantes da oficina construíram a sua pipa; aqueles que já sabiam fazer
ajudaram aqueles que não tinham essa prática, portanto houve interação grande entre as pessoas. Os participantes
identificaram conteúdos que poderiam ser trabalhados a partir da construção da pipa e aplicaram conceitos de
geometria na construção de sua pipa. Foram 40 participantes.
Referências:
BACQUET, Michelle. Matemática sem Dificuldades, ou como evitar que ela seja odiada por seu aluno. Editora
Artmed, 2001.
MARANHÃO, Diva. Ensinar Brincando: a aprendizagem pode ser uma grande brincadeira. 4ª Ed. Editora Wak,
2007.
SILVEIRA BARBOSA, Maria Carmen. Jogo, Brinquedo, Brincadeira e Educação. Educação Social, vol.18 nº59,
Campinas, ago/1997.
VASCONCELLOS, Tânia. Jogos e Brincadeiras no Contexto Escolar. Boletim 07
Salto para o Futuro. 2º Ed. Rio de Janeiro, Maio/2008.
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HEGEMONIA NEOLIBERAL NO BRASIL E O ENSINO PÚBLICO DE MINAS
GERAIS: CONTRIBUIÇÕES GRAMSCIANAS PARA PENSAR O TRABALHO
DOCENTE
Agnaldo Damasceno Pereira1
Márcia Helena de Lima2
RESUMO
A proposta do trabalho em questão surgiu de uma necessidade de se pensar em termos sóciopolíticos críticos o conjunto de reformas praticadas pelo Governo do Estado de Minas Gerais
no seu sistema de educação pública, mas especialmente entre os anos de gestão neoliberal do
governo Aécio Neves (2003-2010). Os dados empíricos e os resultados práticos dessas
reformas foram apenas esboçados aqui porque, primeiro, em função das limitações de um
trabalho com essa natureza, e segundo porque temos a intenção de aprofundar a reflexão em
um projeto de pesquisa mais amplo em um futuro próximo. Não obstante, realizamos uma
reflexão de fundo relativa a essas reformas educacionais utilizando a estrutura conceitual
gramsciana, mas mais notadamente a noção de hegemonia. Assim, pretendemos ter
argumentado com clareza que a hegemonia de um grupo social só se solidifica a partir da
construção de uma racionalidade trabalhada como visão de mundo universal sobre toda a
sociedade, mostrando concretamente a sua aplicação a partir do momento que a educação é
realizada a cargo do Estado em tempos de políticas educacionais de cunho neoliberal.
PALAVRAS-CHAVES: Reformas Educacionais; Neoliberalismo; Hegemonia.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR - ALUNO NOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Alessandra Matilde Costa3
Márcia Helena de Lima4
RESUMO
A partir do tema “A importância da afetividade na relação professor e aluno nos anos iniciais
do ensino fundamental” pesquisamos as interações vivenciadas nas instituições de ensino, por
considerar fundamental o papel do professor enquanto agente de mudança no processo de
ensino e aprendizagem, no qual a afetividade no ambiente escolar contribui para este
desenvolvimento, considerando uma vez que o professor não apenas transmite
conhecimentos, mas também ouve os alunos e ainda estabelece uma relação de troca. É
importante destacar que a afetividade não se dá apenas por contato físico, mas também através
da comunicação que se estabelece entre educador e educando, quando estes mantém diálogos
a cerca da atividade desenvolvida, da avaliação aplicada, os resultados alcançados ou quando
são pronunciadas palavras de incentivos e estímulos. O olhar do professor para seu aluno é
indispensável para a construção e o sucesso da aprendizagem. Isto significa que os
professores devem dar-lhes atenção e cuidar para que os alunos aprendam a se expressar,
expor idéias, devem dar credibilidade as suas opiniões, dialogar, propor atividades para
despertar a curiosidade, desenvolver a autonomia, estimular e criar condições para o saber
aprender a aprender, pilar fundamental para o processo educacional que ocorre ao longo da
vida. A partir de questionários realizados com professores, o trabalho analisa os aspectos
afetivos e a interação entre professores e alunos e a relação deste no desenvolvimento do
ensino aprendizagem. Esta pesquisa fundamenta-se nas teorias de Henri Wallon que destaca a
função social das emoções e o papel determinante da afetividade no desenvolvimento da
criança e os estudos de Vygotsky, enfatizando o papel das interações sociais para a construção
do conhecimento destacando o papel da mediação.
PALAVRAS-CHAVES: Afetividade, Professor, Aluno.
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TRANSTORNO DE DEFÍCIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE NO AMBIENTE
ESCOLAR
Alexsandra Maria Pinto5
Márcia Helena de Lima6
RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo, provocar uma discussão sobre o TDAH no ambiente
escolar, suas causas, seus sintomas, o diagnóstico e o acompanhamento adequado. Para a
construção desta pesquisa vários teóricos subsidiaram como: Barkley (2000); Topeczewski
(1999), GOLDSTEIN (1996, 1999), Schwartzman (2001), Brown (2007) dentre outros que
foram imprescindíveis, com as minha experiências em sala de aula que tornaram tudo possível
esse trabalho. Por fim, evidenciou-se a importância de fomentar a discussão, buscando uma
preparação de professores, estratégias de intervenções pedagógicas diferenciadas e tratamento
alternativo para o aluno com TDAH, respeitando suas individualidades e suas dificuldades e
buscando a aprendizagem através de um trabalho coletivo em equipe.
PALAVRAS-CHAVE: Transtorno, hiperatividade e atenção.
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UMA VIAGEM AO PASSADO PARA COMPREENDER O PRESENTE E
PLANEJAR O FUTURO
Ana Lúcia da Silva Costa Davi7
Márcia Helena de Lima8
RESUMO

Este TCC retrata uma viagem nas minhas memórias escolares, e tem como objetivo relembrar
o caminho percorrido, a fim de extrair deste, pontos essenciais da vivência educativa, para que
eu possa compreender melhor o meu presente, realizando as transformações necessárias,
através do vivido e compreendido no passado, possibilitando assim, projetar um profissional
pedagogo-educador capaz de atuar competentemente nas diversas áreas do conhecimento e da
prática educativa.
PALAVRAS-CHAVE: Vivência educativa, compreensão do presente, projeção do futuro.
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A FUNÇÃO DA ESCOLA E OS DESAFIOS DE SER PROFESSOR NO SÉCULO XXI
Ana Odete Bonifácio Guimarães9
Márcia Helena de Lima10
RESUMO
Educar é cada vez mais uma tarefa exigente e de enorme responsabilidade que requer
equilíbrio, levar esta tarefa a bom porto exige, da parte do professor, reunir um conjunto de
saberes e competências que lhe permitam a construção de um ensino de qualidade. Diante
disso, este artigo tem por objetivo destacar as questões presentes nas tensões vividas pelos
docentes no processo pedagógico curricular, analisando os reflexos do pensamento
contemporâneo na trajetória do docente, numa contribuição ao redirecionamento de formação
do professor. Para a realização deste estudo optou-se pelo método de revisão de literatura, a
análise dos dados da revisão bibliográfica deu-se através da leitura do material bibliográfico
encontrado de 1991 a 2011. Portanto, o se espera do professor é que ele seja aquele que ajude
a tecer a trama do desenvolvimento individual e coletivo e que saiba manejar os instrumentos
que a cultura irá indicar como representativos do modo de viver e de pensar civilizados,
específicos dos novos tempos.
Palavras- chave: perfil do professor, educador, professor no século XXI.
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A INDISCIPLINA NA ESCOLA
Beatriz Ferreira11
Márcia Helena de Lima12
RESUMO
A falta de regras objetivas por parte da instituição escolar favorece o abuso por parte dos
alunos e expõem o professor, ou seja, a indisciplina pode ser traduzida como revolta contra as
normas ou falta de conhecimento destas por parte de alunos, e, tornou-se um dos grandes
desafios da educação atual, constituindo-se alvo de preocupações de modo geral para
gestores, professores, família – pais ou responsáveis. Nesse contexto, entendemos que a
disciplina dos alunos torna-se fator fundamental e imprescindível para a instituição escolar,
tendo em vista que sua finalidade é educativa. Para tanto, o objetivo deste estudo é
proporcionar reflexões a educadores, educandos e pais sobre indisciplina, buscando destacar
alternativas educativas para amenizar e solucionar os problemas, frente ao aspecto da
importância da vivência de valores e atitudes éticas, tão necessárias nas salas de aula e nos
ambientes de convivência social. Para a realização deste estudo optou-se pela metodologia de
revisão de literatura, visto que ele possibilita sintetizar as pesquisas já concluídas e obter
resultados a partir de um tema de interesse. A seleção do material bibliográfico iniciou a partir
da escolha de autores que tinham consonância com o tema proposto.
Palavras- chave: Indisciplina Escolar. Disciplina. Educação.
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INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E SUAS APLICAÇÕES
Elessandra Rodrigues de Oliveira Nascimento13
Márcia Helena de Lima14
RESUMO
A Teoria das Inteligências Múltiplas vem expandindo a forma de avaliar e desenvolver o
potencial de cada pessoa, além de também ser de grande interesse para as organizações nessa
época de mudanças. O estudo do tema, pode mostrar realmente como é importante estudar as
inteligências existentes. Pensando desta maneira, o presente trabalho pretende apresentar de
forma sucinta a teoria das Inteligências Múltiplas e realizar uma breve análise crítica da
teoria, enfocando principalmente o aspecto neuropsicológico inserido nela. Por esta razão,
durante a exposição da teoria em si, embora mantendo fidelidade ao conteúdo original, serão
utilizados outros autores para fundamentar as inteligências em seu aspecto cerebral.
Fundamentando-se assim, poderá acontecer uma crítica mais consistente por estar enfocada
em determinado aspecto, que anteriormente foi destacado na apresentação da teoria. A teoria
das Inteligências Múltiplas afirma que cada individuo possui varias habilidades distintas e
identificáveis, as quais Howard Gardner denomina “Inteligências” ou habilidades
interconectadas e, em parte, independentes, localizadas em diferentes regiões do cérebro, com
diferentes para indivíduos e para cada cultura. Ele identificou inicialmente sete inteligências
(Tarouco,1998c): Lógico-matemática, musical, lingüística, corporal-cinestésica, espacial,
interpessoal e intrapessoal. Essas competências intelectuais são relativamente independentes,
têm sua origem e limites genéticos próprios e substratos. É importante ressaltar que,
atualmente, existe uma oitava inteligência, chamada de inteligência naturalista, que encontrase em estudos e não consta no livro. Estruturas da mente de Gardner (1983). No livro
“Inteligências Múltiplas na sala de aula” de Thomas Armstrong (2001) trás em evidencia a
inteligências Naturalista e de como ela pode ser usada em sala de aula. O tema desta
monografia foi escolhido a partir de relatos de experiências vivenciadas com alunos e com
profissionais da área, que despertou em mim a curiosidade e a necessidade de conhecer
melhor e abranger novos pensamentos, sair dos conceitos cognitivos tradicionais e diversificar
as atividades em sala de aula, explorar mais as múltiplas inteligências e aplicá-las,
possibilitando assim descobrir diferentes perfis intelectuais em diferentes grupos, e dando
assim uma nova visão ao papel do educador.
PALAVRAS CHAVE: inteligência, inteligências múltiplas, capacidade, Habilidade, Howard
Gardner, cognitivo, intelectual.
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ACESSIBILIDADE DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NA ESCOLA
Eliza Martins de Sousa15
Márcia Helena Lima16

RESUMO
As escolas e as famílias estão realmente preparadas para garantir o desenvolvimento pleno e a
escolarização das crianças com deficiência física? Neste artigo buscou-se ressaltar o que as
escolas precisam para atender as crianças com deficiências da educação infantil de 0 a 5 anos.
Tendo por objetivo defender que toda criança deficiente tem direito de freqüentar escola,
garantir a acessibilidade no espaço escolar, levar em conta a necessidade de conscientização e
combate ao preconceito e esclarecer que a criança com deficiência pode desenvolver
atividades diversas, valorizando a sua capacidade, e a forma de atuação dos pais e professores.
Mediante pesquisa bibliográfica, percebemos que muitas adaptações precisam ser feitas para
favorecer a educação e desenvolvimento das crianças com deficiência física na educação
infantil, pois a realidade é que muitas escolas brasileiras e as famílias não estão preparados
para garantir o desenvolvimento pleno e escolar destas crianças.
Palavras-chave: Deficiente Físico. Criança. Escola. Acessibilidade. Educação Infantil.
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A LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Evandro Soares de Leva 17
Maria Tereza Nascimento Maruyama18
RESUMO
Este artigo intitulado “A Literatura na Educação Infantil” pretende salientar a importância da
literatura infantil como fonte de conhecimento e fantasia nos primeiros anos escolares. A
descoberta da literatura ocorre através das histórias de contos de fadas, contadas pelos pais,
despertando o interesse das crianças pelas histórias infantis. No decorrer do processo de
alfabetização e mais tarde no ensino – aprendizagem do cotidiano escolar, a literatura infantil
tem uma grande importância, pois nos anos iniciais da educação formal, a criança está na fase
do faz – de- conta, e ouvir histórias que envolvem o mundo da fantasia é uma forma de
despertar o interesse. Os livros que trazem estas literaturas devem fazer parte da rotina dessa
criança. A literatura além de ser fonte de divertimento e prazer, também facilita o
desenvolvimento da inteligência, do raciocínio e interação. A literatura infantil, que para
muitos é apenas um passatempo, na realidade é uma forma de transmitir os valores de uma
cultura e, por isso, é fundamental fazer parte da prática pedagógica do professor nas séries
iniciais. A metodologia usada para a construção deste artigo foi pesquisa bibliográfica na sua
maior parte fundamentada nas autoras Lúcia Pimentel Goes e Maria Alexandre de Oliveira.
PALAVRAS-CHAVE: Educação, Leitura, Literatura Infantil, Prática Pedagógica.
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HIDROGINÁSTICA PARA TERCEIRA IDADE:
ESTUDO SOBRE A METODOLOGIA DE TRABALHO EM UBERLÂNDIA
Ivete Silene Barbosa19
Márcia Helena de Lima20
RESUMO
O referente trabalho visa analisar a metodologia de trabalho utilizada pelos professores de
hidroginástica que ministram aulas para turmas específicas de terceira idade. O procedimento
utilizado foi uma entrevista informal, a qual composta de perguntas abertas e fechadas. Este
trabalho foi realizado, devido ao fato em que as pessoas estão a cada dia procurando
atividades para melhorar a qualidade de vida na terceira idade, e uma das atividades mais
procuradas e a hidroginástica. Diante disto resolvemos verificar se os profissionais da
Educação Física, especificamente de hidroginástica, estão planejando suas aulas no sentido de
propiciar melhor qualidade de vida aos seus alunos. Após colher todos os dados relatos pelos
oito professores entrevistados, notamos que existem contradições entre o discurso dos
professores e sua prática metodológica.
Palavra chaves: Hidroginástica para terceira idade
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A APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA NAS SÉRIES INICIAIS: CRIANDO
POSSIBILIDADES PARA A LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
Lívia Pereira Silva21
Márcia Helena de Lima22
RESUMO
Este artigo tem como objetivo desenvolver uma análise reflexiva sobre a aprendizagem da
leitura e da escrita nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Trataremos primeiramente de
como conscientizar os professores sobre a importância de buscar novas alternativas
pedagógicas para esse ensino e o que o coordenador pedagógico pode fazer para promover
essa conscientização. Posteriormente apresentaremos uma relação entre as fases do
desenvolvimento infantil e o tipo de leitura mais aconselhável para determinada fase e, por
fim serão apresentadas algumas sugestões que podem ser aplicadas durante o processo de
aprendizagem da leitura e consequentemente da escrita. Nesse sentido, esperamos contribuir
para a construção de uma prática pedagógica que favoreça ao aluno a habilidade e a
competência de não só ler, mas também interpretar o que lê.
PALAVRAS-CHAVE: Leitura, Interpretação de Textos, Prática Pedagógica, Motivação.
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AFETIVIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR: UMA INTERVENÇÃO NECESSÁRIA
Luciana Gonçalves de Minas23
Márcia Helena de Lima24
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar as contribuições da afetividade dentro do
ambiente escolar e como o professor pode utilizá-la como ferramenta no processo ensino
aprendizagem. Para tanto utilizou a metodologia indutiva através de pesquisa bibliográfica.
Segundo Marconi (2001) “a pesquisa bibliográfica é um procedimento reflexivo, onde se procura
encontrar respostas para as questões propostas utilizando os métodos científicos”. Justifica-se o

presente trabalho pela importância da afetividade dentro do ambiente escolar e o uso deste
pelo professor como ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. As principais
conclusões extraídas dos textos pesquisados demonstram que uma postura afetiva por parte do
professor favorece a aquisição da aprendizagem e a possibilidade de um processo ensinoaprendizagem harmonioso e efetivo.
PALAVRAS-CHAVE: Afetividade, emoção e aprendizagem.

23

Aluna do Curso de Pós-Graduação em Gestão do Trabalho Pedagógico: Supervisão, Orientação e Inspeção da
Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC.
24
Professora e Orientadora do Curso de Pós-Graduação em Gestão do Trabalho Pedagógico: Supervisão,
Orientação e Inspeção da Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC.

PSICODRAMA E EDUCAÇÃO: UM ENCONTRO CRIATIVO
Marcia Aparecida Lopes Amorim Silva25
Anderson Oramisio Santos26
Denise Bortoletto27
RESUMO
Proponho, neste trabalho o psicodramam pedagógico, hoje denominado de pedagogia do
drama, como metodologia educacional. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica fundamentada
em moreno, o criador da psicodrama e alicia romaña criadora do psicodrama pedagógico
dentre outros e a possibilidade de sua aplicação no campo da educação. A partir desse
trabalho, que trata-se também de um convite aos professores e pedagogos a enveredarem
pelas trilhas do psicodrama pedagógico, como recurso metodológico no processo de ensino e
aprendizagem.
PALAVRAS-CHAVE: Psicodrama Pedagógico; Ensino E Aprendizagem; Metodologia De
Ensino.
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UM JEITO DIFERENTE DE APRENDER MATEMÁTICA:
OBSERVANDO GEOMETRIA
Maria Célida Silva Naves28
Márcia Helena de Lima29
RESUMO
Este estudo derivou de observações e comprovações decorrentes do trabalho docente e da
participação em cursos de matemática na Universidade Federal de Uberlândia e também de
pesquisas bibliográficas. Nestes cursos pude constatar o quanto é mais prazeroso aprender
matemática observando, tocando com as próprias mãos, fotografando, montando e
desmontando, um aprendizado lúdico. Esse estudo trata de uma área especifica da
Matemática, a Geometria, objetivando com isso levar o aluno a adquirir visão “geométrica”
do que está ao seu redor; o que contribui para a aquisição progressiva de conhecimentos e
habilidades relativas a formas geométricas e à situação no espaço. A preocupação em se
resgatar o ensino da Geometria como uma das áreas fundamentais da Matemática tem levado
muitos professores e pesquisadores a se dedicarem à reflexão e à elaboração ,
implementação e avaliação de alternativas, que busquem superar as dificuldades encontradas
na abordagem desse tema, na escola básica ou em níveis superiores de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: Matemática; Ensino e Aprendizagem; Metodologia de Ensino.
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PSICOPEDAGOGIA: EM BUSCA DA IDENTIDADE
Maria da Graças Cunha Rodrigues30
Márcia Helena de Lima31
RESUMO
A palavra psicopedagogia vem fazendo parte do debate escolar de forma intensa
especialmente após 1990. Mas ainda hoje, esta terminologia tem sua história e significados
perdidos, ficando de certa forma presa a discursos que pouco contribuem para a criação de sua
identidade ora confundindo-a com Psicologia, ora com Pedagogia, ora com a mistura das duas
áreas.Com base nesta observação inicial o presente artigo tem o objetivo de resgatar o
histórico do “surgimento” da psicopedagogia e defini-la, traçando assim o perfil do
psicopedagogo, através de uma pesquisa bibliográfica de diferentes autores, objetivando
resgatar a especificidade da área da psicopedagogia.
Palavras-Chave: Psicopedagogia; histórico; identidade.
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DESAFIO DO DOCENTE EM RELAÇÃO AOS HÁBITOS DE HIGIENE E
PREVENÇÃO DAS VERMINOSES, NA 3ª E 4ª SÉRIES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, NA VISÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL Dr.
GLADSEN GUERRA DE REZENDE
Marli Silvana Da Silva Tavares32
Marcia Helena De Lima33
RESUMO
Tem-se conhecimento de que a verminose é um sério problema, na saúde dos escolares.
Então, no capítulo inicial, fiz uma abordagem, da historicidade, sobre o ensino de ciências,
que foi implantado, com finalidade industrial e que era ministrado, de forma tradicional,
(centrado no professor). As dificuldades de ensinar, pelo despreparo e falta de material mais
elaborado para as aulas. Livro didático com conteúdo fragmentado. No segundo momento,
enfatiza-se, através de depoimento de pesquisa de campo, a importância do ponto de vista dos
entrevistados, em relação à saúde e o reconhecimento do professor quanto a algumas
dificuldades, encontradas para ministrar uma boa aula. Para o terceiro capítulo, conclui-se que
as dificuldades enfrentadas pelo professor, dependem do compromisso e profissionalismo em
estar buscando mais suplemento para o desempenho de professor, contando com uma melhor
formação acadêmica, reconhecendo ser necessária uma reavaliação nos currículos do processo
de ensino- aprendizagem e de valorização do programa de saúde nas escolas.
PALAVRAS-CHAVES: Docente- Verminose-Conhecimento.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Nilva Abadia de Souza Cristiano34
Márcia Helena de Lima35
RESUMO
Este artigo tem o objetivo refletir sobre a importância de práticas adequadas de leitura nos
anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como o papel da escola na formação de leitores
críticos e conscientes. Considera-se que as práticas de leitura se iniciam bem antes da inserção
da criança na escola, passam por todas as etapas de escolaridade e se estendem pela vida. A
escola torna-se fator fundamental na formação do leitor, pois é o espaço privilegiado do
aprendizado da leitura, porém, a parceria da família é imprescindível. Este trabalho resulta de
uma pesquisa bibliográfica através de autores que tratam desse tema e documentos
institucionais de âmbito nacional. Conclui-se que é preciso que a escola reveja sua concepção
sobre leitura, na tentativa de encontrar formas mais eficazes para formar leitores para a vida
inteira.
PALAVRAS-CHAVE: escola, leitura, formação do leitor, Ensino Fundamental.
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AVALIAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM
Patrícia de Oliveira Lima 36
Maria Tereza Nascimento Maruyama37
RESUMO
Este trabalho intitulado “Avaliação do Ensino e Aprendizagem” partiu da necessidade da
construção de um novo olhar sobre a avaliação e de uma nova abordagem teórico
metodológica sobre a avaliação escolar, tendo em vista que a mesma perpassa todo o processo
de ensino – aprendizagem, na qual não só o resultado é importante, mas também todo o
processo de aprendizagem necessariamente deve ser valorizado e acompanhado. Ao falar em
avaliação, logo vem a mente provas, testes ou em resultados obtidos pelos alunos. A partir das
formas de avaliação que são usadas ainda hoje nas escolas brasileiras, a visão negativa das
provas e testes em que a avaliação assume o papel que não é o seu: o de julgar, classificar e
tentar medir o conhecimento levando muitas vezes o aluno a sentir-se constrangido e até
mesmo excluído. Muitas vezes, direciona-se o olhar para o que o aluno não aprendeu,
esquecendo de valorizar o que o aluno aprendeu e como ele aprende. Assim a avaliação tem
que ser entendida como uma possibilidade de auto-regulação no processo de ensino –
aprendizagem. O objetivo
deste trabalho é refletir como os profissionais da educação
lidam com a avaliação escolar e reconhecer suas reais funções educacionais e sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Aluno, Aprendizagem, Avaliação, Escola, Professor.
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A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NA AQUISIÇÃO DA LEITURA E
ESCRITA
Poliana Aparecida38
Maria Tereza Nascimento Maruyama39
RESUMO
O presente artigo tem como objetivo compreender a psicomotricidade e sua importância na
aquisição de leitura e da escrita e o papel do supervisor nesse processo. Para tanto utilizou a
metodologia indutiva através de pesquisa bibliográfica. Segundo Marconi (2001) “a pesquisa
bibliográfica é um procedimento reflexivo, onde se procura encontrar respostas para as questões
propostas utilizando os métodos científicos”. Justifica-se a necessidade de destacar a importância

da psicomotricidade na aquisição da leitura e escrita em prol da aprendizagem e do
conhecimento adquirido associado ao papel que o supervisor pode desempenhar durante o
processo. As principais conclusões extraídas dos textos pesquisados demonstram que a
psicomotricidade trabalha a criança como um ser total e em movimento e sendo assim a
aquisição da leitura e da escrita só se dá de forma concreta quando a criança no tempo certo e
da forma correta for estimulada a brincar para desenvolver suas habilidades psicomotoras.
PALAVRAS-CHAVE: Psicomotricidade, Aquisição leitura e escrita, lateralidade e psicomotricista.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Raquel de Lima Lula Oliveira40
Maria Tereza Nascimento Maruyama41
RESUMO
Jogos, brinquedos e brincadeiras mudam com o tempo, mas sempre fizeram parte do universo
infantil, desde o início da humanidade estão presentes como forma de socialização e também
como forma de ensinar regras. O presente artigo, feito a partir de referência bibliográfica
tendo como base os autores Paulo Nunes de Almeida, Nelson Carvalho Marcelino e Giselda
Wajshop, tem como objetivo o resgate dos jogos e brincadeiras como parte do processo
ensino - aprendizagem, integrando estes aos componentes curriculares a serem apresentados
às crianças de forma prazerosa e interativa, uma vez que as atividades lúdicas são de extrema
importância para o desenvolvimento e para a apreensão dos conhecimentos, possibilitando o
desenvolvimento da percepção, da imaginação e da coordenação. Por meio das atividades
lúdicas, a criança aprende a se comunicar consigo mesma e com o mundo que a cerca,
estabelece relações sociais, constrói conhecimentos, aprende regras e normas, e assim
desenvolvendo-se integralmente.
PALAVRAS-CHAVE: Brincadeiras, Crianças, Educação Infantil, Jogos.
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EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA MÚSICA
Rosângela A. Botelho De Freitas42
Márcia Helena Albino43
RESUMO
O presente artigo apresenta a importância da musica na educação, enfatizando sua
contribuição para aprendizagem, o estimulo da criatividade e integração da criança com o
meio. A música está presente na vida do ser humano desde seu nascimento, desta forma
podemos estender que toda criança é capaz de aprender através da música, desde que
trabalhada com estimulo e criatividade do professor e do aluno. Aborda ainda a necessidade
de o professor estar sempre em busca de novas metodologias e alternativas para aprimorar a
aprendizagem dos educandos através da musica.
PALAVRAS-CHAVES: música, educação, aprendizagem.
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A ESCOLA COMO FORMADORA DE CIDADÃOS
Vanuza Jesus Silva44
Márcia Helena de Lima45
RESUMO
A evidência desse trabalho foi caracterizar em alguns aspectos a importância da Escola na
formação integral do educando em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse
sentido, o trabalho visa criar possibilidades e ações para novos olhares e metodologia que a
escola deverá adquirir agregando no seu contexto formador não só o conhecimento
sistematizado, mas que venha acompanhado de valores éticos e morais que permeiam o ser
humano na sua integridade.
PALAVRAS-CHAVE: Cidadania; Escola; formação; sociedade.
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