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Apresentação 

 

É com imensa alegria que apresento os Anais da VII Amostra de Pesquisas em Educação, 

organizada pelo PET Pedagogia, em maio de 2013. Como é possível verificar, os resumos dos 

trabalhos publicados se distribuem em diferentes subáreas do conhecimento e versam sobre diversas 

possibilidades de se desenvolver pesquisa em uma área de grande amplitude como a Educação, 

transformando o evento em uma apresentação, mostra, demonstração de parte das pesquisas 

produzidas em sua maioria na Faculdade de Ciências e Letras, que tem se revelado como lócus 

promissor de formação cientifica.  

A Ciência pode ser compreendida como uma das formas de conhecimento presente na sociedade e, 

que na área das humanidades, tem como principal característica a compreensão de um dado 

fenômeno à luz de uma teoria explicativa consistente.  

As pesquisas nas Ciências Humanas podem se distribuir quanto à sua natureza em teórica ou 

empírica, sendo que esta última pode assumir a abordagem quantitativa, qualitativa ou, o que se tem 

ultimamente denominado quanti-qualitativa, quando o pesquisador utiliza as duas formas como 

complementares. Contudo, nota-se um predomínio da abordagem qualitativa ao focalizar as 

pesquisas educacionais.  

Independentemente da natureza do objeto de estudo, do modelo de relação estabelecido entre o 

pesquisador e o pesquisado e do modo pelo qual se apreende o conhecimento pretendido, a 

preocupação em atender aos critérios de confiabilidade e rigor teórico-metodológico é fundamental 

para a produção do conhecimento que se pretende científico.  

Com o propósito de despertar o interesse investigativo desde a graduação em Pedagogia é que a 

Amostra de Pesquisas em Educação foi proposta e na sua sétima edição, pode-se certificar que este 

evento se consolida na Faculdade de Ciências e Letras atendendo às expectativas de atrair o 

cientista ainda em iniciação científica, de propiciar a interlocução entre pesquisadores do mais 

diversos níveis de formação e de propor um espaço de discussão na confluência de disciplinas que 

oferecem elementos para compreender a Educação como uma complexa área de conhecimento.  

A consolidação deste evento seguramente afirma que o PET Pedagogia cumpre integralmente o seu 

papel de fortalecer a graduação da qual se vincula, de promover a interlocução entre graduação e 

pós-graduação e de estabelecer contato com grupos de pesquisa externos à Faculdade de Ciências e 

Letras. 

É com este olhar que convido a todos a realizarem uma leitura atenta destes Anais. 

 

Silvia Regina Ricco Lucato Sigolo 

FCLAr/ UNESP 
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SESSÃO A – PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

A CRIANÇA DE SEIS ANOS NO ENSINO FUNDAMENTAL: DO DISCURSO OFICIAL ÀS 

PRÁTICAS EFETIVAS 

 

Autor (a): Marina Nascimento Minarelli (mahminarelli@gmail.com) 

Orientador (a): Profª. Drª. Marcia Cristina Argenti Perez 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação 

 

A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos foi sancionada no inicio de 2006 com a Lei n° 

11.274, incluindo a criança de seis anos de idade no ensino básico obrigatório. Os órgãos responsá-

veis justificaram a importância da ampliação, alegando que as crianças passariam mais tempo den-

tro da escola e ampliariam as oportunidades de aprendizado, democratizando o acesso a escolariza-

ção da população brasileira, que até então não era contemplada nesta faixa etária. Outra justificativa 

seria a ampliação do tempo de aprendizagem da alfabetização e do letramento e, portanto, a inten-

ção pela diminuição no tocante aos problemas de aprendizagem. Com discursos próximos aos aca-

dêmicos, o MEC publicou uma série de manuais que discorrem sobre a necessidade da educação 

atender as especificidades das crianças, como a brincadeira e a atividade lúdica, afirmando que o 

aprendizado da escrita e da leitura devem ocorrer naturalmente na criança, tendo significados e uti-

lidades a ela. Após a leitura e análise de alguns materiais que representam o discurso oficial, verifi-

camos que as orientações destacam as necessidades das crianças de seis anos e oferecem várias di-

retrizes teóricas e metodológicas. Neste contexto, o objetivo da presente investigação consiste na 

análise da proximidade e/ou distanciamento do discurso oficial das práticas educativas presentes em 

uma rede de ensino pública. A presente pesquisa procede de uma investigação com abordagem qua-

litativa em três escolas de uma rede de ensino público. Também foram considerados estudos já rea-

lizados, apontando que as escolas não receberam o devido preparo para atenderem estas crianças, 

que ainda permanecem muito tempo em sala de aula sem conciliarem o aprendizado e às práticas 

que valorizam a ludicidade.  Acreditamos que neste novo contexto educacional as escolas estejam 

apresentando grandes desafios e dificuldades de organização, mediante a obrigatoriedade de ampli-

ação e devido à especificidade do atendimento das crianças de seis anos no primeiro ano do Ensino 

Fundamental. 
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A EDUCAÇÃO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO, UM ESTUDO A PARTIR DA 

SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO SUAXUAL NA MODERNIDADE E PÓS-MODERNIDADE 

 

Autor (a): Viviane Oliveira Augusto (vivianeoaugusto@gmail.com) 

Co-autores: Karla Cristina Vicentini de Araujo; Hamilton Vieira. 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Rennes Marçal Ribeiro. 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação 

 

Esta pesquisa pretende contribuir com as representações existentes e elencadas pela sociedade sobre 

a sexualidade, formando reflexões sobre a história da sexualidade e educação sexual até o mundo 

contemporaneidade. O objetivo da presente pesquisa é proporcionar através do retrocesso histórico 

a compreensão do que vivenciamos no  presente sobre educação sexual e sexualidade e a relação 

com os conceitos teóricos da pós- modernidade através da revisão bibliográfica. Bauman 

compreende que o ser humano na modernidade líquida procura relações desconectadas e se vê livre 

para movimentar como os fluidos, ele esta marcado pela ambivalência e imediatismo, frente a 

inúmeras possibilidades. A sexualidade é um tema polêmico que passou por diversas situações 

repressivas na história, entretanto, atualmente busca-se a conscientização da sua importância para o 

bem estar do indivíduo e para a vivência da sua sexualidade com saúde e prazer. Assim, o ser 

humano na modernidade líquida é imediatista, manter relações afetivas duradouras resulta em 

sacrifícios, podendo perder outras oportunidades, portanto, ele migra de uma relação para outra a 

procura de um ganho maior, sempre na busca incessante da satisfação. Sendo assim, a busca pelo 

prazer através das relações fluidas e do imediatismo exige mudanças constantes como: de parceiro, 

de valores, de prazer, de satisfação, dentre outras. Bauman expõe vários traços que estão presentes 

na contemporaneidade, assim como a incerteza da vida cotidiana, a precariedade dos laços afetivos 

e do trabalho, a insegurança na cidade, o privilégio do consumo em detrimento da produção, a troca 

do durável pela amplitude do leque de escolhas, o excesso de informações, a precariedade da 

solidez nas relações, etc. A ideia central de que quanto mais se procura e estabelece laços frouxos, 

mais inseguro e angustiado o indivíduo se torna, devido à falta da segurança dos contextos sólidos, 

dos laços afetivos e das relações duradouras. Na modernidade líquida a sexualidade é regida pelo 

imperativo do prazer, do consumo, e da liquidez, sem relações sólidas, contudo, gerando a 

insegurança e a angústia. O autor ainda pontua na mesma obra que a fluidez apresenta-se presente e 

marcante na esfera da sexualidade humana, que existe uma busca incessante pelo prazer imediato, o 

que se configura em uma relação frouxa e ligeira. Concluímos que os indivíduos procuram relações 

que proporcionem satisfação imediata de seus desejos e, todavia, evitando desenvolver estabilidade, 

para que não ocorra a perda da liberdade e de oportunidades mais prazerosas e que o satisfaça ainda 

mais. 
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE LITERATURA PARA UMA POSSÍVEL 

HUMANIZAÇÃO DO INDIVÍDUO NO CONTEXTO DA ATUAL SOCIEDADE 

 

Autor (a): Larissa Quachio Costa (lalaquachio@yahoo.com.br) 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Antonio Calmon Nabuco Lastória 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação 

 

Para Saviani, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada in-

divíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos ho-

mens”. (SAVIANI, 2000, p. 17) Dessa forma, podemos dizer “a pedagogia é o processo através do 

qual o homem se torna plenamente humano”. Para tanto, a escola deve consentir o acesso das novas 

gerações à esfera do saber sistematizado, do saber metódico, científico e, além disso, precisa estabe-

lecer processos convenientes a esse fim. (SAVIANI, 2000, p. 89).  A pedagogia histórico-crítica 

defende a especificidade da escola, a transmissão do conhecimento mais elaborado, ou seja, aquele 

que possibilita a emancipação humana, aquele que produz a humanização do indivíduo, enfim, 

aquele que proporciona ao educando a catarse, ou seja, a real apropriação do saber, uma nova visão 

de realidade. Sendo assim, podemos dizer que é no momento catártico que o educando adquire uma 

perspectiva de totalidade integradora do que antes era visto como um conjunto de partes dispersas. 

Trata-se do novo posicionamento intelectual do aluno, pois nesse momento ele é capaz de situar o 

conteúdo histórico-concreto na totalidade e dar um novo sentido à aprendizagem. O aluno adquiriu 

não apenas um conteúdo, mas um instrumento de edificação da realidade pessoal e social, algo que 

lhe reclama o compromisso de atuar na transformação da sociedade. Acreditamos que o ensino de 

literatura seja imprescindível para tal processo de humanização do indivíduo e buscando contribuir 

para a construção de uma pedagogia marxista que vise à emancipação do educando, defendemos 

que a literatura, forma de expressão artística, pode exercer, junto à ciência, um papel desfetichiza-

dor na formação humana. Embora seja evidente a relevância do ensino de literatura, podemos dizer 

que este, atualmente, não tem recebido a devida atenção, pois tal disciplina encontra-se, muitas ve-

zes, numa modalidade de ensino limitada pelo vestibular que condiciona o conteúdo e a perspectiva 

de abordagem. O ensino de literatura apresenta-se prejudicado pelo esvaziamento de conteúdo, uma 

vez que materiais didáticos resumem, de forma brusca, o conteúdo a ser ensinado, suprimem esco-

las literárias, contextos históricos, importantes artistas, relevantes conceitos, enfim, privam os alu-

nos de parte do saber sistematizado. É relevante salientarmos que por compreendermos o ensino de 

tal disciplina como parte do processo de socialização do saber sistematizado, propomos discutir o 

lugar do ensino de literatura para uma possível humanização do homem no contexto da sociedade 

atual.  Enfim, tal trabalho se justifica pela necessidade de refletir acerca da contribuição do ensino 

de literatura para a formação humana, posto que tal tema não é muito explorado e na educação, en-

quanto instância de transmissão e recriação dos valores e conhecimentos da sociedade, a literatura 

merece, sobretudo, uma atenção especial. A legitimidade dessa discussão se encontra na necessida-

de de analisar e defender como o ensino de literatura pode estabelecer compromisso com o processo 

de formação humana, com o trabalho educativo, ou seja, com o processo de humanização do indiví-

duo no contexto da atual sociedade.  
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A RELAÇÃO CONTEÚDO-FORMA NA ARTE E NA EDUCAÇÃO  
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Esta pesquisa de iniciação científica, iniciada em janeiro de 2011, integra-se à investigação atual-

mente desenvolvida pelo Prof. Dr. Newton Duarte, “Arte e Formação Humana em Lukács e Vigots-

ki” (CNPq/CAPES). Trata-se de uma pesquisa teórica que, no interior dessa ampla temática, objeti-

va analisar comparativamente as concepções do construtivismo e da pedagogia histórico-crítica, 

acerca da relação conteúdo-forma na educação escolar. Ademais, tem por fundamento teórico-

metodológico os estudos de Lev Vigotski e Georg Lukács sobre a relação conteúdo-forma no campo 

da arte. Constatamos que, em educação, o construtivismo e a pedagogia histórico-crítica defendem 

concepções opostas sobre a relação conteúdo-forma. O construtivismo desconsidera a dialética des-

sa relação, compreendendo que o desenvolvimento das formas do pensamento independe de seus 

conteúdos. Tal concepção é derivada da teoria de Jean Piaget no que se refere ao desenvolvimento 

do pensamento como pura forma de um funcionamento psíquico não sujeito, em sua dinâmica es-

sencial, a variações socioculturais. Logo, para o construtivismo, importará no âmbito escolar a ma-

neira como o aluno constrói o seu conhecimento, submetendo o conteúdo a moldes e distorções pela 

forma do pensamento. Em termos pedagógicos, tal perspectiva supervaloriza a forma e praticamente 

nulifica a influência do conteúdo no desenvolvimento cognitivo humano. Diversamente, na pedago-

gia histórico-crítica, nem o conteúdo nem a forma se justificam por si mesmos, uma vez que a esco-

lha dos conteúdos escolares deve priorizar as formas mais desenvolvidas do saber objetivo produzi-

do histórica e coletivamente. Igualmente é primordial o ensino, pelo professor, desse conhecimento, 

visto que o processo de ensino enriquece a aprendizagem e, por consequência, o aluno que domina 

os produtos culturais mais desenvolvidos, dominará facilmente as objetivações humanas menos 

desenvolvidas, sendo falsa a recíproca. Entretanto, há que se empregarem as adequadas formas em 

tais conteúdos, organizando-os adequadamente nos currículos escolares e desenvolvendo métodos 

próprios de seu ensino. Lino de Macedo afirmou que o desafio construtivista é fazer os docentes 

verem-se também como a plateia do processo educativo, e não apenas como palco. A pedagogia 

histórico-crítica, ao contrário, entende que o ensino dos conteúdos escolares é fundamental para o 

desenvolvimento dos alunos e que as tentativas de equalização, já no ponto de partida do processo 

educativo, dos papéis de alunos e professores, impedem a conquista da verdadeira autonomia no 

ponto de chegada.  Essa pedagogia, apoiada, entre outros autores, em Antonio Gramsci, também 

defende que o processo de transmissão e aquisição de conhecimentos não torna o aluno passivo, 

pois há a mobilização de toda a sua subjetividade no trabalho educativo. Quanto à relação conteúdo-

forma no âmbito artístico, Lukács e Vigotski consideraram que a arte desempenha um importante 

papel na formação humana, pois contribui para o desenvolvimento dos indivíduos por meio da des-

fetichização da realidade e da superação, por incorporação, do psiquismo cotidiano. Sem dicotomi-

zar os processos de criação e de recepção artísticas, Lukács entende que existam distinções na ma-

neira como a relação conteúdo-forma se apresenta em ambos, visto que, na criação, a atenção diri-

ge-se à forma a ser dada ao conteúdo atingindo-se, ao final, sua transformação qualitativa. Vigotski 

compara tal processo à transformação da uva em vinho e da vida em arte. Já na recepção, segundo 

Lukács, a atenção volta-se prioritariamente para o conteúdo, mas tal relação entre a subjetividade 

receptiva e o conteúdo da obra de arte é mediada pela forma dada pelo artista ao conteúdo. De ma-

neira similar, na educação escolar, a atenção do aluno se volta prioritariamente para os conteúdos, 

mas sua relação com estes é mediada pelas formas por meio das quais esses conteúdos são ensina-

dos e aprendidos. Em síntese, compreendemos que deve ser dialética a relação conteúdo-forma na 
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arte e na educação, promovendo-se a elevação da subjetividade dos alunos por meio da socialização 

das objetivações superiores do gênero humano, possibilitando uma compreensão aprofundada da 

realidade, necessária à prática social conscientemente transformadora. 
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AFETIVIDADE E SUA INTERFACE NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ANÁLISE 

DAS PERCEPÇÕES DE PROFESSORES DE 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Autor (a): Amanda de Deus (amanda-dedeus@hotmail.com) 

Orientador (a): Profª. Drª. Valéria Aparecida Chéchia 

IES: Faculdade de Educação São Luis 

Departamento: Pedagogia 

 

Estudos recentes indicam a importância de investigações mais abrangentes sobre a afetividade no 

universo da ação pedagógica do professor, ressaltando que essa não é constituída somente de 

habilidades e procedimentos, mas principalmente, por um quadro complexo de atitudes afetivas, 

pré-concebidas pelo professor, durante a sua vida escolar, e em especial no decorrer da sua 

formação docente. Este estudo objetivou investigar as percepções dos professores do ensino 

fundamental de 1º ao 5º ano sobre as vivências, as peculiaridades, o papel e a influência da 

afetividade na constituição profissional do professor. A pesquisa foi orientada pela abordagem 

qualitativa, estruturada por meio de entrevistas de profundidade, que teve como finalidade a 

contextualização da formação, a história e a prática profissional dos professores. Além disso, 

objetivou-se investigar as percepções dos professores em relação à afetividade e seus reflexos na 

atuação profissional. Os dados depois de transcritos literalmente foram submetidos à análise de 

conteúdo. Os resultados evidenciaram que a afetividade, bem como as características dos docentes 

na trajetória escolar e na formação dos professores, exerce grande influência na ação pedagógica. 

Os dados apontam para a importância da formação continuada a fim de, promoverem o contato 

contínuo com novos conhecimentos, para melhoria da prática pedagógica. Ainda, os dados nos 

permitiram conhecer a importância da afetividade no contexto escolar, e os resultados positivos na 

vida dos alunos. Concluímos que os professores como mediadores podem e devem ser conscientes 

de tudo o que podem ser e representar para um aluno. Logo, é necessário que o professor reveja a 

sua prática pedagógica, o seu papel e sua representação para os alunos com o intuito de contribuir 

para função social e cognitiva da educação. Nesse meio cultural que falamos está também a escola, 

na qual o aluno passa grande parte de seu tempo na fase da formação de valores e nela é fato que 

presencia relações de afeto tanto positivos quanto negativos que refletem em sua vida e contribuem 

significativamente, cabendo ao professor assumir a postura que considera ideal. 
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ARTE E EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 
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O cotidiano da escola de Educação Infantil é permeado por práticas expressivas com linguagens 

artísticas. Essas linguagens são instrumentos de comunicação  usuais na ação da criança sobre o 

mundo e no fazer pedagógico do professor. Os professores, para atender às demandas de comunica-

ção com as crianças, fazem usos das linguagens artísticas voltadas para os mais variados objetivos. 

No entanto, mesmo fazendo parte do dia-a-dia as linguagens artísticas são, na maioria dos casos, 

articuladas pelo professor intuitivamente e/ou inconscientemente como algo já incorporado ao tra-

balho e sobre o qual não é necessário refletir. O objetivo do presente estudo é o investigar os signi-

ficados, conceitos e práticas educativas relacionadas à importância da Arte e Educação, no contexto 

da Educação Infantil. A metodologia do estudo é o levantamento e análise de estudos no campo da 

Educação, Psicologia da Educação, a partir das contribuições da perspectiva Histórico cultural, arti-

culadas em alguns conceitos da Sociologia da infância. Dentre os principais resultados podemos 

constatar que a ausência de formação faz com que esses professores atuem movidos pela represen-

tação da Arte e do seu ensino, construída ao longo de suas histórias pessoais. E como, a maior parte 

dos professores foi privada do acesso ao repertório cultural da Arte, tanto na vivência de sua expres-

sividade em atos artísticos quanto na condição de refletir sobre seus conteúdos na escola, isso gerou 

uma falta de consciência acerca dos sentidos que esses conteúdos e vivências artísticas podem as-

sumir na escola de Educação Infantil. Essa ausência de ações dos professores reflete, principalmen-

te nas escolhas e no encaminhamento de situações de sala de aula que envolvam as linguagens artís-

ticas. No entanto, alguns pesquisadores e educadores têm se dedicado na reflexão sobre o papel da 

Arte na escola construindo importantes referências que podem nortear as ações dos professores.  
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AS MEDIAÇÕES PEDAGÓGICAS E AS APRENDIZAGENS DE CRIANÇAS PRÉ-

ESCOLARES. 
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O objeto deste projeto são as mediações realizadas pelas professoras da Educação Infantil, nas situ-

ações de aprendizagem cotidianas. Os processos de aprendizagem realizam-se, segundo uma meto-

dologia dialética de produção do conhecimento, pela via das mediações realizadas pelas professoras, 

sejam elas verbais objetais e simbólicas (Vasconcellos, 2005). Esta perspectiva dialética de ensino, 

relaciona-se com a perspectiva de aprendizagem descrita nos pressupostos da Psicologia Histórico-

Cultural e do Materialismo dialético.  Os estudos empreendidos por Vigoyski, de 1928 a 1934, em 

colaboração com Leontiev e Luria, concentravam-se em demonstrar a origem social e mediata dos 

processos psicológicos superiores. Esta relação mediata explicita que os processos presentes no 

recém-nascido, herdados de sua condição biológica, não lhe capacitam às ações que lhes são impos-

tas, nem mesmo aquelas ligadas à sobrevivência orgânica do ser. O aspecto instrumental explicita-

se pelos estudos que demonstraram que a relação do homem com a natureza não é direta, mas medi-

ada por instrumentos, produzidos e aperfeiçoados nas relações humanas. (LURIA, 1992). À luz 

desta teoria, estabelece-se uma clara diferenciação, porém não restritiva quanto às possibilidades de 

ações das crianças, entre o professor, alguém que domina um saber, um conhecimento sistematizado 

e tem condições de transmiti-los a muitos num processo multiplicativo e a criança, que se apropria 

do saber que lhe é transmitido de forma sistematizada e estruturada. Neste sentido se explicita a 

necessidade de identificarmos os tipos de mediações pedagógicas utilizadas pelos professores, bus-

cando ainda identificar a relação entre os tipos de mediação e a área do conhecimento (linguagem, 

matemática, conhecimentos da natureza e conhecimentos de mundo) presente nas diversas situações 

de aprendizagem. Dependendo do conteúdo, das possibilidades efetivas das crianças em articulá-los 

para si de modo independente e também da forma como as professoras articulam o que as crianças 

sabem sobre o conteúdo com os aspectos lógicos que os compõem (por isso, nem sempre disponí-

veis para as crianças), as mediações realizadas pelas professoras têm uma maior ou menor probabi-

lidade de produzirem aprendizagens efetivas. De modo geral, os elementos culturais convertidos em 

conteúdos escolares, não são apresentados às crianças de forma direta, mas por alguma mediação. 

Vasconcelos (2005) afirma que a mediação da realidade a ser conhecida – conteúdo ou elemento 

cultural – pode ser verbal (fala), objetal (livros, filmes, objetos diversos) ou simbólica, (imagens, 

gravuras, músicas, etc). Esta natureza mediadora dos processos de ensino-aprendizagem, indica-nos 

a necessidade de observar a relação já demonstrada por Vigotskii (2001) entre as aprendizagens que 

se realizam de modo independente pelas crianças e aquelas que se tornam possíveis pelas mediações 

viabilizadas pelas interações com os adultos. Temos como objetivo identificar os tipos mais fre-

quentes de mediação, verbal, simbólica e objetal, utilizadas pelas professoras no ensino dos conhe-

cimentos às crianças de 04 e 05 anos. Observar se há uma relação entre os tipos de mediação mais 

frequentemente realizadas pelas professoras e a área do conhecimento presente na aprendizagem; 

Aperfeiçoar o instrumento de coleta de dados desenvolvido para o fim deste projeto e para a coleta 

de outros dados de interesse secundário nesse projeto. Os dados da pesquisa serão analisados e re-

fletidos a partir das contribuições dos autores da Teoria Histórico-Cultural e discussões sobre meto-

dologia dialética do conhecimento (Vasconcellos) e da filosofia marxista de Vázquez (2007), entre 

outros.  
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O objetivo desta pesquisa pauta-se em compreender como se dão as relações dentro do ambiente 

escolar, tendo como público alvo alunos do Ensino Fundamental. Nesse sentido, pretendo contem-

plar quem são as crianças esquecidas ou pouco lembradas dentro da sala de aula e quais as causas 

deste isolamento, isto é, de que forma são engendradas as visibilidades e invisibilidades entre os 

educandos, e até que ponto isto coopera no seu sucesso, fracasso, ou desanimo nos estudos, ruman-

do a um contentamento de rendimento mediano. Ademais, anseio investigar a perspectiva dos pro-

fessores no tocante a esses alunos e mediante ao levantamento das problemáticas, propor interven-

ções para mudar a realidade de exclusão e descontentamento escolar, a saber, modos os quais o do-

cente e toda a escola em si possam realizar para que haja integração de todos dentro da sala de aula.  

Dentre as discussões mais relevantes destacamos: 1) Penna aborda em sua dissertação de mestrado, 

um estudo sobre como as crianças constroem as relações dentro da sala de aula e as interferências 

destas na constituição do ser aluno e no sucesso e fracasso escolar. Ademais, a autora faz um levan-

tamento sobre o rendimento escolar dos alunos, dados etnográficos, perspectivas das professoras em 

relação aos alunos os quais denomina de “visíveis” ou “invisíveis”; 2) Patto explicita as contribui-

ções da sociedade para o sistema escolar (input) e deste para sociedade (output), relatando sobre a 

essencialidade do financiamento para educação, o qual funciona com precariedades, contemplando 

também dados estáticos sobre os índices de reprovação brasileiros. Nesse sentido, a autora apresen-

ta a crítica sobre como o sistema escolar através da reprovação e evasão suprime os menos capazes. 

A presente pesquisa encontra-se em fase inicial, adotando como metodologia o arrolamento teórico 

dos estudos referentes ao tema. 
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Este trabalho tem como objetivo discorrer sobre uma das questões que permeiam minha pesquisa de 

mestrado, qual seja: o método de ensino preconizado pela pedagogia histórico-crítica. Segundo 

Dermeval Saviani (2009, p.66), a educação configura-se como uma “atividade mediadora no seio da 

prática social global” e, nesse sentido, a prática social é o “ponto de partida” e o “ponto de chegada” 

do método de ensino dessa teoria pedagógica. Adotar a prática social como primeiro passo em dire-

ção ao conhecimento da realidade, demonstra a coerência da pedagogia histórico-crítica com a base 

filosófica marxista. Isso porque, o processo de conhecimento na escola deve ser conduzido a fim de 

se passar da aparência a essência dos fenômenos. Ademais, pode-se afirmar que não existem práti-

cas sociais díspares, uma para o professor e outra para o aluno. Porém, há formas qualitativamente 

diferentes de compreensão dessa prática. Se, por um lado, a criança, no ponto de partida da prática 

educativa, lida com os fenômenos do mundo de forma caótica e sincrética, por outro lado, o profes-

sor possui uma compreensão mais sistemática da realidade. Verifica-se, aqui, a necessária desigual-

dade de nível cognitivo entre professor e aluno e é, por essa razão, que a pedagogia histórico-crítica 

enfatiza a prioridade da transmissão do conhecimento pelo professor. A referida pedagogia aponta 

ainda para a importância do caráter problemático dos conteúdos escolares. É preciso ressaltar, toda-

via, que a concepção de problema em pauta não se refere àquilo que está diretamente ligado ao co-

tidiano ou ao desejo e interesse de um conjunto de alunos. Os problemas a serem analisados são, 

pois, aqueles que advêm da prática social. Na sequência do método encontra-se a instrumentaliza-

ção, isto é, as condições objetivas de trabalho ofertadas pela instituição e a partir das quais o ensino 

acontece, por exemplo, os materiais utilizados, o número de alunos envolvidos nas ações propostas 

pelo professor etc. Disso decorre que o trabalho educativo requer, acima de tudo, um posicionamen-

to teleológico por parte do professor. Ele deve planejar suas ações de acordo com um objetivo a se 

alcançar no ponto de chegada. A instrumentalização refere-se, portanto, ao ato de ensino propria-

mente dito, aos conteúdos devidamente selecionados e graduados em função do período de desen-

volvimento psicológico dos alunos. Já a catarse, em termos educacionais, corresponde ao processo 

de rompimento com uma compreensão fetichista e alienada da prática social, inaugurando uma for-

ma mais rica e profunda de relação do sujeito com a realidade. Com efeito, a ascensão da consciên-

cia do indivíduo em face da realidade não é portadora de resultados e transformações imediatas na 

vida dos indivíduos. Para Duarte (2007, p.70-71) “é mais comum que ela [a catarse] seja apenas um 

pequeno e específico salto em algum processo de relacionamento entre o indivíduo e alguma objeti-

vação”. Tem-se, enfim, o retono a pratica social como ponto de chegada, apresentando-se de modo 

qualitativamente superior à prática social do início do processo educativo. Em suma, vale salientar 

que é equivocada a afirmação segundo a qual a pedagogia histórico-crítica defenderia uma concep-

ção de educação que não estaria ligada à prática social e nem teria a pretensão de se vincular a 

ações efetivas na realidade. A prática educativa, entretanto, deve ser compreendida como um pro-

cesso dialético, cujos resultados virão no futuro se, agora, as crianças e adolescentes forem subme-

tidas a um ensino de qualidade, isto é, que promova a ampliação de suas consciências, de suas sub-

jetividades. Como afirma Saviani (2009, p.65) “(...) É preciso, no entanto, ressalvar que a alteração 

objetiva da prática só pode dar-se a partir da nossa condição de agentes sociais ativos, reais. A edu-

cação, portanto, não transforma de modo direto e imediato e sim de modo indireto e mediado, isto é, 

agindo sobre os sujeitos da prática”.  
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CONTRIBUIÇÕES PARA O TRABALHO EDUCACIONAL A PARTIR DE REFLEXÕES 

SOBRE A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO SEXUAL E SEXUALIDADE DAS MULHERES 

 

Autor (a): Viviane Oliveira Augusto (vivianeoaugusto@gmail.com) 

Co-autores: Karla Cristina Vicentini de Araujo; Hamilton Vieira. 

Orientador: Prof. Dr. Paulo Rennes Marçal Ribeiro. 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação 

 

A realização deste estudo pretende aprofundar conhecimentos sobre a história da educação sexual 

das mulheres e as contribuições que este tema pode provocar no campo e no trabalho educacional. 

O objetivo deste é ampliar conhecimentos a cerca da educação sexual nas mulheres, verificar as 

questões de gênero envolvidas e contribuir através deste estudo histórico para o trabalho educacio-

nal. A história da sexualidade e educação sexual feminina pretende destacar e resgatar a sua partici-

pação na construção histórica, baseada em estudos bibliográficos para retratar a trajetória das mu-

lheres. A mulher exerce e ou exerceu vários papéis historicamente, até a atualidade onde conseguiu 

conquistar um espaço para obter respeito, liberdade de expressão, reconhecimentos, seus direitos e 

seu espaço na sociedade. Pretendemos ampliar conhecimentos a cerca da educação sexual nas mu-

lheres, verificar as questões de gênero envolvidas e contribuir através deste estudo histórico para o 

trabalho educacional. Percebemos que houve grande mudança na visão sobre a sexualidade femini-

na no decorrer dos anos e a influência da história no cotidiano da sociedade.  A sexualidade e edu-

cação sexual das mulheres sempre foi um tema polêmico para discussão, mas que foi ganhando es-

paço no decorrer dos tempos, durante toda sua história passando por modificações e transformações 

possíveis de promover debates e discussões. Acreditamos que seja possível transformar conceitos e 

valores inseridos culturalmente de forma negativa, assim como preconceitos e estereótipos de forma 

que isso melhore a qualidade de vida de todos. Verificando que a importância de se atentar no pro-

cesso de desconstrução, da visão de gênero e educação sexual, construída e inserida culturalmente, 

para o fato de que o oposto da igualdade é a desigualdade, ao invés da diferença. Concluímos que 

este estudo pretendeu contribuir, ampliando conhecimentos sobre como a forma do comportamento 

das mulheres passaram por transformações no decorrer dos anos, através da busca pelo respeito e 

espaço para ter liberdade de escolha, acreditando sempre no potencial feminino para conquistar um 

lugar merecido. 
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL E A RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA NO CONTEXTO 

DA EDUCAÇÃO INFANTIL: QUESTÕES PRELIMINARES 

 

Autor (a): Ana Letícia Seller Bolzan (analbolzan@gmail.com) 

Orientador (a): Profª. Drª. Marcia Cristina Argenti Perez 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação 

 

A pesquisa tem por objetivo analisar a relação família escola no contexto da instituição de 

Educação Infantil, averiguando a influência dessa relação no desenvolvimento infantil. O estudo 

encontra-se em fase inicial de levantamento de estudos e pesquisas relacionados ao tema. Dentre as 

principais questões teóricas já analisadas, podemos destacar: 1) no artigo “A relação família-escola 

na contemporaneidade: fenômeno social/interrogações sociológicas” pôde-se observar que as 

diferenças de classes e cultura possuem grande impacto sobre a organização familiar e observamos 

uma aproximação entre a família e a escola, tornando cada vez mais comum a presença dos pais em 

atividades realizadas pelos filhos dentro e fora do ambiente escolar, ampliando a comunicação 

desses meios para além das tradicionais reuniões pedagógicas e houve também a divisão do trabalho 

educativo entre ambas as partes, que agora passam a trabalhar em conjunto no desenvolvimento da 

criança; 2) no artigo “Em busca de uma compreensão das relações entre família e escola”, é relatado 

também à importância da família dentro do ambiente escolar, mostrando as diferenças entre ambas 

e concluindo que é preciso, antes de qualquer medida de mudança, ter o devido conhecimento 

quanto às diferenças culturais, quanto ao papel e a disponibilidade para a realização de atividades 

conjuntas.  O artigo enfatiza a comunicação clara entre pais e mestres, com honestidade e respeito 

quanto ao espaço de cada um, enfatizando também o impacto igualitário que ambos possuem na 

formação da criança; 3) já no artigo “Considerações sobre qualidade na educação infantil” nos 

deparamos com um detalhado estudo que nos mostra os direitos e deveres tanto da criança quanto 

do Estado, a qualidade do ensino e a relação do cuidado da família com a criança e o ambiente 

escolar, fazendo uma breve critica onde o professor encontra-se, em muitos casos, desvalorizado e 

conclui que são necessárias inúmeras mudanças para a melhoria da qualidade do ensino e 

atendimento nas escolas públicas, com um maior apoio do coletivo que engloba sociedade, família e 

Estado.  Em suma, concluímos que os estudos ressaltam que quando a família e a escola mantêm 

boas relações, as condições para um melhor aprendizado e desenvolvimento da criança podem ser 

maximizadas. Assim, pais e professores devem ser estimulados a discutirem e buscarem estratégias 

conjuntas e específicas ao seu papel, que resultem em novas opções e condições de ajuda mútua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais da VII Amostra de Pesquisas em Educação 

 

 24 

 

EDUCAÇÃO SEXUAL: COMUNICAÇÃO E DIÁLOGO, E NÃO SIMPLESMENTE A 

MERA TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES 

 

Autor (a): Andréia Serrano Cayres Rapatão (andreiacayres@bol.com.br) 

Orientador (a): Profª. Drª. Marcia Cristina Argenti Perez 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação 

  

O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento dos artigos publicados e disponíveis a partir 

da base de dados do SCIELO sobre o tema sexualidade associada às palavras pais e adolescentes. 

Após está pesquisa encontrou-se dez artigos, destes todos estavam disponíveis e foram acessados. 

70% dos artigos tiveram sua população alvo para pesquisa com adolescentes do sexo feminino e 

50% foi exclusiva para esta população. Observou-se também que em oito dos dez artigos tiveram a 

escola como local para realizar os trabalhos. Os principais temas verificados foram: prevenção das 

doenças sexualmente transmissíveis (DST) e aids, gravidez na adolescência, diálogo com os pais e 

educação sexual. No acervo estudado mostrou que a camisinha é o método contraceptivo mais 

conhecido, porém entre as adolescentes é comum a dispensa do seu uso quando estas se consideram 

saudáveis e confiam no parceiro. E tem-se destacado a necessidade de atenção à faixa etária dos 10 

aos 15 anos, na qual o número de gestações não segue a tendência de queda do resto da população. 

O fato de não ter preservativo não impediu a relação sexual. A necessidade de promover uma saúde 

sexual e reprodutiva, falar de prevenção, a comunicação sobre os diversos aspectos da sexualidade é 

de fundamental importância não só no âmbito familiar, mas também no educacional. Porém 

percebe-se que há necessidade não só de orientar os jovens, mas também seus pais e educadores, 

pois estes necessitam de esclarecimentos sobre sexualidade. Visto que a sexualidade faz parte do 

desenvolvimento do ser humano. 
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O 3°ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: ANÁLISE DE UMA INTERVENÇÃO 

 

Autor (a): Débora Éllen Pereira (deboraep@hotmail.com) 

Orientador (a): Profª. Drª. Marcia Cristina Argenti Perez 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação 

  

O presente estudo foi desenvolvido como parte das atividades do Projeto de Extensão Universitária 

PROEX: “Infâncias: aprendizagem e ludicidade nos anos inciais do ensino fundamental”, e teve 

como foco analisar o cotidiano de uma sala do 3o ano e algumas atividades de intervenção no 

tocante aos processos de ensino-aprendizagem, dificuldades de aprendizagem e a ludicidade nos 

anos inicias do Ensino Fundamental. Antecipamos a apresentação de possíveis resultados, dentre 

outros, para discussão no coletivo na unidade escolar,: a) aprofundamento da concepção de infância, 

de alfabetização e de letramento; b) reestruturação da proposta político-pedagógica para o Ensino 

Fundamental de nove anos, com ênfase nas dimensões do desenvolvimento humano; c) ênfase ao 

lúdico e ao brincar nas metodologias; d) definição de ações de formação continuada em serviço, 

com horário fixo previsto no calendário oficial, levando-se em conta a inclusão de crianças com 

necessidades educacionais especiais; e) consideração do processo contínuo de aprendizagem, 

orientando o progresso dos alunos nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental de nove anos; f) 

definição de programas para a correção da defasagem idade/série; g) adequação do espaço físico; h) 

aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos. Concluímos que o presente estudo reflete sobre 

o cotidiano do 3o ano do ensino fundamental e, em especial, sobre os alunos que apresentam 

dificuldades e carregam consigo o estigma do desinteresse, preguiça e que as implicações destes  

problemas acarretam prejuízos ao processo de ensino e aprendizagem e,  consequentemente, 

compromete sua vida social. Desta forma, acreditamos e a intervenção ilustrou que a criança 

também aprende através de brincadeiras, músicas, jogos lúdicos. Mas é necessário ainda, fazer com 

que a criança conquiste uma vida de experiências sem restrições e mutilações, com conteúdo 

emocional sadio, por isso, construir estratégias juntos, professor (a) e aprendente para o 

desempenho das funções  de leitura e escrita por meio da intervenção pedagógica , é de extrema 

importância para  que o sujeito encontre várias possibilidades com o objetivo de aprender tais 

atividades e  garantir uma melhor aprendizagem de diversos conteúdos escolares. 
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PRÁTICAS EDUCATIVAS NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Autor (a): Letícia Biruel Sampaio (leticia_bs14@hotmail.com) 

Orientador (a): Profª. Drª. Marcia Cristina Argenti Perez 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação 

 

Com o intuito de ampliar o atendimento educacional no país, foram aprovadas recentemente leis 

que alteraram a organização das escolas e a população por elas atendidas, como foi o caso da lei nº 

11.274/2006 que estendeu o Ensino Fundamental de oito para nove anos, estabelecendo o ingresso 

da criança a este nível de ensino aos 6 anos de idade (BRASIL, 1996, 2001, 2006) . Em virtude des-

sa determinação de ordem legal, sem o necessário preparo das redes de ensino, a presente investiga-

ção tem como proposta analisar a articulação entre o texto legal (BRASIL, 2004, 2006a, 2006b; 

PEREZ, 2009), as práticas vivenciadas na escola e os significados da escolarização e das especifici-

dades da infância atribuídos por gestores, professores, familiares e as crianças, buscando identificar 

os pontos positivos e os vulneráveis na implantação/implementação do Ensino Fundamental com o 

ingresso das crianças aos seis anos de idade. A investigação propôs  à realização de pesquisa empí-

rica descritiva, com abordagem quanti-qualitativa, empregando como instrumentos para a coleta de 

dados: questionários aos professores e familiares da rede para a caracterização do universo do estu-

do; formulário, com itens previamente elencados, na observação participante, para a compreensão 

das práticas e discursos do cotidiano das instituições; entrevista com roteiro semi-estruturado, para 

dirigente e gestores, como possibilidade de entendimento da proposta de adaptação da rede de ensi-

no e, finalmente, coleta de registros e análise dos documentos escolares para a materialização das 

temáticas emergentes à investigação.  Para análise e interpretação dos dados quantitativos, esta sen-

do empregada a Estatística, utilizando-se como estimador a porcentagem. Já para a análise e inter-

pretação dos dados qualitativos, estamos empregando a Análise de Conteúdo. Os resultados parciais 

já evidenciam que neste novo contexto educacional as escolas estão apresentando grandes desafios 

e dificuldades de organização, mediante a obrigatoriedade de ampliação e devido à especificidade 

do atendimento das crianças de seis anos no primeiro ano do Ensino Fundamental. O estudo está 

evidenciando o descompasso entre a lei e suas imbricações nos documentos oficiais, publicados 

pelo Ministério da Educação, e os reais desdobramentos da reorganização das escolas, assim como 

consequências para os sujeitos envolvidos nesse processo: dirigentes, gestores, professores, alunos e 

suas respectivas famílias. Intentando-se dar tratamento abrangente ao problema estamos levantando 

questionamentos quanto à necessária atualização do currículo e da equipe dos profissionais em 

Educação, para os quais almejamos sugerir possibilidades de solução. 
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SEXUALIDADE, EDUCAÇÃO SEXUAL E SAÚDE: RELATOS DE MULHERES COM 

LÍQUEN PLANO BUCAL 

 

Autor (a): Karla Cristina Vicentini de Araujo (karlavicentini@ig.com.br) 

Co-autor (a): Viviane Oliveira Augusto. 

Orientador (a): Prof. Dr. Paulo Rennes Marçal Ribeiro. 
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Este estudo irá apresentar uma analise dos relatos de atendimentos multidisciplinares de mulheres 

com Líquen Plano Bucal (LPB) e verificar as possíveis relações da sexualidade, educação sexual e 

da saúde. A sexualidade humana é um fenômeno complexo que está presente em toda esfera da vida 

e da condição humana, sendo parte importante da identidade do indivíduo. É importante e necessá-

rio aprender a lidar com a própria sexualidade para poder vivenciá-la com prazer e autonomia. O 

LPB é uma doença mucocutânea imunomediada crônica que se apresenta em diferentes formas clí-

nicas, causando desconforto, sintomatologia dolorosa e alternância entre melhora e piora.  A educa-

ção sexual é um fenômeno complexo e amplo, que diz respeito a todas as ações referentes a atitu-

des, comportamentos, opiniões e valores ligados à sexualidade. O objetivo deste trabalho é analisar 

e descrever três casos de pessoas com LBP e verificar como é a vivenciada a sexualidade a partir da 

história da educação sexual de pessoas com LPB. Nos três casos analisados, é possível verificar que 

a queixa latente, de todas as pacientes estava relacionada à vida afetiva, em específico, à sexualida-

de com seu parceiro, desta forma verificamos que a sintomatologia expressa o conteúdo sexual re-

primido. A sexualidade apareceu como uma questão importante no relato das pacientes, vinculadas 

às queixas e aos sintomas da doença que caracteriza a população estudada. A análise dos casos nos 

permite inferir que existe uma relação entre a sexualidade dos indivíduos à manifestação do LPB, 

no entanto, são dados preliminares e descritivos que merecem ser aprofundados por meio de pesqui-

sas futuras que possam aprofundar a compreensão dos fenômenos psicossomáticos que influenciam 

o adoecimento das pessoas, suas causas, manifestações e implicações na vida afetiva e sexual.  
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Será apresentado neste estudo uma analise dos relatos de um indivíduo com câncer de mama e veri-

ficar as possíveis relações da educação sexual com a saúde. A sexualidade humana é um fenômeno 

complexo que faz parte da vida, da condição humana, e da identidade do indivíduo, envolve senti-

mentos, atitudes e práticas, contém valores históricos e culturais, que são incorporados e reproduzi-

dos em cada geração e em cada contexto, tornando-se presente em diversas abordagens teóricas.  A 

educação sexual é um processo constante e complexo, que pode ocorrer intencionalmente ou não,  

com a intenção de preparar o indivíduo para viver a sua sexualidade com saúde e prazer e superar os 

preconceitos e tabus, transformando valores e as normas repressoras. O objetivo deste trabalho é 

analisar a sexualidade de um indivíduo com câncer de mama e descrever as possíveis relações com 

a educação sexual vivenciada promovendo reflexões a partir de fundamentos teóricos. De acordo 

com a análise do caso, o indivíduo demonstrou ter vivenciado uma educação sexual repressora. 

Concluímos que a sexualidade e a educação sexual estavam relacionadas aos conflitos vivenciados 

pelo indivíduo no desenvolvimento do câncer de mama. Foi possível verificar a vivência de uma 

educação sexual repressora, juntamente com a problemática de vivenciar o adoecimento através do 

câncer de mama, que atingiu um ponto fragilizado da feminilidade e da sexualidade, intensificando 

a dificuldade de viver a sexualidade de forma prazerosa, passando a ser algo que incomodava e su-

focada.  
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SESSÃO B – TRABALHO DOCENTE 
 

A INICIATIVA PIBID E SUAS CONTRIBUIÇÕES AO PROCESSO DE INDUÇÃO DE LI-

CENCIANDOS À DOCÊNCIA 

 

Autor (a): Nathália Cristina Amorim Tamaio de Souza (nathytamaio@hotmail.com) 

Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Maria Regina Guarnieri.  

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 
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As normatizações brasileiras sinalizam a necessidade de fortalecer os vínculos entre as instituições 

formadoras e o sistema educacional, suas escolas e seus professores (BRASIL, 2000), porém, veri-

fica-se que há fortes desconexões entre o que é ensinado aos licenciandos nos cursos acadêmicos e 

suas oportunidades de aprendizagem para levar a termo intervenções nas atividades escolares. Lüd-

ke e Cruz (2005) salientam que atualmente os cursos oferecidos nas universidades se concentram 

predominantemente no exercício de uma reflexão de caráter pessoal, particular, sobre a própria prá-

tica do licenciando, num esforço subjetivo e isolado do contexto em que se dará essa prática. Pen-

sando em possíveis soluções para este quadro, ações políticas recentes têm fomentado programas 

com características inovadoras, entre os quais destaca-se o Programa Institucional de Bolsa de Ini-

ciação à Docência (PIBID). O enfoque do programa baseia-se em uma formação capaz de promover 

ações que possibilitem aos licenciandos construírem um aprendizado a partir de experiências práti-

cas e, ao mesmo tempo, atrelado às teorias veiculadas pelo curso superior. Com o intuito de verifi-

car se o programa cumpre efetivamente aquilo que propõe, que é valorizar o magistério e fomentar 

experiências metodológicas e práticas que se orientem para a superação de problemas identificados 

no cotidiano escolar, esta pesquisa, de abordagem qualitativa, apoiou-se em relatos concedidos por 

bolsistas do subprojeto de Pedagogia da Faculdade de Ciências e Letras da UNESP, campus de Ara-

raquara. A análise desses relatos foi organizada em blocos temáticos – atividades planejadas e de-

senvolvidas; principais desafios enfrentados; expectativas para o início da carreira – que emergiram 

da codificação das informações coletadas e que originaram uma série de estudos. A conexão entre 

os mencionados blocos trouxe pistas sobre as potencialidades do programa ao se verificar resultados 

promissores decorrentes de suas oportunidades de intervenções que, segundo os bolsistas, nunca 

haviam sido experienciadas nos estágios supervisionados. Foi necessário o contato direto com a 

realidade escolar e a possibilidade de realizar atividades práticas, previamente planejadas, para que 

os alunos bolsistas sentissem a dimensão do que é a profissão docente. Esta colocação vai ao encon-

tro dos resultados da pesquisa de Guarnieri (2005), com professores iniciantes, ao afirmar que o 

exercício da docência é condição para consolidar o processo de torna-se professor na medida em 

que possibilita articulação entre os conhecimentos teóricos da formação, com os do contexto escolar 

e da atuação prática em sala de aula. De modo geral, os relatos dos bolsistas evidenciaram como 

principal contribuição do PIBID a realização de um conjunto de ações que privilegiaram a parcela 

prática de formação, tais como: enfrentamento de situações difíceis no contexto escolar como um 

todo, que mobilizou os bolsistas a buscarem estratégias de superação; articulação entre os conheci-

mentos teóricos das disciplinas de conteúdo, metodologia e prática de ensino e de didática na for-

mação inicial e as atividades nas escolas por meio de transposições didáticas; socialização de expe-

riências nas reuniões realizadas na universidade com todos os bolsistas e colaboradores do subpro-

jeto; envolvimento nas atividades da escola como um todo, como em reuniões de pais e HTPC; in-

corporação de habilidades técnicas referentes ao como fazer do professor em sala de aula que, de 

acordo com Sant’Anna (1979), envolvem a organização e seleção de conteúdos, elaboração e prepa-

ro da sequência das atividades e das unidades de conteúdo, formulação de perguntas e exemplos 

para estimular a participação dos alunos e explicar a matéria, avaliação e acompanhamento do de-

sempenho dos alunos, entre outras. Com base nessas constatações, este estudo apresenta como con-
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clusão a importância de se investir na valorização e na formação inicial a partir de iniciativas que se 

direcionem ao efetivo preparo prático de futuros professores, conforme as ações do programa PI-

BID têm possibilitado. 
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A TEMÁTICA AMBIENTAL NO TRABALHO DOCENTE: UM ESTUDO DE CASO DE 

UM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA CIDADE DE SÃO CARLOS 

 

Autor (a): Roseli Cristina da Rocha Manzini (rmanzini@ufscar.br) 

Orientador: Prof. Dr. Edilson Moreira de Oliveira.  

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: IBILCE. Universidade Estadual Paulista, Campus de São José do Rio Preto. 

 

Este trabalho tem por objetivo comentar brevemente a importância da temática ambiental na educa-

ção infantil, com foco no trabalho docente. Alguns dados se fazem necessários, a saber: O Artigo 

205 da Constituição de 1988, mostra que a educação é direito de todos e dever do Estado e da famí-

lia e ainda, o Artigo 208, nos fala que: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 

a garantia de: educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 

Sabemos que “A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o de-

senvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológico, inte-

lectual e social, complementando a ação da família e da comunidade” (Lei 9.394/96, artigo 29). 

Com relação à educação ambiental, a Lei 9.795 de 1999, em seu artigo 10 nos aponta que: “a edu-

cação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente 

em todos os níveis e modalidades do ensino formal”. E as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental de 2012, menciona que a Educação Ambiental “deve ser desenvolvida como 

uma prática educativa integrada e interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, 

níveis e modalidades, não devendo, como regra, ser implantada como disciplina ou componente 

curricular específico” (BRASIL, 2012, art 8º). Na realização desse trabalho, se faz necessário apre-

sentar o conhecimento de alguns teóricos sobre “práticas pedagógicas/educativas”. Para Saviani, “a 

prática pedagógica é entendida como sendo sempre tributária de determinada teoria que, por sua vez, 

pressupõe determinada concepção filosófica ainda que em grande parte dos casos essa relação não 

esteja explicitada” (1990, p.8). A concepção de prática educativa compreendida por Arnoni é basea-

da em uma perspectiva filosófica denominada ontologia do ser social. Para a autora, “a prática edu-

cativa constitui um processo consciente, deliberado e sistemático, pelo qual se trabalha o saber cul-

tural produzido historicamente por intermédio da relação pedagógica” (2007, p.124). Podemos nos 

apoiar ainda no documento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil de 2010 

a qual nos descrevem que: “as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educa-

ção Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira” (BRASIL, 2010, p.25). 

Nesta pesquisa, conheceremos as práticas pedagógicas de professoras, em relação à temática ambi-

ental, que trabalham com crianças na última fase da educação infantil.  A hipótese e a questão de 

pesquisa que ora se apresentam é a de que - o ponto de partida é a concepção de que a prática peda-

gógica é orientada por uma determinada teoria, que, por sua vez, pressupõe determinada concepção 

filosófica, em função dessa hipótese, coloca-se a seguinte questão de pesquisa: como as professoras 

planejam uma prática educativa que articule conscientemente a teoria e a prática? Durante a realiza-

ção deste trabalho será estudado um vasto referencial teórico com o intuito de subsidiar o objetivo 

proposto, qual seja, o trabalho docente. 
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APRECIAÇÃO MUSICAL NA ESCOLA: UMA PESQUISA-AÇÃO SOBRE O PROCESSO 

DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA COM ALUNOS DA EDUCAÇÃO COM-

PLEMENTAR 

 

Autor (a): Moniele Rocha de Souza (monielerochadesouza@gmail.com). 

Orientador (a): Profª. Ms. Daniela Dotto Machado.  

IES: Universidade Federal de São Carlos. 

Departamento: Metodologia de Ensino.  

 

A pesquisa ocorreu no ano de 2009 como trabalho de conclusão do curso de Licenciatura em Músi-

ca pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), sob a orientação da professora Daniela Dotto 

Machado.  A pesquisa teve como objetivo investigar o processo de ensino e aprendizagem musical, 

o qual teve como propósito desenvolver a percepção musical, por meio de atividades de apreciação 

musical com uma turma de alunos de uma escola de educação complementar. Foi utilizado o méto-

do de pesquisa-ação na metodologia da pesquisa. Os instrumentos de coleta de dados foram: a gra-

vação de áudio, a observação participante, o diário de campo e questionários individuais. Para a 

realização da pesquisa, participaram cerca de 10 alunos do Centro de Educação Complementar - 

Fundecitrus (CEC) de Itápolis, SP. A turma de alunos compreendia a faixa etária entre 12 e 14 anos 

de idade. A base do referencial teórico pautou-se em Swanwick (2003), Granja (2006) e Brasil 

(1998). Como resultados principais da pesquisa puderam ser verificados que é possível desenvolver 

a percepção musical dos alunos a partir de atividades de apreciação musical, vindas do gosto musi-

cal dos alunos. Essa verificação pode ser feita na identificação de sons naturais, acústicos, de músi-

ca eletrônica, na classificação da forma musical e conhecimento sobre origem dos gêneros musicais 

das músicas abordadas nas aulas. Esses resultados foram afirmados, de acordo com a teoria das di-

mensões da música de Swanwick (2003). Encontramos que os principais resultados obtidos relacio-

naram-se respectivamente aos materiais, forma e expressão da música, segundo o que a teoria das 

dimensões da música explica. A pesquisa revelou que com a apreciação musical é possível desen-

volver a percepção musical dos alunos, bem como outras percepções como as relacionadas ao con-

texto social e cultural dos mesmos. Os alunos atingiram uma escuta diferenciada, proporcionada 

pelas atividades de apreciação, tendo em vista o modo pelo qual os alunos ouviam e passaram a 

ouvir as músicas ao longo das aulas. Por meio das atividades de apreciação musical tivemos uma 

compreensão maior do entendimento que os mesmos tinham sobre os gêneros musicais que os cer-

cavam em seu dia-a-dia. Percebemos e comprovamos que os alunos em sua totalidade ouviam de-

terminadas músicas sem ter um conhecimento musical sobre as mesmas, bem como não refletiam 

sobre a relação que essas músicas tinham com o mundo do qual estão inseridos. Devemos salientar 

que em alguns momentos das aulas dadas, alguns alunos, quando questionados sobre a música que 

diziam gostar, sabiam revelar o seu gênero, mas não o seu nome. Tal fato revelou que esses alunos 

são consumidores “passivos” das músicas veiculadas pelos meios mais comuns de comunicação. 

Nas aulas de apreciação musical, todavia, esses alunos passaram a ter uma escuta crítica e atenta 

para essas músicas. A metodologia das aulas, baseada na apreciação das músicas de preferência mu-

sical dos alunos, mostrou-se como uma das facilidades encontradas para a efetivação deste trabalho. 

Iniciar um estudo sobre o processo de ensino-aprendizagem de música aproveitando o repertório 

musical dos alunos contribuiu para o interesse e desenvolvimento musical dos mesmos nas aulas de 

música. Com a elaboração da metodologia das aulas pude melhor relacionar a minha atuação como 

futura educadora musical e refletir sobre o modo de como essa concepção pode influenciar o plane-

jamento de minhas aulas. A conclusão deste estudo demonstrou ser um trabalho vantajoso para o 

desenvolvimento da percepção musical dos mesmos. Por isso, indico pesquisas a serem feitas usan-

do este trabalho como referência, partindo da utilização do universo musical e opinião dos alunos a 

respeito do que gostam de ouvir para não só o trabalho da percepção musical, mas também para a 

tarefa de ampliação do repertório de escutas musicais. 
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CURRÍCULO DO ESTADO DE SÃO PAULO: INFLUÊNCIAS SOBRE O TRABALHO 

DOCENTE EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Autor (a): Marcos Vinicius Marques (vinny_educa@hotmail.com) 

Orientador: Roberto Tadeu Iaochite.  

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Rio Claro. 

Departamento: Educação.  

 

O tema central deste artigo diz respeito às divergências e disputas presentes no processo de escola-

rização, relacionadas ao currículo da educação básica, tendo como contexto a área de conhecimento 

da Educação Física. Abordamos aspectos ligados à importância do papel do professor de Educação 

Física, enquanto elemento fundamental para o processo de elaboração e execução do currículo esco-

lar, tendo em vista o processo de implantação da Proposta Curricular do Estado de São Paulo – co-

mo modelo de currículo prescrito oferecido aos professores das séries finais do ensino fundamental 

(6° ao 9° ano) e do ensino médio da rede estadual – e a influência deste modelo sobre a concepção 

dos professores e as consequências inevitáveis do mesmo processo sobre a sua prática. Acreditamos, 

apoiando-nos na abordagem processual do currículo (SACRISTÁN, 2000) que, se as decisões refe-

rentes ao currículo fossem tomadas de uma forma na qual houvesse uma participação ativa dos pro-

fessores, estariam elas mais relacionadas ao contexto de trabalho dos próprios docentes, estando, 

desta forma, mais adequadas à realidade e, assim, poderiam ser mais incisivas e gerar melhores re-

sultados em relação às práticas pedagógicas dos professores e ao desenvolvimento dos alunos. Des-

tacamos a influência sobre a autonomia do professor que as atuais propostas curriculares prescritas 

pelo governo federal e pelos governos estaduais podem gerar, uma vez que as mesmas podem ser 

adotadas como o próprio currículo escolar, o qual deveria, assim, ser apenas transmitido pelos pro-

fessores. Desta forma, corre-se o risco de o currículo se distanciar da realidade em que os professo-

res atuam, pelo fato de os mesmos não terem participado do seu processo de elaboração. Esse dis-

tanciamento da realidade em que se dão as práticas pode gerar um impacto considerável no que diz 

respeito ao pouco interesse dos alunos pelas aulas, o que também está ligado à questão do cercea-

mento da autonomia dos professores (FORQUIN, 1993; CONTRERAS, 2002). Tendo em vista tais 

aspectos, buscamos, como objetivo deste trabalho, identificar e analisar a concepção do professor de 

Educação Física sobre a implantação do Currículo do Estado de São Paulo, uma vez que os docen-

tes são aqueles que estão mais intimamente ligados ao processo de ensino e, por isso, são mais in-

fluenciados pela implantação deste tipo de modelo curricular. A pesquisa é de caráter qualitativo. 

Como instrumento de coleta de dados, foram realizadas entrevistas com três professores de Educa-

ção Física de uma escola estadual de um município do interior do Estado de São Paulo. O tipo de 

entrevista se caracterizou como semi-estruturada, com questões abertas, as quais permitiram que o 

participante pudesse falar sobre o processo de implantação da Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo e a definição dos conteúdos e a metodologia utilizada em suas aulas. Foram levantadas três 

categorias a posteriori, as quais foram analisadas e discutidas com base no referencial teórico expli-

citado. A partir da discussão sobre as categorias ruptura com um modelo esportivista; praticidade e 

as condições de atuação profissional e distanciamento da realidade, ressaltamos, novamente, a 

importância fundamental da participação ativa dos professores construção do currículo, ou, ao me-

nos, na modelação do mesmo, já que acreditamos que hoje, nas condições que se encontram o traba-

lho docente, não seja viável, nem possível a negação total destes modelos de currículo. Podemos 

dizer, a partir dos resultados da pesquisa, que a concepção dos professores de Educação Física sobre 

a constituição do currículo nos revelam grandes fragilidades presentes na profissão docente – prova 

disso são as contradições evidenciadas durante as falas – uma vez que os professores não assumem 

na totalidade sua (essencial) função dentro da escola, se tornando, muitas vezes exteriores a ela. Por 

isso, necessitamos de uma urgente tomada de posição, seja no âmbito escolar como no âmbito da 

formação, no sentido de práticas que valorizem a profissão docente, o que, antes de tudo, exige uma 
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tomada de consciência sobre a real e essencial função do professor, por parte do mesmo e daqueles 

que com ele formam o coletivo da escola. 
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DE ESTAGIÁRIOS À PROFESSORES INICIANTES: AS DIFICULDADES SENTIDAS NO 

PERCURSO DA CONSTRUÇÃO DA DOCÊNCIA  

 

Autor (a): Bruna Cury de Barros (brunacury@usp.br). 

Orientador (a): Profª. Drª. Maristela Angotti.  

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara.  

Departamento: Didática.  

 

Ao estabelecerem o seu primeiro contato com a docência, seja por meio de estágios obrigatórios do 

curso de Pedagogia e na atuação como profissionais em escolas, futuros professores e professores 

iniciantes passam a desvendar as dimensões, condições, dificuldades e funções da profissão docente. 

Diante deste importante cenário permeado de novas experiências e descobertas, discutimos aqui o 

processo de construção do ser professor. A problematização referente ao desvendamento dos desafi-

os da profissão docente se formula a partir de meu trabalho de iniciação científica, intitulado “O 

trabalho docente em meio às frustrações: Análise de situações vivenciadas por estagiários e profes-

sores” (BARROS, 2009). A partir das entrevistas realizadas com estagiários do curso de Pedagogia 

no ano de 2009, pode-se constatar que os futuros professores pontuam como aspectos relacionados 

à desmotivação no trabalho: a falta de reconhecimento, descaso da gestão, insegurança na atuação, 

imprevistos. Tais aspectos podem ser contrapostos ao levantamento das dificuldades sentidas por 

professores iniciantes na carreira, já reveladas por pesquisas (ANGOTTI; LIMA; PAPI, MARTINS). 

Talvez, então, seja possível que, ao adentrar na profissão, estagiários e professores iniciantes pas-

sem a compreendê-la de maneira diferente; enfrentando, também de modo diverso, as demandas e 

dificuldades surgidas durante a atuação em sala de aula. Relevando a importância na discussão do 

tema, por meio de um olhar sobre a profissão docente, propomos aqui um diálogo entre futuros pro-

fessores, professores iniciantes, trabalho docente e os desafios da docência.  
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EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA: UM QUEBRA-CABEÇAS TEÓRICO. 

 

Autor (a): Juliana Rossi Duci (ju.duci@yahoo.com.br) 

Orientador: Prof. Dr. Luiz Antônio Calmon Nabuco Lastória 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação 

 

Apresentaremos nas linhas que seguem a incorporação aguerrida de determinados campos teóricos 

que fundamentam a chamada epistemologia da educação à distância, junto a correntes pedagógicas 

que representam relação direta com os ideais neoliberais e pós-modernos. Nossa análise busca apre-

sentar o puzzle - “quebra-cabeças” - de abordagens teóricas do campo da educação à distância, tais 

como; a teoria da industrialização; a teoria da autonomia e da independência e a teoria da interação 

e da comunicação, que se relacionam diretamente com as características das chamadas “Pedagogias 

do Aprender a Aprender” as quais têm influência das propostas da Escola Nova de John Dewey e 

das proposições da Pedagogia Tecnicista, contudo atualmente são compreendidas pelos ideais Cons-

trutivistas e todo o seu desmembramento de abordagens, tais como a Pedagogia de Projetos, do Pro-

fessor Reflexivo, das Competências, Multiculturalista, etc. Ou seja, a fim de refletir sobre tais ques-

tões o texto apresenta algumas características do contexto contemporâneo, de ideais neoliberais e 

pós-modernos, a fim de demonstrar que as expressões teóricas que fundamentam a modalidade de 

educação à distância possuem referência direta com as chamadas pedagogias do “aprender a apren-

der”, resultando, então, em uma bricolagem teórica que limita a concretização de uma epistemolo-

gia que dê sustentação para o debate pedagógico e formativo para o conhecimento universalmente 

produzido. Compreendemos tão diferenciadas propostas pedagógicas (mas que em sua raiz têm uma 

fundamentação comum) como reflexo ou até mesmo sintoma de uma sociedade neoliberal e de ide-

ais pós-modernos, os quais exigem do processo educativo/formativo velocidade na aquisição de 

novas habilidades e competências para a inserção imediata no mercado de trabalho, acarretando, 

desta forma, grande sobrecarga em alunos e professores, obrigando-os a se adaptarem às mais di-

versas “inovações” tecnológicas que surgem à todo tempo, reforçadas pelas chamadas Tecnologias 

da Informação e da Comunicação. Nesse sentido, lançamos as seguintes questões norteadoras de 

nossa reflexão: a modalidade de ensino à distância, a qual se fundamenta em uma imensidão de 

proposições pedagógicas, consegue de fato atingir sua função formativa com qualidade? A educação 

à distância é capaz de promover a socialização universal do conhecimento a favor de uma transfor-

mação social, ou ela é mais um apanhado de teorias neoliberais que nos iludem sobre o acesso e a 

transmissão efetiva do saber? 
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FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO DE PROFESSORES: ALGUMAS REFLE-

XÕES 

Autor (a): Rayana Silveira Souza Longhin (rayanaalonghin@gmail.com) 

Orientador: Prof. Dr. Edson do Carmo Inforsato  

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Didática 

Este trabalho tem origem nos estudos empreendidos para a elaboração de minha pesquisa em nível 

de mestrado, que tem como objetivo investigar quais as relações presentes entre os aspectos essen-

ciais definidores de uma formação continuada em serviço de professores e o que efetivamente é 

realizado no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC). Portanto, é sobre essa questão que 

reside nosso foco de interesse, isto é, a formação continuada em serviço dos professores. Nos estu-

dos a respeito dessa temática, podemos constatar que é consensual a preocupação em potencializa-la, 

em avançar a forma como a formação continuada de professores é pensada e instituída, uma vez que 

os cursos oferecidos de formação continuada muitas vezes estão distantes da realidade educacional 

e por isso não refletem em mudanças significativas e melhorias na prática educativa. Segundo Im-

bernón (2009, p. 34): “Em todos os países, em todos os textos oficiais, em todos os discursos, a 

formação permanente ou capacitação começa a ser assumida como fundamental para alcançar o 

sucesso nas reformas educativas.” Ao contrário do que atualmente acontece, acreditamos que os 

cursos e espaços de formação continuada devem proporcionar elementos formativos para o profes-

sor, devem ser articulados de forma que o professor tenha a oportunidade de refletir sobre sua ação, 

abandonar práticas obsoletas e buscar uma melhoria em sua atuação docente. Com base nesses ex-

postos, defendemos que a modalidade da formação continuada em serviço tendo a escola como ló-

cus mostra-se a mais eficaz por proporcionar ao professor um espaço de formação em seu próprio 

ambiente de trabalho, uma formação ajustada ás necessidades dos professores, visando assim refle-

xões mais condizentes com sua atuação docente, com os dilemas e necessidades reais enfrentados e 

o contexto na qual a escola está inserida. A esse respeito, afirma Nóvoa (2001): “É no espaço con-

creto de cada escola, em torno de problemas pedagógicos ou educativos reais, que se desenvolve a 

verdadeira formação do professor.” Ressaltamos que não devem ser delegadas responsabilidades da 

formação inicial para a formação continuada, ao invés disso, devem ser pensadas estratégias de 

maior articulação entre essas duas modalidades de formação através de parcerias mais colaborativas 

e efetivas. Este trabalho ainda encontra-se em andamento na minha dissertação de mestrado, porém, 

como conclusões parciais, temos a hipótese de que a formação continuada em serviço é a mais ade-

quada para se pleitear uma possível melhoria no processo de ensino e aprendizagem e, por conse-

guinte na melhoria da educação básica. 
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PROCESSOS EDUCATIVOS EM MÚSICA: RELATOS DE UM PLANEJAMENTO EM 

CONJUNTO. 

 

Autor (a): Mateus Vinicius Corusse (mateus_corusse@hotmail.com). 

Orientador (a): Profª. Drª. Ilza Zenker Leme Joly.  

IES: Universidade Federal de São Carlos. 

Departamento: Artes e Comunicação.  

 

Será abordada, no presente trabalho, a temática do planejamento em conjunto. As informações apre-

sentadas originam-se de relatos da pesquisa que vem sendo desenvolvida por meio da atuação no 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência (PIBID) em um curso de licenciatura em 

música. Por meio deste serão envolvidos os processos do ato de planejar coletivamente, bem como 

os desafios e potencialidades de tal prática. A atuação dos bolsistas, através do PIBID, consiste em 

duas práticas em uma escola estadual do interior de São Paulo. A primeira consiste na fomentação e 

condução de uma fanfarra escolar e a segunda no ensino em um grupo de violões. É para estas ati-

vidades que os bolsistas desenvolvem o planejamento. Os bolsistas são os responsáveis por conce-

ber, juntamente com seus respectivos orientadores, as atividades a serem aplicadas. Neste sentido, 

os mesmos se reúnem semanalmente para realizar a estruturação dos conteúdos e abordagens a se-

rem aplicadas.  Serão abordados a seguir algumas características desse planejamento. O primeiro 

aspecto consiste em, mais do que em enfoque unicamente embasado no desenvolvimento técnico, 

abordar os demais potenciais oriundos da música. Assim, “no caso da educação musical temos tanto 

a tarefa de desenvolvimento da musicalidade e da formação musical quanto o aprimoramento hu-

mano dos cidadãos pela música.” (KATER, 2004, p. 46). Neste sentido, Kater aponta ainda que 

“Música e educação são, como sabemos, produtos da construção humana, de cuja conjugação pode 

resultar uma ferramenta original de formação, capaz de promover tanto processos de conhecimento 

quanto de autoconhecimento.” (KATER, 2004, p.44). O segunto ponto envolve a questão da coerên-

cia entre a proposta gerada nos planejamentos e a realidade da escola e também a qualidade da prá-

tica musical. Há um cuidado para não ultrapassar a desenvoltura e o andamento dos alunos. Neste 

sentido Pizzato; Hentschke (2010) apontam que um dos grandes fatores de desmotivação é justa-

mente o descompasso entre a proposta e a capacidade dos alunos. Ainda neste sentido, há o incenti-

vo para que, por meio do fazer musical, se concretize essa motivação, permitindo aos alunos visua-

lizar o progresso conquistado: “[…] é preciso ressaltar a necessidade de se primar pela qualidade do 

ensino de música nas escolas para que haja motivação dos alunos. (PIZZATO; HENTSCHKE, 2010, 

p.46). Um terceiro ponto envolve a postura crítica e reflexiva do educador. Em toda reunião de pla-

nejamento há também uma discussão no sentido de avaliar e conduzir como se dará o próximo en-

contro na escola. Assim, uma postura reflexiva se faz presente, no intuito de, a partir do cotidiano e 

das dificuldades encontradas, gerar propostas qualificadas como respostas. Mateiro (2003) aponta 

que o processo de reflexão implica em pensar soluções a partir das situações enfrentadas. É também 

uma busca por um objetivo que conduz ao processo reflexivo. Como último ponto há justamente a 

execução de todos estes pontos sob um olhar comum. O planejamento em grupo apresenta alguns 

desafios. Há a questão de diferentes abordagens e diferentes posturas docentes, que implicam, con-

sequentemente, em diferentes procedimentos de condução e tipos de atividades. Entretanto, justa-

mente esta diversidade proporciona um enriquecimento da experiência do planejamento. Diferentes 

visões e percepções, quando dialogadas e devidamente somadas em um processo construído coleti-

vamente, geram uma atuação mais dinâmica e diversificada que tende a mostrar-se positiva ao ser 

aplicada. 
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CENTE ESCOLAR. 

 

Autor (a): Mateus Vinicius Corusse (mateus_corusse@hotmail.com) 

Orientador (a): Profª. Drª. Ilza Zenker Leme Joly.  

IES: Universidade Federal de São Carlos. 

Departamento: Artes e Comunicação.  

 

O presente trabalho apresenta relatos da pesquisa que vem sendo desenvolvida através da atuação 

no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação á Docência (PIBID) em um curso de licenciatura 

em música. São abordados aspectos dos processos educativos relacionados ao ensino de música no 

contexto escolar. Deste modo, primeiramente são abordadas as relações construídas em tal processo, 

bem como a analise de como as mesmas se estabelecem e quais suas implicações na prática do do-

cente. Em seguida, há o enfoque no educador, abordando o trabalho docente em suas características 

e posturas. Em relação ao PIBID, este se constitui como um programa de incentivo e inserção dos 

estudantes no cotidiano escolar. Neste sentido, entre seus objetivos estão a articulação entre os con-

teúdos teóricos e a prática, a integração entre a educação superior e a educação básica e a experiên-

cia nos processos de ensino-aprendizagem, visando a qualificação dos professores que futuramente 

atuarão em tal contexto. Assim, a vivência e o exercício da profissão gerados pelas atuações no pro-

grama, que se fazem tão necessários para o estudante em cursos de licenciatura, possibilitam a cria-

ção de uma postura docente. Guarnieri (1996) aponta que a partir do exercício profissional o profes-

sor constrói sua função docente. Além disso, a autora aponta que é na atuação prática que se mes-

clam os saberes teóricos e práticos aprendidos na graduação com a realidade cultural escolar. O 

processo educativo desenvolvido ocorre no contexto de duas atividades em uma escola estadual do 

interior de São Paulo. A primeira consiste na fomentação e atuação em uma fanfarra escolar e a se-

gunda em um grupo de ensino de violão. Mais do que um ensino embasado unicamente numa abor-

dagem técnica, há também uma preocupação e valorização dos demais aspectos presentes na educa-

ção musical, como a formação cultural, expressão, socialização, humanização, etc. Neste sentido, 

Couto; Santos (2009) apontam que a atuação em tal contexto constitui-se como meio acessível e 

democrático para o contato com a linguagem musical, onde o educador explora seus valores e po-

tencialidades. Como parte dos processos desenvolvidos há a valorização da realidade e da vivência 

dos alunos. Todo o planejamento é fundado sobre uma aprendizagem que se faça significativa para 

os alunos. Do mesmo modo, a postura docente e a condução das atividades visam inserir os alunos 

como participantes ativos nos processos de ensino-aprendizagem. Del Ben e Hentschke (2002) 

apontam que um ensino de música humano e social é fortemente construído através da figura e atu-

ação consciente do professor. Deste modo, para analisar o processo educativo em questão, faz-se 

necessário voltar o olhar para o professor. É por meio de sua atuação que tal efetividade de ensino 

pode, ou não, ocorrer.  Sua prática, bem como seu preparo e qualificação influem diretamente nos 

resultados a serem obtidos. Assim sendo, é preciso levar em conta tanto os processos educativos 

desenvolvidos, quanto a atuação do professor. Bellochio e Figueiredo (2009) afirmam que a educa-

ção musical na escola pode desenvolver um papel relevante quando executada com coerência. Por 

meio de tal estudo busca-se justamente analisar e refletir sobre possíveis comportamentos e práticas 

no trabalho docente que contribuam para concretização de tal efetividade. 
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O uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs) na educação vem sendo considerado 

um instrumento com potencial para melhorar a qualidade do ensino por ser capaz de apresentar ao 

aluno um conteúdo escolar de maneira diferenciada, inovando as metodologias de ensino já existen-

tes. Neste sentido o presente trabalho de pesquisa possui o intuito de investigar um dos objetivos 

específicos do projeto "Objetos de Aprendizagem: recursos, metodologias e estratégias para melho-

ria da qualidade da aprendizagem" (Processo FAPESP - 2012/15487-0), que é o de conceber e de-

senvolver um modelo “conceitual” para a elaboração dos chamados “Roteiros de alunos” (RA). 

Formulados com o intuito de direcionar e estimular os alunos a seguirem um percurso de aprendi-

zagem previamente estabelecido, com base nos objetivos de aprendizagem traçados pelo professor, 

o RA é um instrumento utilizado durante as atividades com os Objetos de Aprendizagem do referido 

projeto. Esse instrumento é composto por um conjunto de atividades no qual se instiga os alunos a 

responderem questões, exporem sua opinião, realizarem descrições ou fazerem anotações sobre as 

ações desenvolvidas no objeto de aprendizagem. Os registros realizados no RA permitem a posteri-

or análise do desempenho da aprendizagem dos alunos e para que o RA seja realmente um instru-

mento que leve a uma efetiva melhoria da aprendizagem, esta proposta possui o intuito de inicial-

mente pesquisar quais processos cognitivos estão envolvidos no uso dos objetos de aprendizagem e 

a partir desta análise sugerir quais processos cognitivos podem e devem ser explorados na elabora-

ção do RA, as possíveis sequências didáticas a serem obedecidas e como as competências e habili-

dades desejadas podem ser explorados na elaboração do “Roteiro de Alunos”. A presente pesquisa 

se desenvolverá a partir de uma revisão bibliográfica sobre processos cognitivos, sequência didática 

e design instrucional; de pesquisa e elaboração de textos complementares para dar suporte à elabo-

ração dos Roteiros de Aluno; de discussão com os professores e pesquisadores sobre a melhor ma-

neira de trabalhar com um determinado conteúdo; de estudo e analise das habilidades e competên-

cias presentes na proposta curricular do Estado de São Paulo e da avaliação dos resultados e contri-

buições da pesquisa para a elaboração do Roteiro de Aluno. A princípio, pretende-se utilizar como 

referência fundamental as propostas e diretrizes desenvolvidas por José Moya Otero para o desen-

volvimento competências básicas e processos cognitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais da VII Amostra de Pesquisas em Educação 

 

 41 
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ANTROPOLOGIA NA EDUCAÇÃO: MAPEAMENTO BIBLIOGRÁFICO E ANÁLISE DE 
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Este trabalho segue como amostra preliminar de minha proposta para os desmembramentos futuros 

de minha tese de doutorado. Nesse sentido seguirá uma breve explanação do que será realizado fu-

turamente. A área da Educação nos últimos 20 anos recebe influências de inúmeras teorias, promo-

vendo encontros, discussões e debates que complementem seu repertório teórico diante dos embates 

escolares oriundos não só do meio escolar, mas da sociedade como um todo. A influência das teori-

as antropológicas é notável, pois está acontecendo uma aproximação do saber/fazer antropológico e 

de seu aparato teórico-metodológico em pesquisas educacionais. Nesse sentido é possível estabele-

cer diálogos com a Antropologia, numa busca por fontes diversas e objetos específicos para tratar 

do fenômeno educacional em situações locais, regionais e com suas problemáticas próprias. Partin-

do do pressuposto de que inúmeros autores da área de educação têm buscado contribuições e\ou 

respostas da antropologia, tem-se como objeto de estudo os Periódicos da área de Educação classi-

ficados com qualis A, (Cadernos de Pesquisa, Educação e Pesquisa, Educação e Realidade, Educa-

ção & Sociedade, Educação em Revista, Revista Brasileira de Educação, Caderno CEDES, Revista 

Brasileira de Estudos Pedagógicos). Assim os objetivos do trabalho: realizar levantamento dos con-

ceitos antropológicos presentes em Periódicos da área da Educação; fazer revisões bibliográficas 

críticas do tratamento que se tem dado à Antropologia na Educação; analisar a aplicação dos concei-

tos antropológicos nas teorias da Educação. Para tal estudo será utilizada a metodologia qualitativa, 

com enfoque para a análise de conteúdo. Dessa maneira será necessário mapear a produção nacional, 

realizar revisão bibliográfica e análise crítica, buscando identificar os conceitos que emergiram nes-

ses estudos. 
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Diversas pesquisas exploram distorções sobre a compreensão da natureza da ciência pelas pessoas. 

São comuns visões de que a ciência é infalível, neutra, e indiscutível (CHALMERS, 1993). Tam-

bém predomina um estereótipo de cientista como um indivíduo que trabalha isoladamente, superdo-

tado, antissocial. As concepções equivocadas criam suas raízes por motivos diversos, sobretudo pela 

forma como se desenvolve o ensino em ciências (GIL-PÉREZ et al., 2001). O presente trabalho 

constitui um recorte de uma pesquisa mais abrangente ainda em andamento, em nível de iniciação 

científica, que busca elementos para subsidiar uma prática formativa em ciências que contribua na 

superação desses problemas. O objetivo foi investigar, identificar e problematizar algumas percep-

ções sobre o ensino de ciências de um grupo de alunos do Ensino Médio. A pesquisa, pautada em 

uma abordagem qualitativa (MINAYO, 2010), foi desenvolvida junto a uma escola pública de Ara-

raquara – SP, onde trabalhamos com estudantes de quatro salas (duas de primeiro e duas do segundo 

ano). Para coleta de dados, aplicamos questionários a 136 alunos com questões abertas e fechadas 

investigando aspectos como: a forma como as aulas de ciências são desenvolvidas, incluindo a in-

dagação sobre a presença e forma de desenvolvimento de aulas práticas; quais as preferências dos 

estudantes em relação ao enfoque das aulas de ciências; se buscam outros espaços além da escola 

para acessar temas de ciências e, em caso afirmativo, quais são as fontes de informação; o que po-

deria melhorar nas aulas de ciências. Na análise de resultados, foi possível levantar alguns aspectos 

importantes. Os alunos apontaram que as aulas são predominantemente expositivas e centradas no 

professor e raramente há metodologias diferenciadas (124 alunos no total). Somente metade dos 

estudantes disse ter realizado aulas práticas, boa parte pautada em roteiros prontos, em detrimento 

de uma abordagem investigativa que favoreça a exploração de aspectos da metodologia científica, 

incluindo conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais (GONÇALVES; MARQUES, 2006). 

Questionados sobre os espaços em que tem acesso a temas científicos, parte dos alunos indicaram 

veículos de cunho científico como, por exemplo: programa “Globo Ciências”, “Discovery Channel”, 

“History Channel”, “National Geografic” (podendo fazer alusão à revista impressa ou página ele-

trônica), site “Brasil Escola”, revista “Superinteressante”. No entanto, boa parte fez indicação de 

canais de televisão abertos e repositórios de temas diversos na internet como, por exemplo: “TV 

Record”, “SBT”, “TV Globo”, “Youtube” e “Wikipedia”. Percebemos que não há fontes seguras 

para acesso à informação científica, podendo sinalizar, inclusive, uma carência na formação para 

realizar uma pesquisa confiável, conteúdo procedimental que deveria ser desenvolvido na escola. 

Investigamos, ainda, como, na percepção dos alunos, as aulas de ciências poderiam ser melhores. 

Parte dos alunos aponta a necessidade de mais aulas práticas (70 alunos) e melhorias no perfil do 

professor como: chamar a atenção da sala, ser professor específico da disciplina, ser mais paciente, 

etc. (22 alunos). Um grupo indica que nada precisa melhorar (22 alunos) e uma minoria aponta as-

pectos como a necessidade de mais aulas de ciências, que os colegas de sala poderiam ser mais inte-

ressados, a necessidade do uso de ferramentas diversificadas de ensino, entre outras (10 alunos). 

Para superarmos as visões distorcidas sobre ciências e atendermos as demandas atuais no ensino de 

ciências, é fundamental uma reflexão crítica tanto sobre os conteúdos explorados quanto sobre os 

encaminhamentos metodológicos na prática educativa (BORGES; LIMA, 2007) que subsidiem 

ações formativas em sala de aula e favoreçam uma educação transformadora.  
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Este trabalho resulta do Projeto de Extensão realizado pelo grupo PET Pedagogia, iniciado em 2012, 

na Cooperativa Acácia, em Araraquara. Por meio de estudos e observações, objetivamos conhecer a 

realidade dos trabalhadores, da citada Cooperativa, a fim de planejarmos uma intervenção adequada. 

Tal conhecimento fez-se por visitas aos locais de trabalho (nas ruas, onde recolhem os materiais 

recicláveis e encaminham à Cooperativa, e dentro dela, onde separam os materiais), e também por 

entrevistas com 18 trabalhadores usando um roteiro semiestruturado de 21 questões, analisando 

suas perspectivas futuras e vida profissional. Nossos estudos constataram a exclusão social que 

abrange tais trabalhadores, começando por sua informal inclusão no circuito econômico da recicla-

gem, já que são invisíveis pelos que geram o lixo e, também, pelas indústrias da reciclagem que 

visam o lucro, e não as condições de trabalho. Por consequência, isso se refletiu nas entrevistas rea-

lizadas, pois 17% alegaram que a necessidade do emprego é o que os obriga a submeter-se às ina-

dequadas condições de trabalho, o que inclui a baixa remuneração e a ausência de proteção da legis-

lação trabalhista. Isto influi em suas perspectivas futuras, pois 72% sairão desse trabalho caso surja 

uma oportunidade melhor de emprego, e 56% desejam mudanças em sua realidade, alterando sua 

atual condição de vida e de trabalho. Gonçalves (2006) demonstra que a miséria obriga os trabalha-

dores a viverem do e no lixo, sendo um dos vieses mais cruéis da sociedade capitalista. Diante do 

crescente desperdício, a reciclagem surge como a solução que redimirá a sociedade do processo 

consumista destrutivo. Porém, é a lucratividade, e não a tomada de consciência dos capitalistas, que 

estimula tal atividade industrial de reciclagem, sendo facilmente esquecidas as condições trabalhis-

tas. Portanto, revela-se que há poucas opções para os trabalhadores, já que as possibilidades lhes são 

limitadas. O autor ressalta ainda que a expansão das indústrias de reciclagem encontrou terreno fér-

til para lucrar com o trabalho de milhares de trabalhadores desempregados, com baixa, ou nenhuma, 

qualificação profissional. Isso se confirma nas entrevistas, visto que eles ressaltaram o caráter re-

ceptivo da Cooperativa com os excluídos do mercado de trabalho, como os idosos, pessoas com 

baixa escolaridade e dependentes químicos. Até o presente momento, nossa investigação salienta a 

importância de valorizar o trabalho dos cooperados, lutando por uma realidade digna, pois consta-

mos que 33,3% sentem que seu trabalho é diferente, e ainda enfrentam indiferença e preconceito. 

Infelizmente 11,1% sentem-se estigmatizados e tem a percepção de serem mal vistos e destratados. 

Os subsídios encontrados neste levantamento, portanto, serão fundamentais para nossa intervenção 

na qual buscaremos valorizar os trabalhadores ao resgatar suas potencialidades; conscientizar a im-

portância desse trabalho na sociedade; discutir condições dignas de trabalho e de vida, além de 

construir um recurso didático que dissemine esse conhecimento para população em geral, buscando 

a transformação dessa realidade. 
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O ensino a distância, atualmente considerado modalidade de ensino regular, ampliou significativa-

mente sua presença nos últimos anos. Há inúmeros cursos e programas nessa modalidade, que têm 

como objetivo democratizar a educação, bem como possibilitá-la em locais geograficamente distan-

tes de Instituições de Ensino Superior ou de difícil acesso, por meio das tecnologias digitais da in-

formação e comunicação. Essa modalidade de ensino pode ser caracterizada, dentre outras formas, 

pelo uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação e, nos dias atuais, principalmente 

da Internet. A justificativa dessa pesquisa se revela pelo fato de não existir consenso sobre um perfil 

pretendido e por conseqüência em relação às funções que o tutor desempenha dentro do processo de 

desenvolvimento do trabalho de mediação online. Assim, são objetivos da pesquisa apresentar o 

ensino a distância e suas características na atualidade do sistema educativo no Brasil; observar, ca-

racterizar e analisar o trabalho desenvolvido pelo profissional da tutoria em um polo no interior do 

estado de São Paulo da Universidade Aberta do Brasil – UAB e analisar à luz da mediação educati-

va, as atividades pertinentes à esse trabalho (tutoria). A revisão da literatura e observação possibili-

tarão apresentar o ensino a distância com ênfase na tutoria. 
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CIÊNCIA NA VISÃO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO 

 

Autor (a): Fábio Gabriel Nascibem (fabinhonascibem@gmail.com) 

Orientador (a): Profª. Drª. Alessandra Aparecida Viveiro. 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Didática 

 

Muitas pesquisas têm explorado as distorções na visão das pessoas sobre a natureza da ciência. É 

comum, inclusive entre professores e alunos, reconhecer a ciência como infalível, neutra e acabada 

(CHALMERS, 1993), desconsiderando o seu caráter histórico, social e cultural, suas crises e revo-

luções. Além disso, também predomina uma visão estereotipada do cientista, como um gênio que 

trabalha de forma isolada em um laboratório, ignorando o caráter coletivo e dinâmico da ciência. As 

distorções são oriundas, entre outros fatores, de uma prática educativa em ciências impregnada de 

distorções em que se veicula a ideia de uma ciência neutra, pautada em um único método, o empíri-

co-indutivista (GIL-PÉREZ et al., 2001). A partir disso, estamos desenvolvendo uma pesquisa em 

nível de iniciação científica buscando elementos para subsidiar uma prática formativa em ciências 

que contribua na superação desses problemas. Neste trabalho, exploramos um recorte dessa pesqui-

sa, buscando identificar e problematizar algumas percepções sobre a natureza da ciência de um gru-

po de alunos do Ensino Médio (EM). A pesquisa está pautada em uma abordagem qualitativa (MI-

NAYO, 2010) e é realizada junto a uma escola pública de Araraquara – SP. Trabalhamos com estu-

dantes de duas salas de primeiro e duas do segundo ano, num total de 136 alunos. A coleta de dados 

foi realizada no início do ano letivo. A intenção de trabalhar com alunos do primeiro ano deve-se ao 

fato de que estes estavam saindo do Ensino Fundamental (EF) e, portanto, poderiam trazer percep-

ções do ensino de Ciências deste nível, estando ainda pouco influenciados pelas aulas do EM. Os 

alunos do segundo ano, por outro lado, já teriam vivenciado no mínimo um ano do ensino de Ciên-

cias abordado nas três disciplinas-base fragmentadas (Física, Química e Biologia). No entanto, a 

faixa etária entre um grupo e outro seria pouco discrepante, havendo certa homogeneidade no perfil 

dos estudantes. Propusemos um trabalho em grupos de até seis alunos em que, a partir de discussão, 

deveriam produzir ilustrações para representar a percepção sobre duas questões: “o que é ciência” e 

“como é o trabalho de um cientista?”. Foram analisados 26 cartazes. Dividimos os desenhos em três 

categorias: 13 cartazes foram enquadrados em “ciência vinculada à área dura”, onde os alunos de-

senharam equipamentos de laboratório de química, microscópios e afins; 9 cartazes trazem um “es-

tereótipo de cientista”, retratando um homem idoso, barbado, cabelos mal penteados, de jaleco, 

usando óculos e aloprado; e 4 cartazes na categoria “outros” onde predomina uma percepção de 

ciência como explicação da vida, evolução do mundo e afins. Não houve diferenças entre as ima-

gens produzidas pelos alunos de EF ou EM, revelando que os alunos trazem as distorções do EF e 

estas não são superadas no EM. De acordo com a nossa discussão inicial, os resultados vão ao en-

contro do apresentado pela literatura. As categorias apresentam distorções do pensamento científico 

com predomínio de uma visão restrita de ciência bem como do cientista como um indivíduo este-

reotipado, que não corresponde à realidade. Acreditamos que a forma como as aulas de ciências 

vêm ocorrendo, tanto no Ensino Fundamental – de onde acabaram de sair os alunos do primeiro ano 

– quanto do Ensino Médio não tem contribuído para clarificação e superação de percepções distor-

cidas sobre a natureza da ciência. Para superarmos as visões distorcidas sobre ciências e atendermos 

as demandas atuais no ensino de ciências, é fundamental e urgente uma reflexão crítica tanto sobre 

os conteúdos explorados quanto sobre os encaminhamentos metodológicos na prática educativa 

(BORGES; LIMA, 2007) que subsidiem as ações formativas em sala de aula.   
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SESSÃO D – EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

ADAPTAÇÃO CURRICULAR PARA UMA ALUNA COM SÍNDROME DE ASPERGER E 

FORMAÇÃO EM SERVIÇO DO PROFESSOR 

 

Autor (a): Maria Carolina Piva (carolina.piva@yahoo.com.br) 

Orientador (a): Profª. Drª. Relma Urel Carbone Carneiro. 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação.  

 

A discussão de uma escola para todos tem cada vez mais tomado conta do cenário educacional 

brasileiro. Políticas públicas são desenvolvidas com o objetivo de efetivar esse direito considerado 

atualmente inquestionável. A educação inclusiva, conforme prevista na legislação nacional, requer 

uma ressignificação da escola para que possa oferecer ensino de qualidade para todos, sem distinção 

de qualquer natureza. É notório que entre os grupos historicamente marginalizados pela educação as 

crianças com deficiência representam um grande desafio para a escola. A formação do professor 

neste contexto necessita de transformações para que possa acompanhar essa nova exigência, que 

solicita dele um trabalho crítico e transformador. Além da formação, o professor necessita de apoio 

direto na sala de aula para efetivar as adaptações necessárias aos alunos com deficiência. Desta 

forma, este projeto de extensão tem como proposta desenvolver um programa de formação em ser-

viço para professores de alunos com deficiência que atuam na rede pública municipal de Araraquara, 

bem como oferecer apoio especializado, através de adaptação de acesso ao currículo para esses alu-

nos. O objetivo do projeto é a construção de práticas pedagógicas que promovam a inclusão efetiva 

de todos os alunos. Nos propusemos a desenvolver um projeto com uma metodologia de pesquisa 

colaborativa. Inicialmente aplicamos um questionário à professora responsável por uma turma, onde 

havia uma aluna diagnosticada com Síndrome de Asperger, para sua caracterização e levantamento 

de necessidades de formação para um trabalho inclusivo. Após tabulação dos dados do questionário 

iniciamos o projeto a partir do acompanhamento semanal da turma por uma aluna do curso de Pe-

dagogia, bolsista do projeto de extensão. Inicialmente a aluna acompanhava o trabalho, fazia um 

diário de campo, discutia a prática pedagógica observada com a professora coordenadora do projeto, 

ambas retornavam à escola para o trabalho de formação com a professora, onde propostas de adap-

tações da prática pedagógica eram discutidas. A professora então realizava a atividade adaptada com 

o auxílio da bolsista. Após a aplicação das atividades adaptadas, nova reunião de formação para 

avaliação da proposta e eventuais ajustes era realizada. O projeto tinha duas metas específicas, a 

saber: oferecer apoio especializado a alunos com deficiência e desenvolver um programa de forma-

ção em serviço para professores. Em relação ao apoio a aluna foi possível trabalhar algumas adapta-

ções de atividades, como a introdução de figuras em atividades em que a predominância era a escri-

ta, adaptações de letras para melhor visualização, adaptações no espaço físico para melhor concen-

tração, entre outras. E também oferecer ajuda pedagógica direta no dia a dia da escola através da 

participação da aluna bolsista que auxiliava a aluna no sentido de motivá-la na realização das tare-

fas que, para a aluna com Síndrome de Asperger, era a maior dificuldade. A presença da bolsista foi 

fundamental para garantir a participação da aluna nas atividades, pois a auxiliava de forma direta. 

Segundo relato da professora, com as atividades adaptadas e com o auxílio da bolsista, a participa-

ção da aluna nas atividades melhorou.  A realização da segunda meta ficou prejudicada, pois a in-

tenção era a realização de um programa de formação em serviço sobre educação inclusiva para to-

dos os professores da escola, uma vez que entendemos educação inclusiva não como uma escola 

que tem alunos deficientes matriculados, mas sim, uma escola que busca oferecer um ensino de 

qualidade para todos os alunos, respeitando e valorizando as diferenças. Esse programa deveria 

acontecer no horário de trabalho pedagógico coletivo HTPC, no entanto, na escola participante do 

projeto os professores não têm esse tempo e espaço previsto em sua carga horária de trabalho. Des-
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sa forma, houve uma adaptação do objetivo e realizamos apenas com a professora da aluna em 

questão, encontros regulares durante sua jornada de trabalho, situação essa proporcionada pela dire-

tora, que entendendo a importância da proposta remanejou funcionários de forma a permitir esses 

encontros. A avaliação do projeto de extensão desenvolvido é positiva, pois de início havia uma 

grande resistência da professora em pensar aquela aluna como parte de sua turma e em pensar em 

adaptações em sua prática pedagógica para atender as necessidades da mesma, no entanto, com o 

desenrolar do projeto, foi possível acompanhar sua mudança de concepção, ainda inicial, mas pre-

sente. Em relação à aluna também houve evolução creditada pela escola ao acompanhamento da 

bolsista e às mudanças na atuação da professora.  
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A PEDAGOGIA HOSPITALAR E O ENFRENTAR DO LUTO 

 

Autor (a): Jéssica La Eras Martins (loirinha_jessic@hotmail.com) 

Co-autor (a): Patrícia Aparecida de Araújo. 

Orientador (a): Profª Lúcia Helena O. de Barros 
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A pedagogia hospitalar é vista como um desafio e uma grande conquista para os profissionais atuan-

tes na área e assume uma luta incessante por uma educação para todos com qualidade de ensino, 

beneficiando crianças e jovens que se encontram em leito de hospital. O educador atua de forma 

contributiva, transmitindo o conhecimento aqueles que seriam prejudicados em sua escolarização 

decorrente da internação, dando o devido valor aos estudos durante o tratamento. As crianças neste 

período de internação ficam desprovidas de conhecimentos programáticos e o educador hospitalar 

pode proporcionar bem-estar e motivação para os alunos\pacientes no dia-a-dia, utilizando praticas 

e métodos incentivadores. Outro ponto relevante que o educador enfrena no cotidiano hospitalar é o 

momento do luto, que especialistas recomendam que seja traçado padrões de adaptação á morte em 

decorrência da doença no hospital. Esse enlutamento é interpretado pelo educador como uma inter-

rupção no ciclo biológico da criança e do adolescente e também no trabalho pedagógico provocando 

um sentimento de perda, impotência, frustração, angustia e dor, pois existe um vinculo afetivo pro-

vocado pelo luto como resposta esperada frente á separação. Esse período é iniciado no momento 

em que se recebe a noticia da doença pela família, a qual apresenta um intenso sofrimento. É nessa 

etapa que o trabalho docente necessita compreender as reações e o comportamento dos indivíduos 

diante da morte para assisti-los durante o processo, sendo preciso adquirir ações e pressupostos teó-

ricos que embasem o assunto terminalidade\morte. Objetivos: Conscientizar sobre a importância do 

atendimento da classe hospitalar e como o docente vivencia o luto durante sua atuação. Material e 

métodos: Trata-se de uma pesquisa de caráter teórico bibliográfico, artigos científicos, dissertações 

e sites da internet. Resultado e discussão: A partir da pesquisa executada surgiu uma nova visão 

pedagógica que extrapola as salas de aula convencional-classe hospitalar, passando a ter particulari-

dades, como o luto, que devem ser explorados, analisadas e relevadas durante todo o processo ensi-

no aprendizagem. A valorização e a necessidade de estar capacitando o profissional da área educa-

cional hospitalar, despertando a integração entre educação e saúde para recuperação dos alu-

nos\pacientes na garantia do equilíbrio físico, emocional e intelectual. Esse docente tem que se 

permitir conviver e compreender o sofrimento do luto familiar que envolve o morrer e as diferentes 

possibilidades de intervenções. 
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CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO NO CONTEXTO FAMILI-

AR. 
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Na perspectiva do desenvolvimento humano, os recursos disponibilizados pelo ambiente e pela 

própria pessoa podem se constituir em mecanismos de proteção quando se identifica processos que 

melhoram, alteram ou modificam a resposta de um indivíduo a algum evento do ambiente que 

predispõe a uma consequência desfavorável. A este evento a literatura chama de fatores de risco que 

podem ser definidos como características, circunstâncias adversas ou variáveis negativas que tor-

nam o indivíduo vulnerável a obter resultados negativos em seu desenvolvimento, apresentando 

assim problemas físicos, sociais ou emocionais. Caracterizam-se por serem de natureza biológica ou 

psicossocial, podendo estar relacionados ao indivíduo, à família, à comunidade e às instituições que 

o rodeiam, considerando neste contexto as transações que ocorrem entre a pessoa e esses ambientes. 

No caso da criança com deficiência, certamente fatores de risco biológicos, constitucionais, ambien-

tais e sociais estarão incidindo no seu desenvolvimento. Sabe-se também que a promoção da sobre-

vivência e da socialização da criança é feita por meio da família, a qual contribui na linguagem, no 

comportamento, e na forma de interação da criança com outras pessoas, isto é, envolve também a 

cultura que a ela é oferecida. Este trabalho resulta de um estudo bibliográfico que aborda a questão 

do desenvolvimento de crianças que apresentam deficiência e o seu contexto familiar. Por meio 

deste estudo, objetiva-se aprofundar o conhecimento sobre a realidade destas crianças a fim de pla-

nejar uma futura intervenção adequada tanto para a própria criança quanto para seus cuidadores. 

Este trabalho com crianças pequenas tem-se denominado intervenção precoce que visa capacitar a 

criança com o apoio de seus cuidadores a estabelecer uma trajetória de desenvolvimento mais ade-

quada. Esta necessidade de se ter um trabalho desta natureza se justifica pelo fato de os primeiros 

anos serem importantes para o desenvolvimento, principalmente quando as crianças apresentam 

alguma defasagem no desenvolvimento, seja de atraso nas suas aquisições seja em função de algu-

ma deficiência. Não basta apenas a criança ser o foco da intervenção. O envolvimento familiar em 

iniciativas desta natureza é de crucial importância, pois estas proporcionam um ambiente estimula-

dor e de estabelecimento de interações e relações mais saudáveis entre os membros familiares e a 

própria criança. Ainda é possível observar que a família tem um papel extremamente importante, 

pois é ela quem encaminha e/ou direciona esta criança, no entanto não descarta a colaboração de 

diversos profissionais ligados não só à educação, mas também à saúde.  
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CURRÍCULOS DOS CURSOS DE PEDAGOGIA DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO VISANDO A FORMAÇÃO PARA INCLUSÃO DE ALUNOS 

COM DEFICIÊNCIAS, ANTES E APÓS A APROVAÇÃO DAS DIRETRIZES 

CURRICULARES DE 2006. 
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No ano de 2006 foram aprovadas novas Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Pedagogia 

que aboliram as habilitações da formação pedagógica sendo que, dentre elas, também a da educação 

especial, amparada na defesa de que tais diretrizes suprimiam as habilitações que ofereciam um 

caráter especialista à formação do pedagogo quando, de fato, a formação deveria ocorrer num âmbi-

to mais geral, que oferecesse condições para lidar com as diversas situações que a inclusão apresen-

ta no contexto educacional e, consequentemente, as formações específicas como da educação espe-

cial deveriam ser obtidas por meio de especializações futuras, após a formação inicial. De antemão 

autores como Macedo (2010, Manzini e Vitaliano (2010), defendem que deveria existir uma preo-

cupação desde a formação inicial de professores, uma vez que o ensino de alunos com deficiências 

pode fazer uma grande diferença em aprendizagens futuras. Além disso, “para se alterar esse quadro, 

a formação de professores precisa ser repensada, superando as discussões simplistas em torno de 

um enfoque generalista ou especializado” (DORZIAT, 2011, p. 154). Contudo, se com a habilitação 

a formação visando alunos com deficiências ainda assim era insuficiente, após as novas diretrizes 

parece ter se implantado um vácuo no que diz respeito à formação de professores. Assim, a partir da 

preocupação em torno dessa questão envolvendo a formação de educadores para atuar no contexto 

da inclusão é que a presente pesquisa foi proposta, cujo objetivo foi definido como sendo identificar 

e analisar a formação de pedagogos, antes e depois de 2006 e como as universidades públicas do 

estado de São Paulo passam a organizar suas grades curriculares. Para tal foram analisadas as disci-

plinas constantes dos cursos de Pedagogia de cinco universidades públicas, subdivididas em seus 

Campi, quando se mostrou necessário. Dada a natureza da investigação, o procedimento utilizado 

foi a pesquisa documental, pois, conforme assinala Salvador (1986), esse tipo de estudo caracteriza-

se pela análise particular de documentos já consolidados, que são selecionados pelo pesquisador 

para subsidiar apreciações alicerçadas nos objetivos iniciais. Os dados foram organizados e os resul-

tados até agora analisados mostram que nos cursos de Pedagogia, antes e após a aprovação das Di-

retrizes, constatam-se estruturas bastante diversas, com cargas horárias também diferentes, indican-

do uma realidade ampla e diversificada. As novas diretrizes curriculares nacionais impuseram mu-

danças para os cursos que contrastam com as estruturas anteriormente implantadas. De forma geral 

a temática passa a figurar com poucas disciplinas obrigatórias, em alguns casos com apenas uma 

disciplina obrigatória, e um conjunto de disciplinas optativas, de oferecimento irregular, que quando 

diretamente relacionadas, enfocam Fundamentos da educação especial e/ou da inclusão inclusiva, 

contemplando de forma geral aspectos que somente são capazes de procurar uma sensibilização dos 

alunos dos cursos de Pedagogia para com as questões da educação inclusiva, mas não promover a 

preparação desses professores para atuar no processo de ensino aprendizagem desses alunos em sala 

de aula. 
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INCLUSÃO SOCIAL: PARADIGMA CONTEMPORÂNEOS DA GESTÃO ESCOLAR  
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A discussão dessa temática acontece pelo fato dos estabelecimentos educacionais buscarem, cada 

vez mais, oferecer qualidade de ensino dentro de parâmetros de uma gestão democrática e participa-

tiva, bem como melhorar as relações interpessoais da comunidade escolar. Tal fato necessita ser 

revisto para a não exclusão de uma parcela da população, é preciso entender que todo cidadão in-

cluso busca uma educação que zele por sua integridade, identidade e inserção social, oferecendo-lhe 

condições e estruturas para o seu desenvolvimento. Os gestores devem estar atentos à formação 

docente, pois os educadores têm papel fundamental nos paradigmas atuais da inclusão escolar, que 

vêm exigindo a reorganização da educação com ampliação dos serviços de apoio especializado e à 

renovação de metodologias para adequação curricular. Nesse sentido, a construção coletiva é rele-

vante quando as ações e reflexões da equipe escolar integrar as diferentes áreas do conhecimento, 

sob a ótica da convivência humana, e proporcionar uma gestão organizacional com ideais de inclu-

são social. Assim, a ideologia da exclusão começa a ceder lugar à valorização da diversidade. Obje-

tivo: Identificar a educação inclusiva como uma abordagem humanística e democrática que percebe 

o sujeito e suas singularidades para inserção social e educacional. Material e Métodos: Trata-se de 

uma pesquisa de caráter teórico bibliográfico, através de artigos científicos, livros, sites da internet. 

Resultados: A proposta da Educação Inclusiva remete a uma ressignificação das práticas pedagógi-

cas, respaldando-se no paradigma do respeito às diferenças e o entendimento entre o integrar e o 

incluir. Com isso, a adaptação para incluir no sistema educacional as pessoas com necessidades es-

peciais constitui um processo bilateral, no qual as pessoas excluídas  e a sociedade  buscam definir 

soluções para equiparação de oportunidade para todos. A escola deve garantir um ensino para todos 

e a construção de um novo olhar sobre a inclusão social, que  valorize a singularidade dos sujeitos, 

em conformidade com esse paradigma. Sendo assim, a  inclusão social é uma questão de políticas 

públicas, onde os conceitos e as relações se estabelecem entre educação e democracia para reconhe-

cer as dimensões socializadoras  na convicção de que não haverá democracia social sem a democra-

tização da escola.  
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Desde seu inicio a Educação Especial foi pensada para atender a uma clientela considerada diferen-

te, tendo em sua origem a vinculação aos estudos médicos e terapêuticos especializados. Os termos 

já utilizados para se referir a essa clientela são muitos (inclusive os pejorativos), desde anormais, 

incapacitados, inválidos, excepcionais, retardados e mongolóides (quando tem deficiência intelectu-

al), ceguinho (quando é cego), mudinho e surdo-mudo (quando é surdo), pessoas portadoras de de-

ficiências, deficientes, pessoas com necessidades educacionais especiais e outras. Conforme, Sassa-

ki (2002) os termos são considerados corretos em função de certos valores e conceitos vigentes em 

cada sociedade e em cada época. Assim, eles passam a ser incorretos quando esses valores e concei-

tos vão sendo substituídos por outros, o que exige o uso de outras palavras. Dessa forma que atual-

mente com a promulgação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação 

Inclusiva (PNEE-EI/2008), no país a sociedade está sendo incentivada a ter uma nova compreensão 

de como deve ser invocados e como deve ser tratamento escolar das pessoas com deficiências. Em 

busca em atender a essa Educação Inclusiva, o Governo Federal Brasileiro propôs diversos progra-

mas, dentre esses programas o que tem sido considerado lócus da Educação Especial é o programa 

de implantação de Salas de Recursos Multifuncionais (S.R.M), local da realização do Atendimento 

Educacional Especializado. Para que o alunado da Educação Especial seja atendido na S.R.M. é 

necessário que se tenha laudo médico e diagnósticos que sejam realizados por uma equipe multidis-

ciplinar (médico, psicóloga, pedagoga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, neurologista). Muitas 

vezes as Redes Municipais de Educação não tem essas equipes multidisciplinares o que causa então, 

confusões sobre o público-alvo da Educação Especial (termo atual), existindo muitos equívocos por 

parte da equipe escolar sobre quais alunos realmente devem ser encaminhados e atendidos nas 

S.R.M., ocasionando um fluxo grande de alunos sendo atendidos neste serviço, restringindo muito o 

atendimento pedagógico que considere todas as necessidades educacionais dos alunos. Diante da 

necessidade de uma melhor definição desse público alvo, essa pesquisa se faz necessária para inves-

tigar o que traz os documentos legais e a revisão bibliográfica sobre o assunto para que o trabalho 

desenvolvido dentro da S.R.M. possa realmente contribuir para uma inclusão escolar de forma mais 

efetiva, onde o grande número de alunos não se torne impedimento para que isso ocorra. A aborda-

gem metodológica caracteriza-se como sendo qualitativa, de natureza exploratória, delineando-se 

por análise bibliográfica e documental. Para a coleta dos dados foram analisados documentos legais 

propostos pelo governo federal a partir da promulgação da PNEE-EI/ 2008. Segundo os documentos 

legais o público alvo da Educação Especial são os alunos com deficiências, com transtornos globais 

do desenvolvimento e superdotação/altas habilidades. A questão de quem é o alunado da Educação 

Especial é antiga e ainda não tem uma resposta consensual, segundo Fontes (2009, p.31) na década 

de 1970 houve excesso de alunos nas classes especiais visto que entendia que os alunos com distúr-

bios de aprendizagem também se enquadravam como alunos da Educação Especial. Conclui-se que 

a equipe escolar e sociedade desconhecem qual é o público-alvo da Educação Especial e essa con-

fusão ocasionam alto fluxo de alunos encaminhados para o atendimento na Sala de Recursos Multi-

funcionais. 
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TRABALHO DOCENTE E ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL: ANÁLISE E 

INTERVENÇÃO A PARTIR DAS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROEDUCAÇÃO  

 

Autor (a): Jakqueline Cabral Pinto (jakquelinecabral@gmail.com) 

Orientador (a): Profª Ms. Fabiana Chinalia. 

IES: Faculdade de Educação São Luis de Jaboticabal.   

Departamento: Curso de Pós-Graduação em Educação Especial.  

 

O cérebro humano é o órgão mais complexo e sofisticado do corpo humano, motivo de grande es-

peculação e curiosidade desde os tempos mais remotos. Trata-se de um órgão do nosso corpo que 

mais segredos têm para se desvendar. Questionamentos envolvendo o cérebro humano rondam nos-

sas mentes. Como o ser humano aprende? Quais os caminhos são percorridos pelo cérebro para 

chegar até o aprendizado? Como se dá o processo de aprendizagem em indivíduos singulares em 

situações tão adversas? Essas e outras questões nunca tiveram tanto em voga como nos dias atuais, 

uma vez que no âmbito escolar, a política de educação para todos vem sendo cumprida no que diz 

respeito à garantia dos direitos e, com isso, muitas são as discussões e estudos envolvendo a viabili-

zação de um trabalho pedagógico que atenda a todos os sujeitos matriculados na escola regular. Di-

ante dessas considerações, o objetivo desse estudo é evidenciar a relevância dos conhecimentos 

sobre a neuroeducação e o desenvolvimento cerebral para o exercício da prática docente, focalizan-

do o funcionamento cerebral e a sua capacidade de se moldar a partir das experiências vivenciadas 

no campo educacional, tendo o Currículo Funcional Natural como uma das estratégias de ensino 

para alunos com deficiência intelectual. A metodologia utilizada é a revisão bibliográfica e a pes-

quisa de campo, que será realizada a partir de uma intervenção com um aluno com deficiência in-

telctual que frequenta uma instituição de ensino especializado. O intuito será realizar atividades 

com o uso de modelagem, trazendo à tona temas da vivência do educando, e, assim, viabilizar uma 

familiarização com o ambiente para que ele seja o mais natural possível para contribuir para o pro-

cesso de aprendizagem. Sobre a definição de neurociência, conforme Herculano-Houzel (2012) é 

um termo que engloba todas as áreas da ciência - Biologia, Fisiologia, Medicina, Física, Psicologia, 

que se interessam pelo sistema nervoso: sua estrutura, função, desenvolvimento, evolução,e disfun-

ções. A neurociência vai ao encontro da educação, à medida que traz em seu contexto a abordagem 

de uma Pedagogia neurocientífica, isto é, com embasamento na compreensão do funcionamento, 

processamento e procedimentos cerebrais. Segundo Relvas (2012) ainda há questionamentos sobre 

a existência de um caminho entre os entendimentos da ciência e a educação em relação à compreen-

são de como o ser humano aprende. Além disso, conforme Kaplan (1990 apud MAIA, 2011, p. 23) 

a aprendizagem é um processo de aquisição que se cumpre no Sistema Nervoso Central, “onde se 

produzem modificações estruturais (novas conexões) mais ou menos permanentes, que se traduzem 

por uma modificação funcional ou de conduta, permitindo uma melhor adaptação do indivíduo ao 

seu meio”. Sobre o Currículo Funcional Natural, Suplino (2009) afirma que se trata de um modelo 

de intervenção educacional que teve suas origens no início da década de 70 (século XX) e que se 

caracteriza por utilizar uma proposta construída a partir da ideia de que as habilidades a serem ensi-

nadas às pessoas com deficiência devem ser funcionais (úteis) e, ensinadas por meio de procedi-

mentos naturais, abandonando-se das situações mecânicas de ensino” (SUPLINO, 2009, p.46). En-

tender os processos cerebrais e aliar estes conhecimentos a uma prática voltada para a funcionalida-

de e a realidade do educando é uma contribuição inestimável para a prática docente na educação 

especial. Assim, consideramos que os estudos dessa área são de grande importância já que a neuro-

educação chega com a proposta de investigar as condições nas quais a aprendizagem humana pode 

ser otimizada. É nessa perspectiva que acreditamos nas contribuições dessa área de estudo para a 

educação especial. 
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SESSÃO E – SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO 
 

ANÁLISE DAS TEORIAS DE AMÍCAR CABRAL E DE PAULO FREIRE SOBRE A 

EDUCAÇÃO NA GUINÉ-BISSAU E SUAS RELAÇÕES COM ALGUMAS TEORIAS 

PEDAGÓGICAS 

Autor(a): Dabana Namone  (namone2006@yahoo.com.br) 

Orientador(a): Profa. Dra. Renata Medeiros Paoliello. 

IES: Universidade Estadual Paulista, Campus de Araraquara. 

Departamento: Antropologia, Política e Filosofia 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar três questões: primeiro, as teorias de Amílcar Ca-

bral sobre a luta pela independência na Guiné-Bissau e a sua contribuição na promoção e desenvol-

vimento da educação e segundo, as de Paulo Freire, sobre o importância da cultura local no desen-

volvimento da educação na aquele país depois da sua independência e finalmente, pretende-se ana-

lisar a relação das teorias dos dois autores com  a teoria pedagógica tecnicista. 
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A ATUAÇÃO DA ESCOLARIDADE COMO ELEMENTO INIBIDOR DE VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER 

 

Autor(a): Ana Beatriz Campeiz (biacampeiz@hotmail.com) 

Orientador: José dos Reis Santos Filho.  

IES: Universidade Estadual Paulista, Campus de Araraquara. 

Departamento: Sociologia da Educação 

 

A violência contra a mulher tem sido destacada por diferentes tipos de camadas sociais, principal-

mente aquela que atinge a integridade física e a dignidade dos indivíduos. Os sistemas político, 

econômico e cultural, historicamente imprimiram uma relação de subordinação da mulher perante o 

homem; relações desiguais de gênero, como forma de reprodução do controle das mulheres numa 

sociedade sexista e patriarcal (Vilela 1999). Dos problemas relacionados à questão de gênero, a vio-

lência doméstica é uma das mais graves manifestações; uma relação abusiva, de poder desigual e 

opressora. A violência contra a mulher abrange todas as relações e agressões de caráter físico, sexu-

al, emocional, psicológico, ameaças e ações que visam intimidar, aterrorizar, manipular, ferir o ou-

tro. Ao conceituar a violência de gênero, as autoras Morais (2002) e Saffioti (1998) afirmam que 

não é a natureza o fator determinante do comportamento agressivo do homem e dócil e submisso da 

mulher, mas a construção sócio-cultural dos homens e das mulheres que determina seus papéis soci-

ais e culturais. Logo, o grande atraso da participação sócio-cultural da mulher, refletido até os nos-

sos dias deve-se à rigidez da família patriarcal em relação à educação da mulher (Saffioti 1976). A 

condição de submissão imposta à mulher tem sido reproduzida, através dos tempos, sob as mais 

variadas formas. O sistema educacional tem tido relevante destaque na manutenção deste quadro. A 

baixa escolaridade é apontada por alguns autores como um dos fatores que favorecem a situação de 

violência, visto que mulheres menos esclarecidas tendem a ter maior grau de tolerância à situação, e 

uma vez que, muitas vezes, a agressão á mulher é vista como algo natural, e na relutância da vítima 

em apresentar queixa de violação, com sentimento de lealdade familiar, receio, dependência finan-

ceira, dependência emocional e vergonha. Dessa forma, se entendermos que a educação é um pro-

cesso de construção coletiva, contínua e permanente de formação do indivíduo, a escola é, portanto, 

o lugar privilegiado dessa formação, porque trabalha com o conhecimento em geral, conhecimento 

de direitos, com valores, atitudes, e a formação de hábitos. Diante de tais considerações, muitos 

especialistas ponderam que a educação é o instrumento de prevenção contra a violência mais impor-

tante. No âmbito preventivo, as ações educativas ajudam na compreensão de impacto e consequên-

cias da violência contra a mulher, promovendo alternativas, modos de vida não violentos, conscien-

tização por parte de quem as sofre (de si e direitos), e mudança de valores, em especial no que tange 

à cultura do silêncio. A presente pesquisa foi desenvolvida através de um Curso de Capacitação para 

Mulheres em situação de Violência e Vulnerabilidade na cidade de Araraquara, realizada pelo Cen-

tro de Referência da Mulher de Araraquara, em que foi possível realizar, por meio de palestras, 

questionários e entrevistas, um estudo sociológico com a obtenção no campo da escolaridade e um 

diagnóstico sobre questões que lhes dizem respeito: formação escolar, consciência de seus direitos, 

aceitação e conhecimento de órgãos públicos. O objetivo do estudo é verificar, através e na compa-

ração de dados nacionais e locais, qual o grau de escolarização das mulheres vitimadas, qual a in-

tensidade da violência sofrida e a importância da formação escolar na vida dessas mulheres.  Pre-

tende-se estabelecer a relação existente entre a educação e a violência de gênero e investigar a im-

portância do grau de escolaridade da mulher em situação de risco, tendo como questionamento 

principal se esse grau de escolaridade é um elemento inibidor da violência. 
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SABER POPULAR, HISTÓRIA ORAL E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO VALE DO 

PARAÍBA PAULISTA. 

 

Autor(a): Diego da Costa Vitorino (divitorino@yahoo.com.br) 

Orientador(a): Dulce Consuelo Andreatta Whitaker. 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Ciências da Educação. 

 

Este trabalho apresenta dados de uma pesquisa etnográfica cujo lócus é a cidade de Bananal – SP. A 

história da cidade, localizada no Vale Histórico do Rio Paraíba do Sul, deixa explícito o poderio dos 

Barões no período colonial tanto pela alta produção do café como pela quantidade de mão de obra 

escrava que possuíam em suas propriedades. Num cenário de paisagens extravagantes como as en-

costas da Serra da Bocaina, seus resquícios de Mata Atlântica e uma hidrografia rica, a cidade guar-

da, ainda no século XXI, marcas do escravismo colonial que durantes séculos abasteceram a eco-

nomia extrativista do ouro nas Minas Gerais e a cafeicultura no Sudeste brasileiro.  Tal era a neces-

sidade do trabalho escravo para a produção econômica da região, que Bananal chegou a possuir em 

1870 cerca de 60% de população escrava. O Vale Histórico do Rio Paraíba do Sul preserva traços da 

cultura tradicional do Brasil oitocentista tanto pela arquitetura neoclássica de seus casarões como 

também por costumes ou manifestações culturais que ainda permanecem na memória de seus habi-

tantes, tais como o Jongo, o Calango e as Folias de Reis. Este foi o cenário perfeito para reviver a 

memória do Jongo e dos Jongueiros através de três entrevistas semi-diretivas. O contexto foi esco-

lhido a fim de proporcionar ao pesquisador um encontro com manifestações negras (ou afro-

brasileira) ditas tradicionais. Os saberes e as histórias encontradas neste trabalho revelam que al-

guns padrões culturais, estruturas sociais e processos históricos são construídos a partir da memória 

individual calcada nos cenários que cercam os sujeitos da pesquisa de campo. Sem estes cenários as 

memórias não seriam como são porque dependem do contexto ao qual estão atreladas para terem 

significado. Além disso, vale ressaltar que para vir à tona essas memórias dependem e necessitam 

da sensibilidade e ética de pesquisadores comprometidos e em interação social com seus entrevista-

dos. 
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UM CASO DE BAIXO DESEMPENHO ESCOLAR: MUDANÇAS E ESTABILIDADES EM 

CONCEPÇÕES DE PROFESSORES, FAMILIAR E ALUNO 

 

Autor (a): Luciana Ponce Belido Giraldi (luluponce@gmail.com) 

Orientador (a): Profª Drª Silvia Regina Ricco Lucato Sigolo. 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação. 

 

Este texto tem como objetivo averiguar a ocorrência de mudanças e/ou estabilidades em concepções 

de professores, um familiar e um aluno sobre o processo de escolarização deste, o qual num dado 

momento, foi indicado pela escola como um caso de baixo desempenho. Como expôs Dubet (2008), 

a análise dos resultados apresentados ao longo da escolarização por alunos, muitas vezes, está asso-

ciada ao contexto local da sala de aula, decorre tanto de crenças e julgamentos quanto da ciência 

para fixar uma norma padrão. Desta maneira, cogitou-se que ao alterar o contexto local de estudan-

tes e os professores que ministravam aulas para eles ou as turmas/escolas frequentadas, algumas 

mudanças, ou mesmo estabilidades, poderiam ser constatadas nas concepções sobre o percurso es-

colar. Com o intuito de desenvolver uma pesquisa com rigor teórico e metodológico foram organi-

zadas revisões bibliográficas
1
 que indicaram a não recorrência de estudos com o um perfil de acom-

panhamento de concepções sobre os resultados de alunos durante processo de escolarização no En-

sino Fundamental ou por um período superior a um ano. Foi possível verificar também que estudos 

sobre trajetórias escolares costumam se localizar no Ensino Médio ou na Graduação (Viana, 1998 e 

2009; Portes, 2001; Barbosa, 2004) e, neste sentido, é preciso considerar que os casos de insucesso 

não costumam permanecer por um longo período na escola, (Zago, 2006), o que pode os tornar in-

visíveis nas pesquisas sobre a trajetória escolar. Trata-se de um estudo de caso qualitativo que utili-

zou diferentes estratégias metodológicas para coletar dados. Entretanto, neste momento, será enfati-

zado as informações obtidas por meio das entrevistas realizadas com professores, um familiar e um 

aluno. Apesar de reconhecer as indicações de Dubet (2008) ao expor que há relação entre o desem-

penho escolar e o contexto local de sala de aula, foi possível aferir que, neste caso, se fizeram pre-

sentes algumas considerações lidas, especialmente pelos professores, que após alterações no contex-

to escolar ainda identificavam o desempenho do aluno acompanhado como baixo. Mesmo depois de 

o estudante ser reprovado no segundo ano escolar e aprender a ler e escrever no terceiro, as concep-

ções de diferentes professores sobre o desempenho do aluno se mantiveram como baixas. A mãe do 

garoto passou a entender o desempenho do filho de forma mais negativa e o menino fez um cami-

nho inverso ao se colocar como um estudante mediano após aprender a ler e escrever. Certamente as 

concepções dos sujeitos não conseguem expressar as singularidades de um processo escolar, mas 

elas podem denotar algumas percepções sobre as vivencias de alunos e, nesta proposta, assinalar a 

maior ocorrência de estabilidades do que de mudanças.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 As primeiras revisões bibliográficas foram organizadas com base em teses e dissertações encontradas em 

ambientes online: biblioteca da USP, Unicamp, o Ibict e o CNPq. Foram consultados os descritores: desem-

penho escolar/acadêmico, sucesso, fracasso, rendimento escolar/acadêmico, trajetória, percurso escolar. 

Além disso, a base de dados de artigos, scopus, também contou com buscas utilizando os mesmos descrito-

res. Os textos foram selecionados a partir de 1995.  
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VIOLÊNCIA, COTIDIANO E EDUCAÇÃO: AMBIVALÊNCIAS. 

 

Autor (a): Ana Paula Poli. (anapaulapoli@live.com) 

Orientador: Prof. Dr. Denis Domeneghetti Badia.  

IES: UNESP Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Ciências da Educação. 

 

O trabalho em questão integra a pesquisa que desenvolvo enquanto aluna de Mestrado em Educação 

Escolar da UNESP Araraquara. Tal recorte vem falar da importância do estudo do cotidiano e nesse 

caso também do cotidiano escolar, com o intuito de compreender o imaginário da violência existen-

te dentro das escolas.  Sendo assim, pensamos ser importante trazer à luz a violência, a violência 

escolar e as constituições dessa em nosso cotidiano, uma vez que ela o estrutura e o desestrutura 

repetidamente. Para tanto, nos valemos da “sociologia do cotidiano”, de Michael Maffesoli (1987), 

a fim de compreender as marcas ambivalentes da violência que caracteriza nosso cotidiano. Para o 

autor, essa sociologia é a “sociologia dos fatos miúdos e obscuros do dia-a-dia ou dos aspectos tidos 

como superficiais na existência”. (p.07) Maffesoli vê a violência como “um elemento estruturante 

do fato social e não como o resto anacrônico de uma ordem bárbara em vias de desaparecimento (p. 

08)”. Para ele, essa, a violência, que é ambivalente, possui aspectos polifônicos e fascinantes nas 

histórias humanas, uma “misteriosa violência que nos obscurece, que ocupa nossa vida e nossas 

discussões, que perturba nossas paixões e razões”. (MAFFESOLI, 1987, p. 09) Segundo o autor, “a 

violência e suas diversas modulações é a herança comum a todo e qualquer conjunto civilizacional”, 

logo o que autor pretende e o que buscamos durante toda nossa pesquisa, não é saber se agora há 

mais ou menos violência, mas apenas pensar como ela atua em nosso cotidiano a fim de estruturá-lo. 

Maffesoli vem então nos falar da ambivalência que caracteriza a violência e do real papel que ela 

exerce na sociedade. Segundo ele, existe a violência destrutiva, que é a “manifestação da afirmação 

individual”, e a violência construtiva que exerce uma “função social”, “uma violência social”. O 

que acontece, então, “é uma integração da violência num mecanismo produtivo do qual ela é apa-

rentemente negação” existindo assim, um duplo movimento entre anomia e ordem (MAFFESOLI, 

1987p. 24-30). E como bem mostra Guimarães (1996), em sua pesquisa sobre violência escolar rea-

lizada nas escolas públicas da cidade de Campinas, as instituições escolares entram nesse jogo du-

plo da violência, ao mesmo tempo em que ela (a escola) controla pela imposição de normas, tam-

bém protege dos excessos de tensão e violência. Mas Guimarães ressalta, “se a escola não ponderar 

e pretender uma homogeneização apaziguadora ou uma liberação total, ela deixa de controlar a vio-

lência que, exacerbada, transforma-se numa força unicamente destruidora” (GUIMARÃES, 1996, p. 

106). É preciso ver que a violência participa da estruturação da civilização e não negá-la (p. 12). O 

que podemos perceber, quando nos propomos em entender esse complexo fenômeno é que, primor-

dialmente, o assunto em questão – da violência – requer cuidado. É preciso olhar o tema de forma 

mais ampla e compreensiva, de maneira a aprofundar nosso conhecimento objetivando sair do pen-

samento preconceituoso e precipitado, que muitas vezes acaba por restringir (esse irrestringível) 

assunto, ou mesmo como assinala Loureiro (2000) negar esse fenômeno real, visível ou subliminar 

que nem a escola fica imune. Mas, como bem assinala Sanches Teixeira (2004), não há receitas 

prontas, como muito se procura, para sanar a violência de dentro das escolas, e muito menos exis-

tem explicações simplistas e unidimensionais sobre o assunto. Como coloca Maffesoli (1987), a 

violência é “pluriforme”, por isso não pode ser olhada de forma singular, uma vez que os compor-

tamentos violentos são plurais. É necessário reconhecer que cada momento desse cotidiano escolar 

é importante para entender o imaginário desses alunos e da própria escola. A partir desse entendi-

mento é que se pode criar certos “acordos” entre todos em relação à violência. Sanches Teixeira e 

Silveira Porto (1999) citando Guimarães (1996) enfatizam que “domesticar a violência por meio de 

regras e códigos de conduta rígidos parece não ser a solução”, o “desafio é canalizá-la, organizá-la, 

integrá-la e combiná-la com outras práticas sociais e simbólicas da escola”. Trata-se, então, de pro-
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curar formas de geri-la “enquanto figura da desordem, já que nenhuma sociedade pode ser purgada 

de toda desordem” (p. 61). 
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SESSÃO F – POLÍTICA EDUCACIONAL 
 

A PRODUÇÃO DE SENTIDO DAS SEXUALIDADES: NOTAS ACERCA DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO SEXUAL NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Autor (a): Franciele Monique Scopetc dos Santos (franmonique@gmail.com) 

Orientador (a): Profª Drª Ana Cláudia Bortolozzi Maia  

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Bauru 

Departamento: Departamento de Psicologia 

 

Constatamos hoje uma grande expansão nos estudos sobre a constituição cultural da(s) 

sexualidade(s) em diversas áreas de conhecimento, dentre as quais a Educação. Área de estudos que 

se configura em um campo produtivo para a disseminação deste debate. Inúmeros teóricos, assim 

como teóricas passaram a problematizar questões referentes à sexualidade, inclusive a 

heteronormatividade, dando suas contribuições para o reconhecimento da diversidade sexual de 

nossa sociedade (LOURO, 2000; SWAIN, 2007; JUNQUEIRA, 2007) . A abordagem da Biologia 

configurou uma dimensão estritamente reprodutiva, o que trataremos aqui como matiz do 

biologismo, acentuada por determinantes genéticos e tornou-se quase incapaz de explicitar, no 

conceito de sexo, as dimensões existenciais e culturais. Já a concepção de sexualidade que 

pretendemos assumir em nossa análise tem a conotação de uma qualidade humana, que incorpora os 

componentes biológicos e a variação evolutiva da espécie humana, mas busca atingir significações 

culturais e existenciais muito mais exigentes. Neste sentido, somente o ser humano é dotado de uma 

“sexualidade”, pois os animais e o não material dos seres vivos que conseguiram, através de sua 

evolução biológica, a dimensão da reprodução sexual, estariam circunscritos ao mundo natural 

biológico. Disto decorre, portanto, que a sexualidade também pode ser entendida como 

determinante no tocante a existência humana. Isto nos impulsiona a investigar quais as formas que a 

sexualidade se constituiu em modelo hegemônico ou tomou contornos específicos em diferentes 

épocas históricas e como estas formas refletem nas propostas curriculares do estado de São Paulo, 

tão logo na produção de sentidos acerca da educação sexual e das sexualidades plurais. Nesta 

direção a Filosofia, a partir da sua construção histórica, torna-se um elemento fundamental de 

análise e compreensão, dadas suas categorias de reflexão, a saber: a radicalidade e totalidade. 

Compreender um objeto ou um campo de investigação requer, para uma boa ciência, compreendê-lo 

na trama das relações, elucidar seu sentido exatamente na busca de suas correlações; isto 

precisamente garante a totalidade e universalidade histórica do discurso filosófico. Entendemos o 

discurso com as premissas da totalidade e da universalidade na medida em que Foucault (1998) 

supõe que em toda sociedade existe uma defasagem entre dois tipos de texto, os primários e os 

secundários. A relação que existiria entre eles se apresenta na medida em que os secundários 

(entendidos aqui como discursos produzidos por professoras e professores) não fazem outra coisa a 

não ser repetir e retomar o que se diz nos textos primários (entendidos aqui como propostas 

curriculares) a fim de trazer à luz uma pretensa verdade originária. Ao pensar a filosofia como 

nosso campo teórico, e associar as condições práticas de efetivação do discurso da educação sexual, 

pensamos nos elementos que constituem esta abordagem no âmbito escolar. No Estatuto da Criança 

e do Adolescente (1990) (ECA) a sexualidade, considerada como uma das dimensões mais amplas 

da condição humana apresenta-se como um campo híbrido entre a subjetividade e a sociedade; disto 

decorre o razoável cuidado com que se analisa desta dimensão, dado que nenhuma pessoa e nenhum 

grupo social torna-se ou constitui-se como suporte exclusivo da verdade, encarada como doutrinária 

e rígida. 
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AVALIAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE O FINANCIAMENTO E A QUALIDADE NA EDU-

CAÇÃO BÁSICA: REDEFININDO AS POLÍTICAS LOCAIS DE FORMAÇÃO EM MU-

NICÍPIOS PAULISTAS 

 

Autor (a): Raissa Martins Kebbe da Silva (rkebbe@hotmail.com) 
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A pesquisa é permeada pela análise da relação existente entre as políticas públicas de financiamento 

na educação básica, na interface das esferas Federal/Municipal, cujo objeto são os programas de 

âmbito do governo federal, estabelecidos com o objetivo de prestar auxílio financeiro aos 

municípios e escolas públicas da rede municipal, focando o município de São Carlos. Analisamos 

aspectos do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola sob dois pressupostos: o de financiar 

suplementarmente a infraestrutura da escola, nos aspectos físico e pedagógico e permitir o avanço 

da autogestão, ambos com vistas à elevação dos índices de desempenho da educação básica 

(Brasil/FNDE, 2009). Para tanto, foram analisadas as falas de dois gestores de duas escolas da rede 

municipal de São Carlos, por meio de um roteiro de entrevistas. No âmbito dessa metodologia, 

estabelecemos o uso de contribuições do paradigma indiciário (Ginzburg, 1991, Bonfantini e Proni, 

1991) para buscarmos captar nuances nas entrevistas que serviram como análise de dados, a fim de 

levantar hipóteses sobre a percepção destes profissionais da educação diante dos índices de 

qualidade obtidos pelas escolas selecionadas nas avaliações nacionais, e também foram utilizados 

como lastro teórico-metodológico os estudos sobre financiamento da educação (Pinto, 2007 e 2009), 

entre outros que através de levantamento de aportes financeiros e evolução de índices de qualidade 

da educação – IDEB – caracterizam sua dimensão quantitativa. Na dimensão qualitativa associamos 

a metodologia da História Oral (Thompson, 1992, Alberti, 1978, Joutard, P. 1986, Lang, 1998, 

Meihy, 2005, Halbwachs, 2004), com recorte para estudos do cotidiano através da busca de dados 

diretamente com os agentes intra-escolares, para que possamos captar indícios de suas percepções 

sobre a relação entre políticas de financiamento e os resultados obtidos pelas escolas municipais 

participantes. Como resultados indicamos cinco pontos essenciais: (1) Com a implementação do 

PDDE nas escolas, a gestora se percebeu com um pouco mais de autonomia para lidar com verbas, 

embora sinta que sua autonomia seja relativa; (2) Ocorre uma estreita ligação com a Secretaria de 

Educação, que dá respaldo e orientação acerca de políticas de financiamento; (3) Pais e professores 

notaram mudanças significativas na escola (aspecto físico, pedagógico etc.); (4)  Observa-se um 

processo de democratização no uso e discussão das verbas da escola, contando com a participação 

de professores, pais e alunos; (5) As políticas federais alteram a gestão e o cotidiano escolar, na 

medida em que oferece suporte para suprir algumas demandas da instituição, modificando todo o 

contexto da mesma. 
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GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E A EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA PROPOSTA 

AOS ENVOLVIDOS  
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O presente trabalho esclarece de forma satisfatória os meios do dinheiro público até o destino estu-

dado: Educação. Mais especificamente dentro de uma Escola Estadual do município de São José 

dos Campos, localizado no Vale do Paraíba a 84 quilômetros da capital São Paulo. Pôde demonstrar 

aos futuros e atuantes professores da disciplina Educação Física, de que forma eles podem agir 

quando o assunto é a falta de materiais esportivos em suas aulas e mais do que isso, a pesquisa mos-

trou o cenário que poderão encontrar ao defrontar-se em suas carreiras com uma Instituição Pública 

da esfera estadual. Analisamos quem são os sujeitos responsáveis pelas aquisições dos materiais e 

demonstrar através de um questionário estruturado ao gestor  responsável pela unidade de que for-

ma são realizadas a conservação dos mesmos e como é efetuado o procedimento para aquisição de 

novos patrimônios. Demonstrou a descentralização dos montantes nos últimos anos, para que hou-

vesse um maior aproveitamento e distribuição do dinheiro.  A recolocação  deu autonomia e inde-

pendência as escolas para que os valores sejam confiados exatamente onde os alunos estão.  Dife-

renciamos o FUNDEF do presente FUNDEB, dentre as quais, mostrou que o órgão atual atende 

também o Ensino Infantil e o Médio, distinguindo do antigo FUNDEF que como o nome  anunciava 

(Fundo de desenvolvimento do Ensino Fundamental)  visava apenas  o Ensino Fundamental. Inda-

gamos o professor de Educação Física também  por  intermédio de um questionário se o disponível 

em materiais oferece ao mesmo, subsídios necessários para que haja conhecimento por parte dos 

aprendizes para que cresçam plenamente reconhecidos e conscientes de seu papel na sociedade, 

assim como relata o livro dos Parâmetros Curriculares Nacionais (Ministério da Educação, 2000). 

Apresentamos os principais órgãos fiscalizadores do dinheiro público, a saber: Tribunal de Contas 

da União - TCU e a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Destacou a política de transparência do 

governo frente as contas e o fácil acesso para se obter informações em sites virtuais.Tornou consci-

ente ao cidadão brasileiro a relevância de participar das despesas públicas por meio de opiniões e 

sobretudo, fiscalizar o destino dos seus impostos para que tomem conhecimento onde está sendo 

colocado os seus tributos. Alerta ainda sobre a corrupção brasileira e a impunidade que impera o 

país há séculos quando o assunto é ''Administração Pública Financeira''. A questão central da pes-

quisa, alerta e convoca a população, graduados e graduandos sobre a total relevância de inspecionar 

o destino de seus altos impostos dentro da Educação, mais precisamente na unidade escolar em que 

se relacionam. O crescimento político de uma sociedade é medido também por sua capacidade de 

controlar e fiscalizar o poder público. (LIBÂNEO, 2010)  
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A partir das experiências vivenciadas na organização não governamental Núcleo de Apoio à Popu-

lação Ribeirinha da Amazônia (NAPRA) e das discussões que estão sendo proporcionadas pela gra-

duação em licenciatura em Ciências Biológicas, a presente pesquisa de iniciação científica, em pro-

cesso de desenvolvimento, visa a investigar concepções de meio ambiente apresentadas por alunos e 

professores das séries finais do ensino fundamental residentes na Reserva Extrativista do Lago do 

Cuniã, localizada no estado de Rondônia, Amazônia brasileira. Para tanto, este trabalho se apoia em 

estudos na área de educação e meio ambiente, como os realizados por Reigota (2001), Layrargues 

(2004), Sauvé (2005), e Silva e Campina (2011) com relação, sobretudo, à apresentação de catego-

rias de educação ambiental e meio ambiente. Ainda, será realizada pesquisa de campo de natureza 

qualitativa, em especial, o desenvolvimento de estudo de caso devido à especificidade da realidade 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). Para a coleta de dados, que ocorrerá durante todo o mês de julho de 

2013, serão utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: observação da comunidade local 

e conversas informais com os moradores, registradas em diário de campo, e questionário a ser apli-

cado para 35 estudantes e cinco professores da escola local. Com os resultados almejados, a inten-

ção é contribuir para discussões sobre o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas à temá-

tica ambiental e processos educativos em unidades de conservação da natureza, fornecendo também 

informações para melhoria da atuação de instituições, entre elas, o NAPRA, na região, e por fim, 

obter dados para elaboração de material pedagógico a partir do contexto local. 
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A ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), apresenta, anualmen-

te, trabalhos de pesquisas em educação. Os temas abrangem diversas áreas e tratam assuntos rele-

vantes à educação nacional. Para efetivação do presente estudo foi realizada a abordagem explorató-

ria com a seleção de produções acadêmicas no Grupo de Trabalho 05 – “Estado e Política Educaci-

onal”.  Tal abordagem permitiu realizar um mapeamento das principais temáticas na área no período 

compreendido entre 2005 e 2010. Os artigos selecionados foram subdivididos por temas, a saber: 

políticas educacionais, financiamento do ensino, as políticas de mudanças na formação profissional 

e avaliação do ensino básico. A análise das produções foi feita por meio da analise de conteúdo com 

destaque para as produções que apresentaram implicações à prática. Concluiu-se que foi existe uma 

certa dicotomia entre as teorias e as práticas, no entanto, também existem políticas públicas e esfor-

ços individuais no sentido de implementar práticas que primem pela melhoria da qualidade educa-

cional. 
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O PROFESSOR NO PROGRAMA SÃO PAULO FAZ ESCOLA: AFINAL, QUEM  

FAZ A ESCOLA?
1
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Este resumo apresenta a concepção de professor presente no Programa São Paulo faz escola, atual 

programa curricular do estado de São Paulo. O Programa consiste em uma nova proposta curricular, 

didático-pedagógica para o estado de São Paulo, elaborada e implantada em 2008 pela SEE-SP. Ele 

abarca os conteúdos curriculares e as expectativas de aprendizagem para os ciclos II do ensino 

fundamental e para o ensino médio e, mediante dois instrumentos principais, um portal na internet e 

seus chamados ‘Cadernos’, dissemina para as escolas da rede sua concepção educacional. Por meio 

de análise bibliográfica e documental foi possível notarmos que o referido Programa revela em seus 

documentos uma grande influência de processos marcantes nos anos de 1990, como: a) a 

reestruturação dos moldes produtivos e a mudança de paradigma educacional; b) a reestruturação do 

Estado e o novo  Pacto Social. Assim, ficam evidentes nos textos do Programa dois movimentos 

principais. Primeiro, de entender que a sociedade e o mundo do trabalho atual têm suas bases na 

tecnologia e na informação, de modo que a educação implicada nesse contexto deva atuar no 

sentido da formação de um sujeito mais flexível, adaptável, protagonista de sua aprendizagem, que 

saiba aprender a aprender e relacione conteúdos escolares com a resolução de problemas práticos. 

Tal movimento relaciona-se com a reestruturação dos moldes produtivos, que, ao necessitar de 

profissionais aptos a lidar com as inconstâncias, novidades e tecnologias do mercado de trabalho, 

acaba implicando, sob essa ótica, na necessidade da mudança do paradigma tradicional de educação. 

O segundo movimento de destaque se encontra na compreensão de que essa sociedade tecnológica é 

altamente competitiva e, por isso, necessita de processos de gestão mais eficientes, baratos, 

produtivos e racionais por parte do Estado, que, por essa razão, precisa modernizar, ou melhor, 

reformar suas estruturas de funcionamento e gestão, inserindo no setor público as mesmas regras da 

gestão do mercado. Nesse contexto é interpretado como procedimento fundamental o 

estabelecimento de um novo pacto social entre Estado e Sociedade, em que caiba àquele, a 

definição das metas e avaliação dos resultados e, a esta, a execução das metas e fiscalização de seu 

funcionamento. Explicamos que a concepção de professor delineada no Programa é perpassada por 

essas duas lógicas, na medida em que: a) o professor é concebido nele como aquele que deve apenas 

incentivar o aluno a aprender a aprender; b) o professor é tratado como aquele que precisa aumentar 

a produtividade do setor educacional, fazendo com que o aluno atinja os resultados definidos nas 

avaliações de sistema. No primeiro caso, o ensino e a formação docente ficam em segundo plano, 

pois o aluno passa a ser o maior responsável por sua aprendizagem e construção do conhecimento. 

No segundo caso, todavia, o ensino e a formação docente têm supostamente seus valores 

aumentados, na medida em que seriam estratégicos para o sucesso da produtividade nos resultados 

do processo educacional. Dizemos supostamente, pois, conforme visto, os resultados, dentro do São 

Paulo faz escola, da forma como o Programa foi criado e estruturado, parecem independer da 

qualidade do ensino oferecido e da formação do professor, tendo em vista que este foi convertido 

em executor dos procedimentos, técnicas e conteúdos definidos por especialistas da SEE 

                                                 
1 Esse resumo é parte integrante do projeto de pesquisa intitulado “O professor no São Paulo faz escola: afinal, quem 

faz a escola?”, desenvolvido no ano de 2012 com financiamento da FAPESP. Para maiores informações consulte: PAES, 

M.V.; RAMOS, G. P. O professor no programa São Paulo faz escola: afinal, quem faz a escola? Relatório Científico. 

UFSCar. FAPESP. 2012. Disponível em: <http://www.bv.fapesp.br/pt/bolsas/131833/professor-programa-sao-paulo-

escola/> . Acesso em: 10 mai 2013. 
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“supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais” (SAVIANI, 2009, p.12). Por isso, 

podemos dizer que, tanto num caso (o professor como aquele que deve apenas incentivar o aluno a 

aprender a aprender), quanto no outro (o professor como aquele que precisa aumentar a 

produtividade do setor educacional), o ensino e a formação teórica do docente ficam em segundo 

plano no Programa. Contudo, é delegado ao professor um papel central na concretização da 

Proposta Curricular nas escolas, ainda que, conforme observado, durante o processo de elaboração e 

implantação do Programa, a SEE tenha desconsiderado a participação efetiva do professor nas 

decisões. Destarte, analisando e compreendendo o São Paulo faz escola em sua totalidade, para 

além de suas aparências, pudemos concluir que a SEE utiliza o professor apenas como um elemento 

estratégico de implementação da sua concepção educacional e, implicitamente, da sua concepção de 

sociedade, que, como explicitada nessa pesquisa, afina-se com os ideais do mercado, ao transpor 

para o setor público educacional alguns de seus princípios. 
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Gestão Democrática, temática atualmente constante nas escolas em virtude das políticas públicas 

que envolvem a participação da sociedade civil na tomada de decisões, uma das razões é a descen-

tralização de recursos públicos financeiros. As unidades escolares têm que gerenciar seus recursos 

financeiros, pedagógicos e administrativos, preconizados nas legislações federais: constituição de 

1988 e na Lei de Diretrizes e Bases 9394/96. No entanto esse movimento teve início no Brasil na 

década de 1980, o Estado de São Paulo alavancou esses movimentos populares na gestão pública no 

país. Esse propósito atingiu os corredores das escolas e ampliou a participação da comunidade intra 

e extra-escolar dentro das instituições, gerando novos anseios na população que passa a exigir sua 

participação na educação de seus filhos. Mediante a esse cenário político, insere-se os Conselhos de 

Escola, a partir do Estatuto do Magistério, lei estadual 444/85 (São Paulo, 1985), que no seu corpo 

traz a garantia da participação desse colegiado nas políticas da unidade escolar. Esse movimento de 

participação popular foi ganhando espaço sendo utilizada por várias instâncias educacionais como 

bandeira da gestão democrática das escolas públicas, política essa tão difundida nas décadas de 

1980 e 1990. No primeiro momento, a euforia e a participação popular invadiram o espaço escolar, 

entretanto, aos poucos se observou o esvaziamento desses colegiados. Os motivos desse declínio é 

um dos focos do nosso trabalho, que terá como campo de pesquisa as escolas públicas municipais 

de Araraquara-SP. O contexto histórico- político que envolve a participação dos atores/sujeitos en-

volvidos, os mecanismos para incentivar a participação dos mesmos e os desdobramentos dessa 

nova política pública. Indubitavelmente, mesmo não obtendo o êxito almejado, o ideário de gestão 

democrática, foi um passo importantíssimo para que as esferas públicas passassem a perceber os 

anseios dessa população, e a escola passa a abrir seus portões, de maneira tímida ainda, mas esse é o 

primeiro passo para a construção da democracia no espaço escolar.  
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SESSÃO G – FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO 
 

A ARTE NAS AULAS DE FILOSOFIA COM CRIANÇAS: POSSIBILIDADES DE 

RESISTÊNCIA À INDÚSTRIA CULTURAL E À SEMIFORMAÇÃO 
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Por meio do projeto “Filosofâncias”, realizado na Escola Municipal Waldemar Saffiotti, situada na 

cidade de Araraquara, com crianças dos quartos e quintos anos do Ensino Fundamental, percebemos 

a introdução da indústria cultural e da semiformação dentro das escolas, ou seja, como os alunos 

afluem aos centros de conhecimentos em busca de recursos que garantam sua empregabilidade e sua 

estabilidade na sociedade econômica, como produtores e consumidores de uma racionalidade técni-

ca da indústria cultural, que chegou à estandardização e à produção em série, desconfigurando a 

lógica do próprio conhecimento ou da própria cultura e vinculando-se à lógica do sistema social. É 

nesse círculo de manipulações e necessidades derivadas que a unidade do sistema se restringe cada 

vez mais. A metodologia está baseada no levantamento bibliográfico e elaboração de relatórios que 

apresentam como principal plano teórico M. Foucault, T. Adorno, M. Horkheimer e Deleuze. Tais 

materiais são utilizados para pensar e elaborar recursos que possibilitam a introdução de elementos 

artísticos nas aulas de filosofia com criança como possibilidades efetivas de resistência à indústria 

cultural e ao processo de semiformação. Segundo Adorno, a semiformação é a determinação social 

da formação na sociedade contemporânea capitalista, ou seja, faz parte do âmbito da reprodução da 

vida sob o monopólio da “cultura de massas”. As “massas” são semiformadas afirmativamente para 

confirmar a reprodução continuada do vigente como cópia pela indústria cultural; e o termo “indús-

tria cultural”, o “mecanismo” pelo qual a sociedade seria “construída” na égide do capital, reforçan-

do o vigente. Nela, a produção está inteiramente voltada para o consumo e determina o que será 

produzido, ao mesmo tempo em que também produz o que ela mesma determinou. Além disso, a 

criança no mundo também pode ser reconhecida na dialética entre a placenta social (como esperam 

que ela seja dentro da sociedade) e a originalidade que ela traz, já que não existe ninguém no mun-

do igual a ela. Quando uma criança nasce, ela é sempre uma novidade. E como estamos acolhendo 

essa originalidade dentro da escola? No sistema educacional vigente que hoje encontramos parece 

que há o acolhimento de uma criança pré-determinada, como aquele sujeito social que deve ser 

formado para se relacionar de determinada forma – relacionamento muitas vezes ditado pela indús-

tria cultural. Uma verdadeira conserva cultural. No entanto, a filosofia com crianças, pelo contrário, 

aparenta acolher a originalidade que as crianças trazem. Pode ser que o principal meio que ela utili-

ze para tanto é a própria resistência do pensamento filosófico, no sentido que este, não apresentando 

respostas definitivas para as perguntas, escuta o que a criança tem a dizer, se abre para o outro e 

consequentemente abre novas possibilidades. O pensamento filosófico problematiza e desnaturaliza 

tudo aquilo que se apresenta como dado. Por fim, a arte entra como outra forma de resistência a esse 

modo “inértico” de pensar e agir que a sociedade tenta nos impor, na medida em que ela nos permi-

te inventar nós mesmos, a cada instante. E, nesse caso, pensar uma maneira de ser e estar no mundo. 

A arte e a filosofia proporcionam, a todo o momento, um recriar-se. 
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ANTROPOLOGIA E EDUCAÇÃO: DISCUSSÃO TEÓRICO METODOLÓGICA ACERCA 

DA RELAÇÃO SUJEITO – OBJETO 

 

Autor: José Francisco Navas (navas_jfn@hotmail.com) 

Orientador: Denis Domeneghetti Badia. 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Ciências da Educaçãos 

 

De certa maneira, o que propomos e se mostra dificultoso, é justamente trazer um nível interpretati-

vo que encare o real de tal modo que, possam ser produzidas novas verdades que por consequência 

tornam-se pressupostos para a realização de lutas possíveis. Desnudar a verdade. Esmiuçar a reali-

dade de modo a demonstrar suas linhas de fragilidade, como também de força, camadas de resistên-

cia e pontos de possíveis ataques, caminhos já partilhados e possíveis atalhos. O que discutimos e 

procuramos nos fazer entender é que o real tem se demonstrado de maneira unívoca muito polemico. 

O perspectivismo não é um simples relativismo. Como mostra Deleuze, não se trata de uma varia-

ção de verdade de acordo com um sujeito; trata-se, ao contrário, da condição pela qual a verdade de  

uma variação aparece ao sujeito. Trata-se de afirmar a verdade da relação e não a relatividade do 

verdadeiro. A questão é que o outro não é mesmo um objeto diante do meu olhar; mas tampouco é 

um sujeito que me transforma em objeto quando me olha.  O problema desse jogo de perspectivas 

sartreano é justamente o olhar. ‘Olhar’ não é uma boa imagem, pois supõe algo que preexiste a esse 

olhar, algum transcendente a ser olhado.  Faz esta crítica a Sartre e propõe o conceito de “Outrem”. 

Para Deleuze, Outrem é uma condição de todo e qualquer objeto e todo e qualquer sujeito; é uma 

estrutura logicamente anterior às posições de ‘eu’ e de ‘outro’. Outrem é a “expressão de um mundo 

possível”. O ‘outro’ não possui um possível ponto de vista sobre o mundo; ele é o ponto de vista de 

um mundo possível. Sujeitos e objetos particulares são apenas derivados parciais da estrutura - Ou-

trem. Trata-se, então, de uma espécie de ‘Outro transcendental’. É preciso reformular (ou metafori-

zar, no sentido wagneriano) o conceito de antropologia para que ele dê conta desta diversidade de 

modos. Pode-se dizer que fazer antropologia é comparar diferentes modos de (e teorias sobre a) 

relação. Não é o caso, no entanto, de reintroduzir uma culturalização no seio mesmo desta compara-

ção – não se tratam de variações ‘culturais’ de teorias da relação. O ponto é que não há uma antro-

pologia superior às outras, posição transcendente de contemplação das diferenças. As antropologias 

se encontram e se transformam pelo encontro. Elas não apenas catalogam diferenças de relação; 

elas entram em relações diferentes. Não há uma versão privilegiada de antropologia. 
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EDUCAÇÃO, ÉTICA E SOCIEDADE: NECESSIDADES DE UMA REFLEXÃO PARA 

ALÉM DA MORAL REPRESSIVA, NA BUSCA POR UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓ-

RIA 

 

Autor (a): Danielle Regina do Amaral Cardoso. (dani_amaralcardoso@yahoo.com.br) 

Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Paula Ramos de Oliveira. 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Ciências da Educação 

 

Trabalhar a ética no contexto atual é uma tarefa bastante árdua. Em meio ao fetichismo, o culto às 

máquinas, às técnicas e ao embrutecimento dos sentidos, tem-se uma sociedade pautada em valores 

morais repressores que, ao passo em que servem para limitar os impulsos e as paixões humanas, 

limitam também as experiências formativas. Theodor W. Adorno – pensador da Escola de Frankfurt 

– confluindo aspectos do pensamento de grandes nomes como Marx, Kant, Nietzsche, Freud dentre 

outros, trouxe à tona em suas obras considerações acerca da moral que em muito auxiliaram em 

discussões e reflexões sobre as problemáticas atuais, mesmo no que se refere à ética. Dessa forma, 

partimos de suas contribuições, também no campo da educação, para realizar esse breve ensaio re-

flexivo acerca dos limites da ética em tempos no qual são impostas à educação inúmeras finalidades, 

desconsiderando seu objetivo máximo: a emancipação dos sujeitos a fim de se evitar episódios de 

barbárie que possam marcar ainda mais a história humana. Nessa perspectiva, abordamos também o 

trabalho do professor, a competição presente nesse e os tabus que rondam a profissão, bem como a 

própria figura do professor. Longe de querer encontrar respostas, nossa pretensão aqui é pura e sim-

plesmente, refletir sobre a dificuldade de atitudes éticas em um momento no qual não se tem auto-

nomia de pensamento para criticar a moral imposta.   
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EXPERIÊCIA E MOVIMENTO: UM PROCESSO DE DEIXAR-SE ATRAVESSAR 

 

Autor: Professor Ms. Gregory de Jesus Gonçalves Cinto. (gregorycinto@yahoo.com.br) 

Co-Autor: Prof. Ms. Darbi Masson Suficier. (darbimassonsuficier@hotmail.com) 

Orientador (a): Profª. Drª. Sueli Aparecida Itman Monteiro. 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação. 

 

 O presente estudo descreve como os textos de Larrosa, Benjamin, Barthes e Castro “atravessam” o 

corpo ao trazerem à tona o tema da “experiência”. Ambos os autores apreciam o tema da “experiên-

cia” com rigor em seus respectivos detalhes e as suas próprias particularidades. O texto tem como 

objetivo fazer o leitor sentir o tema da “experiência”, isso é, mais do que pensar racionalmente so-

bre o termo “experiência” e só, mas deixar-se atravessar por ela. Relacionamos o tema com situa-

ções próximas da realidade contemporânea, inclusive como “o experimentar” relaciona-se com os 

processos de subjetivação ao apresentarmos o conceito de “tempos de internet”. A ideia dessa pes-

quisa não é apontar um modelo idealizado de “experiência” que esgote o tema com regras, mas 

mostrar que outras maneiras de experimentar e ser atravessado pelo mundo são possíveis. O sentir 

pelas “entranhas” é algo que foi experimentado o tempo ao constituirmos estes parágrafos porque 

pegamos o núcleo dos textos referências e nos colocamos para pensar sobre alguns pontos que nos 

atravessam e fazem-nos sentido no século XXI. 
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LEITURAS DE PRÁTICAS FILOSÓFICAS: A EXPERIÊNCIA DO FILOSOFAR DO GRU-

PO DE ESTUDOS E PESQUISAS FILOSOFIA PARA CRIANÇAS (GEPFC)  

 

Autor (a): Silvia Cristina Barbosa da Silva. (silvia_barbosa@hotmail.com.br) 

Orientador (a): Profª Drª Paula Ramos de Oliveira. 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Ciências da Educação 

 

O presente trabalho refere-se à experiência do Grupo de Estudos e Pesquisas Filosofia para Crianças 

(GEPFC). A proposta de Filosofia para Crianças criada por Matthew Lipman,  fundamenta-se no 

princípio da comunidade de investigação, visando à internalização do pensamento reflexivo através 

do diálogo. A possibilidade desse pensamento nos permite olhar para a criança como um sujeito que 

dialoga com o adulto, nos colocando diante de uma concepção diferenciada de infância. Segundo 

Kohan devemos nos esvaziar daquilo que acreditamos conhecer sobre educação, infância, jovem 

para nos abrirmos a novos saberes. Assim, ao enfocarmos uma experiência específica do GEPFC, 

traremos também uma leitura específica dessas práticas filosóficas, tanto por meio do olhar do 

monitor quanto do olhar das crianças. Esse cruzamento de olhares gera uma multiplicidade de 

olhares, pois percebemos algo do que eles relatam e estes também adquirem suas percepções sobre 

o filosofar.  Porém, o GEPFC acredita que a metodologia proposta por Lipman traz certas 

limitações no que diz respeito ao conceito de infância e ao filosofar, razão pela qual preferimos uma 

prática mais aberta e livre para um pensamento que tire o aluno do lugar, proporcionando a ele uma 

experiência capaz de tocar o outro através dessa abertura que é sempre única e irrepetível. Para isso, 

utilizamos um método alternativo com materiais bem diversificados, voltados à Literatura e Artes 

em geral. Diante disso, nós monitores vivemos uma constante reflexão sobre a prática da filosofia 

com crianças. Em nossas experiências de filosofia percebemos uma resistência por parte de alguns 

alunos, isto é, a princípio um não envolvimento nas rodas de conversa. Por outro lado, percebemos 

que quando os deixamos livres para escolherem sua participação ou não no círculo há um despertar 

que não permite que este aluno fique quieto e este acaba adentrando o círculo por interesse próprio. 

Esse despertar ocorre muitas vezes por um simples ato de realizar a leitura de um livro e a 

participação implica o interesse em escutar e falar.  Não sabemos ao certo todos os elementos que 

entram em jogo nesse despertar, mas concordamos com a posição de dos Reis (2008) de que uma 

educação estética possibilita uma relação especial com o pensamento. Diante disso, o objetivo é 

investigar – por meio de entrevistas e observações - se essas práticas permitem a esses alunos uma 

leitura de mundo diferenciada, uma segunda leitura de mundo. De acordo com Larrossa, o primeiro 

ser refere-se ao mundo interpretado e administrado e suas percepções referem-se ao que está 

predeterminado para cada um, uma realidade pronta; enquanto o segundo mundo, conceito proposto 

por Heidegger, refere-se ao mundo de uma linguagem poética, com a qual o sujeito se abre para o 

segundo ser -  a realidade não pertence a algo técnico e sim a uma linguagem poética de 

interpretação da realidade. Através dos cruzamentos de olhares tentaremos, assim, analisar se essas 

práticas permitem a esses alunos uma leitura de mundo que se afasta do primeiro ser e permita uma 

aproximação com o segundo mundo que lhes possibilitará um olhar reflexivo perante a realidade. 
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VALORES NA ESCOLA: DO MORALISMO À REFLEXÃO 

 

Autor (a): Marina Novaes de Senne. (mamasenne@yahoo.com.br) 

Orientador: Prof. Dr. Ricardo Ribeiro. 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Ciências da Educação.  

 

O presente artigo tem como objetivo central pensar a construção de valores na escola 

contemporânea a partir das contribuições da filosofia moral. O foco de nossa análise é refletir sobre 

a edificação de espaços para reflexão dos valores morais na escola. Nesse sentido, é importante 

pontuar que nossas apreciações não são conclusivas, todavia desejam destacar a relevância das 

discussões no âmbito da educação moral. Para tanto, efetuamos uma análise teórica da moralidade 

na filosofia e utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica. Esta investigação se justifica 

na medida em que pretende abordar o tema da moralidade a partir de uma reflexão filosófica, que 

segundo La Taille, Souza e Vizioli (2004) ainda são incipientes na literatura educacional. Foi 

primordial dividirmos nosso texto em dois momentos distintos. Inicialmente, delimitamos nosso 

referencial teórico para matizar o lugar da moral na contemporaneidade e as possíveis contribuições 

dessa perspectiva para o trabalho nas instituições escolares. Em seguida, elaboramos uma reflexão 

sobre a moralidade a partir de algumas sintéticas e clássicas concepções filosóficas. A partir de 

nossa compreensão, a moralidade deve ser entendida como uma construção interna e externa ao 

indivíduo que não se limita a uma busca racional. A escola tem como uma de suas funções 

primordiais abrir espaços para a reflexão sobre o tema da moralidade e declarar a relevância dessas 

análises. Além disso, é primordial compreender a construção da moralidade pautada por referenciais 

autônomos. Por fim, a educação moral deve possibilitar a comunicação e a reflexão e não impor 

uma perspectiva limitada de compreensão do mundo. 
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SESSÃO H – HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
 

A CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO CULTURAL NOS ESCRITOS DE EUCLIDES DA 

CUNHA 

 

Autor (a): Gabriela Calcinoni (gabriela.calcinoni@hotmail.com) 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Roberto da Silva Monarcha 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Ciências da Educação 

 

Esta comunicação apresenta os pressupostos do Plano de Atividades intitulado “A concepção de 

formação cultural nos escritos de Euclides da Cunha”. Os estudos e pesquisas objetivam contribuir 

para os conhecimentos na área de Educação mediante localização, recuperação e análise de textos 

elaborados por um intelectual representativo do pensamento social brasileiro a respeito das questões 

relacionadas à formação (educacional) e a cultura brasileira na virada do século XIX para o XX. 

Euclides da Cunha (1866-1909) é sempre lembrado por de ter-se dedicado aos estudos sobre as re-

giões ignotas nas suas mais variadas dimensões, geografia, geologia, populações, mentalidades, 

sobretudo a Euclides da Cunha devemos a descoberta de “dois brasis”: o Brasil desenvolvido, situa-

do no litoral e o Brasil atrasado, do povo sertanejo. Com efeito, esse intelectual foi um dos primei-

ros a dar a conhecer um “Brasil diferente” ao publicar sua obra prima Os sertões, e posteriormente 

estudos sobre a Amazônia brasileira. Influenciado pelo positivismo e o cientificismo para o autor 

era fundamental integrar as populações sertanejas e construir uma nação republicana virtuosa con-

duzida sobriamente pela razão, educação e modernização. O Plano de Atividades, ora em desenvol-

vimento, está organizado em três etapas, a saber: a primeira refere-se a leitura e a análise das bio-

grafias sobre Euclides da Cunha, a segunda etapa refere-se aos estudos acadêmicos a respeito de  

determinados temas abordados pelo autor, especialmente a concepção de formação (educacional) e 

cultura brasileira, a terceira refere-se a consultas a sites e bibliografias especializados objetivando 

localizar, recuperar e analisar a produção intelectual euclidiana concernente aos temas da formação 

(educacional) e cultura brasileira. 
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AS PRESCRIÇÕES DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS ESCOLAS ISOLADAS 

A PARTIR DAS REUNIÕES PEDAGÓGICAS 

 

Autor (a): Kamila Cristina Evaristo Leite (kamila_evaristoleite@yahoo.com.br) 

Orientador (a): Profª. Drª. Rosa Fátima de Souza Chaloba 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Ciências da Educação 

 

Este resumo tem como objetivo apresentar parte de uma pesquisa em nível de iniciação científica 

ainda em andamento com a temática principal: “As práticas educativas nas escolas primárias isola-

das paulista 1940-1960”. Nesta apresentação, iremos explanar apenas uma categoria das sete que 

são investigadas: Eixo administrativo: legislação e burocracia; condições de trabalho e associação 

de professores; Eixo pedagógico: conteúdos pedagógicos; livro didático e material escolar; estudos 

de textos; avaliações; campanhas educativas e datas comemorativas; instituições vinculadas às esco-

las: caixa escolar e biblioteca circulante e disciplina escolar. A categoria relatada será: Conteúdos 

Pedagógicos. Apresentaremos as escolas isoladas como estabelecimentos de ensino de nível primá-

rio, que juntamente com os grupos escolares, ensinaram muitas crianças no século XX.  As escolas 

isoladas eram compostas por uma estrutura física simples, e em muitos casos eram espaços adapta-

dos para se transformarem em sala de aula. A estrutura pedagógica dessas escolas era constituída 

por três séries do ensino primário, todas sendo ensinadas simultaneamente pela mesma professora. 

Nas prescrições legais, código da educação de 1933 e consolidação das leis de ensino de 1947, insti-

tuía 40 alunos para formar uma escola isolada, sendo estas localizadas nas zonas urbanas (bairros 

periféricos), nos distritos de paz e na zona rural. Os conteúdos programáticos das escolas isoladas a 

princípio baseavam-se no mesmo artigo que as outras escolas primárias também se orientavam: 

art.153 das Consolidações das Leis de Ensino, que instituía como conteúdo a ser ensinado - Leitura, 

linguagem oral e escrita, aritmética e geometria, geografia, história do Brasil e instrução cívica, 

ciências físicas e naturais, trabalhos manuais, desenho, caligrafia, canto e ginástica.  Para as crian-

ças que estudavam nas escolas isoladas rurais, o ensino deveria ser organizado de modo que elas 

permanecessem no ambiente em que residiam.  Podemos notar que, os alunos das escolas isoladas 

não estavam afastados dos conteúdos disciplinares essenciais para a aprendizagem em nível primá-

rio. A forma como era estruturada as escolas, a falta de recursos apropriados para um bom desen-

volvimento das aulas, a questão da frequência dos alunos, da localização da escola e da estrutura 

física, são fatores que interferiam muito no ensino primário isolado. Conforme o estudo da categoria 

conteúdos pedagógicos, é perceptível que havia muitas prescrições sobre as diferentes disciplinas 

nos livros atas das reuniões pedagógicas. Os teores curriculares sobre escrita, leitura e cálculo são 

as recomendações que mais apareciam nas reuniões pedagógicas, pois as escolas primárias eram 

conhecidas como as escolas do ler, escrever e contar. As matérias que não tinham um grande desta-

que nas reuniões pedagógicas eram ciências, história e geografia, que muitas vezes eram trabalha-

das nas ocasiões das campanhas educativas e nas datas comemorativas. Os conteúdos disciplinares 

apresentados de modo metodológico nas reuniões pedagógicas eram debatidos pelas autoridades de 

ensino como forma de instruir as professoras primárias isoladas que em muitos casos eram recém-

formadas, ou mesmo as mais experientes como meio de atualização do conteúdo.  As prescrições 

sobre os conteúdos eram bem detalhadas, havia uma sequência didática para cada disciplina e tam-

bém como deveriam ser apresentadas aos diferentes anos do primário. Basicamente, o 1º ano era 

para a alfabetização dos alunos, os 2º e 3º anos, trabalhavam-se conteúdos propícios para as crian-

ças passarem de iletradas para letradas, isto é, recursos didáticos que permitissem a comunicação e 

o entendimento das funções práticas do cotidiano, a exemplo, construir uma carta, fazer cálculos 

mentais. É perceptível que a estrutura curricular das escolas isoladas entre as décadas de 1940 e 

1960 não eram precárias a ponto de não ensinar as crianças que frequentavam esse tipo de institui-

ção primária, mas sim, como afirmado anteriormente, outros fatores como a grande falta de uma 
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estruturação básica escolar, escassez de materiais didáticos e pedagógicos, falta de professores com 

um conhecimento voltado para o tipo de público atendido pelas escolas isoladas e as frequentes 

faltas dos alunos por diversos motivos, gerava um ensino fragmentado e de menor eficácia. 
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HISTÓRIA DA PEDAGOGIA NO ESTADO DE SÃO PAULO: AS IMPLICAÇÕES DO 

SOCIAL, ECONÔMICO E POLÍTICO NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA. 

 

Autor (a): Catharina Correa Polachini (cathpolachini@gmail.com) 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Roberto da Silva Monarcha 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Ciências da Educação 

 

O Plano de Atividades intitulado “Reformas e reformadores da escola paulista: 1930-1934” tem por 

objetivo estudar, pesquisar e explicar as inúmeras ações reformadoras levadas a efeito no Estado de 

São Paulo, na fase do Governo Provisório de Getúlio Vargas, levando em consideração as determi-

nações políticas, sociais e econômicas sobre a realidade educacional dos dias atuais. Para tanto, 

serão analisados os detalhados depoimentos prestados pelos diretores gerais da instrução pública 

e/ou diretores de ensino atuantes em São Paulo no período de 1930 a 1935, a saber: Manoel 

Bergström Lourenço Filho  (27-10-1930 a 23-11-1931); Sud Mennucci (24-11-1931 a 26-05-1932); 

João Toledo (27-05-1932 a 03-10-1932); Fernando de Azevedo (28-12-1932 a 25-07-1933); Sud 

Mennucci (07-08-1933 a 23-08-1933); Francisco Azzi (24-08-1933 a 14-08-1934); Luiz da Mota 

Mercier  (15-09-1934 a 25-12-09-1935). A iniciativa de solicitar e publicar os depoimentos coube a 

Antonio de Almeida Júnior, Diretor do Ensino da Secretaria da Educação e da Saúde do Estado de 

São Paulo entre 26-09-1935 a 04-1938. Durante sua gestão Almeida Júnior publicou os Anuários do 

Ensino relativos aos anos de 1935-36 e 1936-37. Assim, o Anuário do Ensino referente a 1935-1936 

incluiu em anexo os depoimentos solicitados aos seus antecessores, uma vez que entre 1928 e 1935, 

fase tumultuada na vida nacional que abrange o final da Primeira República, o Governo Provisório 

de Getulio Vargas, a Revolução Constitucionalista de 1932, e a Assembleia Nacional Constituinte, 

os anuários deixaram de ser publicados. Os depoimentos anteriormente citados constituem impor-

tantes testemunhos documentais sobre as realizações, tensões e disputas políticas em torno da reor-

ganização e rumos do sistema escolar paulista em um período tenso e controverso da vida nacional. 
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NOÇÕES DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO DE THEOBALDO MIRANDA SANTOS: UM 

ESTUDO SOBRE MANUAIS DE ENSINO 

 

Autor (a): Rafael Fernando da Silva (rafa743@hotmail.com) 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Roberto da Silva Monarcha  

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Ciências da Educação 

 

Esta comunicação apresenta resultados do desenvolvimento do projeto de pesquisa “Noções de Fi-

losofia da Educação de Theobaldo Miranda Santos: um estudo sobre manuais de ensino”, nível 

mestrado o qual visa a contribuir para a produção do conhecimento em Educação mediante estudo e 

análise de um manual de ensino elaborado por autor representativo nos meios editoriais e intelectu-

ais. O projeto de pesquisa prioriza o estudo dos impressos constituídos pelo gênero textual denomi-

nado de “manuais de ensino” publicados em coleções editoriais destinadas a formação de professo-

res. Tal é o caso de Theobaldo Miranda Santos idealizador da coleção “Curso de Psicologia e Peda-

gogia”, organizada para Companhia Editora Nacional, entre 1947 e 1969. Os manuais de autoria de 

Theobaldo Miranda Santos foram amplamente utilizados em Escolas Normais, Institutos de Educa-

ção, Cursos de Pedagogia e Cursos em Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. No caso do autor, 

estamos diante de um agente divulgador de seus próprios manuais. Isso se explica pelo fato de o 

autor ser um professor atuante no magistério em contato com seus leitores e do reconhecimento de 

seu nome como autoridade em Educação. A coleção “Curso de Psicologia e Pedagogia” de Theo-

baldo Miranda Santos possivelmente está voltada para a difusão de saberes considerados adequados 

para a formação de professores primários e secundários conforme os cânones da pedagogia católica 

então em voga. O conjunto da produção intelectual do autor está inserto nos debates educacionais e 

de intervenção na cultura pela construção de um modelo de pedagogia católica. De modo geral, os 

manuais editados na coleção “Curso de Psicologia e Pedagogia” estavam em acordo com os pro-

gramas de matérias dos cursos de formação de professores ditadas pelas “Leis Orgânicas” determi-

nadas pelo ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, a saber, o Decreto n. 

8.530/1946, e iniciadas em 1942; e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961. 

(ALMEIDA FILHO, 2008, p. 5). Nesse projeto editorial Theobaldo Miranda Santos publicou os 

seguintes manuais: Noções de filosofia da educação, Noções de história da educação, Noções de 

psicologia educacional, Noções de sociologia educacional, Noções de biologia educacional, Noções 

de didática geral, Noções de didática especial, Noções de administração escolar, Noções de prática 

de ensino, Metodologia do ensino primário, Manual do professor primário, Manual do professor 

secundário, Aprenda a educar seu filho, Noções de psicologia experimental, Noções de psicologia 

da criança, Noções de psicologia do adolescente, Noções de psicologia diferencial, Noções de psi-

cologia da aprendizagem, Noções de psicologia dos anormais e Noções de psicotécnica. Esses ma-

nuais configuravam um conjunto sintético elementar de conhecimentos como assinala o próprio 

autor nos prefácios dos manuais. 
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NA GUINÉ-BISSAU: DA TRANSIÇÃO DO SISTEMA 

EDUCATIVO COLONIAL AO SISTEMA EDUCATIVO NO CONTEXTO DA GLOBALI-

ZAÇÃO, (1879-1998) 

 

Autor (a): Dabana Namone (namone2006@yahoo.com.br) 

Orientador (a): Profª. Drª. Renata Medeiros Paoliello 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Antropologia, Política e Filosofia.  

 

Este trabalho tem como objetivo analisar os desafios enfrentados pela educação na Guiné-Bissau, 

desde periodo colonial, concretamnte em 1879 ano que então Guiné portuguesa separou de Cabo 

Verde a qual era provincia, até 1998, ano que o país passou por um conflito politico militar após 25 

anos da sua independência. Com base no arcabouço teórico metodológico das Ciências Sociais, 

pretende-se fazer uma analise critíca a respeito de como funcionavam dos diferentes sistemas edu-

cacionais guineense, nesse longo período e quais foram a intervenção dos atores politicos e sociais 

que conduziram esses sistemas de educação. 
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PROFESSORAS NORMALISTAS DAS DÉCADAS DE 1960 E 1970 EM TAQUARITINGA 

(SP): UM PROJETO DE PESQUISA SOBRE GÊNERO, SEXUALIDADE 

 

Autor (a): Lorena Santos Novaes (lorena_novaes@hotmail.com) 

Co-autor: Claudionor Renato da Silva 

Orientador: Prof. Ms. Claudionor Renato da Silva  

IES: Instituto Taquaritinguense de Ensino Superior  

Departamento: Educação 

 

Na História da Educação Brasileira, os Cursos Normais, criados nos anos 1830, eram destinados a 

homens, para tentar sanar o grave problema da falta de professores no Ensino Primário, no período 

do Império. Os baixos salários e os poucos professores que havia, bem como a falta de uma estrutu-

ra educacional, no que diz respeito, por exemplo, aos prédios escolares e ao financiamento, abriram 

caminhos para a inserção das mulheres, trinta anos -depois, no Estado de São Paulo – pioneiro nas 

Escolas Normais para mulheres. No período republicano, temos uma grande maioria feminina se 

formando normalistas e tornando-se professoras, fato que perdura até hoje, com a predominância de 

mulheres no magistério na educação infantil e anos iniciais. O presente trabalho (uma Iniciação 

Científica em andamento) tem por objetivo discutir as relações de gênero e sexualidade nas narrati-

vas de professoras normalistas formadas nas décadas de 1960 e 1970 e que exerceram o magistério 

no Ensino Primário depois de formadas e aposentaram-se no exercício docente. Pretende-se identi-

ficar nestas narrativas as relações de gênero e sexualidade na formação e na prática docente destas 

professoras e, como, tais construções nos chegam aos tempos atuais ao se pensar as relações sexis-

tas, machistas e preconceituosas presentes na sociedade e na própria escola. Nesta etapa do estudo, 

organiza-se o referencial sobre as professoras normalistas na historiografia educacional brasileira e 

selecionam-se, no momento, duas professoras normalistas da cidade de Taquaritinga (SP) que, hoje, 

com quase 80 anos, consentem em participar da pesquisa, constituindo-se a primeira fonte de dados 

de narrativas docentes do período considerado para a pesquisa (1960-1970). O método da coleta de 

dados definido para o trabalho em andamento é o da Entrevista aberta às duas professoras, falando 

sobre sua formação e carreira e como veem a educação hoje, quanto aos seus desafios e realidades, 

com foco nas relações de gênero e sexualidade. Os dados serão analisados seguindo a proposta da 

Análise do Conteúdo, organizando categorias relativas às representações de gênero e sexualidade 

presente nas entrevistas. Sobre o local da pesquisa: a cidade de Taquaritinga, onde os participantes 

da pesquisa construirão suas histórias de vida e de profissão, localiza-se no interior do Estado de 

São Paulo, aproximadamente 335 km da capital. Dentre alguns resultados preliminares para discus-

são inicial estão algumas reflexões que nortearão a entrevista e que se constituem na fonte biblio-

gráfica em fase de levantamento: (1) a construção da identidade da professora normalista e os temas 

das relações de gênero e sexualidade; (2) identificação nas narrativas que apontem a relação forma-

ção/prática – prática, entendida, como carreira no magistério, desafios e conquistas. (3) a concepção 

de infância e de criança no período e a relação desta representação com gênero e sexualidade. (5) 

apontamentos na narrativa sobre a figura feminina, tanto na sociedade como na escola e a própria 

questão da valorização da professora e do magistério. (6) fatos e dados sobre a educação primária 

na cidade de Taquaritinga (SP) nas décadas de 1960-1970. 
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SESSÃO I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: SABERES CONSTRUÍDOS POR PESQUISAS 

PUBLICADAS NA ANPED 

 

Autor (a): Thalita Nayara Napolitano dos Santos Castanheiro (thalitanapolitano@yahoo.com.br) 

Co-Autor (a): Profª. Dr.ª Aline Sommerhalder  

Orientador (a): Profª. Dr.ª Aline Sommerhalder  

IES: Universidade Federal de São Carlos – UFSCar 

Departamento: Teorias e Práticas Pedagógicas  

 

Busco com esta pesquisa de Iniciação Científica organizar algumas reflexões sobre minhas experi-

ências como professora na Educação Infantil, e a partir delas construir um trabalho de pesquisa bi-

bliográfica que responda a questionamentos que tais experiências me colocam: como se dão as rela-

ções entre infância, criança, Educação Infantil, escolarização e metodologia docente nas pesquisas 

já publicadas pela ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação)? Ou-

tro ponto que norteia minhas reflexões é o dos papéis e responsabilidades do/a profissional docente 

que se compromete em trabalhar com os/as pequenos/as e com eles/as dividir os momentos de expe-

rienciação da infância.Acredito que o cerne de toda a problemática reside na potencialização da 

distância existente entre cultura infantil e cultura adulta. É inegável que crianças e adultos estão em 

lugares diferentes no mundo, bem como é inegável o fato de que pensam, sentem, vivem e olham 

esse mundo de maneiras distintas. E a Educação Infantil por ser um campo social em que adultos e 

crianças experimentam mutuamente o mundo, é um espaço em que todos esses conflitos culturais 

entram em choque. Reside aí o problema que mais me angustia. Nesse choque cultural e antropoló-

gico, as vozes das crianças são reprimidas, quando não, emudecidas. O/a educador/a por se colocar 

e também ser colocado/a socialmente num posto hierárquico muito superior ao da criança, toma 

para si o poder de decisão sobre o modelo “correto” de vivência do mundo. E é esse modelo que 

pode escolarizar a infância, que pode fragilizar o direito da criança de ter sua cultura infantil poten-

cializada cotidianamente na instituição educativa. Dessa forma, o/a professor/a coloca-se em uma 

relação hierárquica diante do educando ditando regras e disciplinando o corpo e a mente das crian-

ças, sendo o/a único/a que fala pela razão, aquele/a que deve ser sempre ouvido/a e nunca questio-

nado/a. 
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AS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: EM BUSCA DE UMA APRENDIZA-

GEM SIGNIFICATIVA 

 

 Autora: Shaiene Aparecida dos Santos (shaiene.dos.santos@gmail.com) 

Co-autor (a): Profª. Drª. Keila Hellen Barbato Marcondes 

Orientador (a): Profª. Drª. Keila Hellen Barbato Marcondes 

IES: Faculdade ASSER de Porto Ferreira 

Departamento: Pedagogia 

 

O presente trabalho tem como objetivo evidenciar a importância de se trabalhar artes visuais na 

Educação Infantil, sendo utilizada como facilitadora no desenvolvimento cognitivo dos alunos, pois 

as artes visuais propiciam, enquanto linguagem a expressão de sentimentos e pensamentos. O indi-

víduo interage com o mundo e consigo próprio por meio de produções artísticas, ou seja, concomi-

tantemente amplia o senso-estético, a imaginação, a criatividade, etc. Desta forma, o presente estu-

do justifica sua relevância por debater as atuais formas de trabalhar as artes visuais na Educação 

Infantil e apresentar como proposta um posicionamento teórico contemporâneo denominado de 

Abordagem Triangular para com as artes visuais, a fim de desenvolver um trabalho educativo signi-

ficativo (BARBOSA, 1989; 2010 e 2012).  A metodologia utilizada para esse trabalho é a pesquisa 

bibliográfica que segundo Lima e Mioto (2007) tem como principal objetivo colocar o pesquisador 

em contato com registros bibliográficos em livros e artigos acadêmicos de diversos autores envolvi-

dos com a educação em Artes. O trabalho permite que se abordem os aspectos do processo histórico 

do ensino de Artes no Brasil, percorrendo as diferentes tendências e concepções até a atualidade, 

destacando os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e o Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil (1998). Destaca também as possibilidades de um olhar diferenciado sobre as artes 

visuais por parte dos educadores, refletindo sobre essa área como ferramenta que contribui de forma 

importante para que o processo ensino-aprendizagem atinja seu principal objetivo, ou seja, a forma-

ção integral do indivíduo. Espera-se promover com essa pesquisa a discussão sobre a importância 

de um ensino de Artes comprometido com a formação dos alunos. 
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BRINCAR NA CRECHE: PERSPECTIVAS DOS PROFESSORES SOBRE O LÚDICO NO 

PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

 

Autor (a): Vânia Cristina Viana Alves (alves1109@gmail.com) 

Co-Autor (a): Profª. Ms. Fabiana Chinalia 

Orientador (a): Profª. Ms. Fabiana Chinalia 

IES: Faculdade de Educação São Luis de Jaboticabal 

Departamento: Pedagogia 

 

Nas atividades envolvendo os brinquedos e as brincadeiras as crianças encontram uma possibilidade 

para representar situações vivenciadas no mundo real, além disso, vivenciam momentos de alegria, 

de descontração, de encantamento, de aprendizagens. Dessa forma, se configuram como relevantes 

e, por isso, devem fazer parte do cotidiano das crianças não só na família como também no espaço 

escolar. Atualmente, as crianças estão adentrando muito cedo nas instituições escolares, mais espe-

cificamente na educação infantil – creche/escola. Tal circunstância tem trazido grandes discussões 

em relação às creches, seus profissionais e a garantia de vivências educacionais com atividades pra-

zerosas e educativas. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo evidenciar a importância da 

utilização de atividades lúdicas na educação escolar com as crianças da educação infantil, focali-

zando as contribuições do brincar para/no processo de aprendizagem. A metodologia utilizada foi a 

revisão bibliográfica e a pesquisa de campo. Para a realização da pesquisa de campo foi elaborado 

um questionário que foi respondido por quatro professoras da educação infantil de uma escola do 

município de Jaboticabal. Abordamos a definição de brinquedo e brincadeira e, alguns recortes da 

história do lúdico no contexto escolar, a partir de Kishimoto (2011), Haydty e Rizzi (2006), Brouge-

re (1998). Sobre as perspectivas teóricas acerca do brincar, apresentamos as abordagens teóricas 

defendidas por Piaget (1978) e Vigotski (2000), evidenciando as contribuições de cada um desses 

autores. As análises revelam que as professoras concordam que o brincar contribui para o desenvol-

vimento das crianças, entendo-o como uma atividade fundamental na infância. Revelam, também 

ter consciência de que é importante e necessário apropriarem-se de conhecimentos teórico-práticos 

sobre o lúdico (brinquedo/brincadeira), uma vez que tal conhecimento oferecerá a possibilidade de 

planejamento de atividades com brincadeiras de acordo com a faixa etária das crianças. Acreditam, 

ainda, que nas atividades com brinquedos e brincadeiras as crianças sentem-se livres e felizes, parti-

cipando ativamente, interagindo com seus amiginhos e, consequentemente, apropriando-se dos co-

nhecimentos desenvolvidos pelos professores, significando-os na sua vida cotidiana, assim como 

subsidiando aprendizagens imprescindíveis para o próximo nível de ensino - o Ensino Fundamental. 

Concluímos, então, que é necessário oportunizar momentos para a realização de atividades com 

brinquedo e brincadeiras, uma vez que as crianças passam grande parte do dia nas instituições esco-

lares. É importante criar espaços e oportunidades para o desenvolvimento de atividades envolvendo 

o brinquedo e a brincadeira na rotina da creche/escola, visando à aprendizagem e o desenvolvimen-

to das crianças. Sem dúvida alguma, a brincadeira oportuniza às crianças a exploração dos objetos, 

a interação com as pessoas, bem como o contato com as coisas que estão à sua volta, favorecendo, 

assim a manifestação da curiosidade e do interesse. Assim, o brincar como atividade característica 

da infância traz inúmeras vantagens para a constituição da criança, proporcionando a capacitação de 

uma série de experiências que contribuirão para seu o desenvolvimento futuro, conforme destaca 

Vigostki (2008).  
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COMPREENDENDO A SEXUALIDADE INFANTIL E A LUDICIDADE: APONTAMEN-

TOS TEÓRICOS DO ESTUDO. 
 

Autor (a): Daniela Arroyo Fávero Moreira (danielaarroyo07@hotmail.com) 

Co-autor (a): Profª. Drª. Marcia Cristina Argenti Perez 

Orientador (a): Profª. Drª. Marcia Cristina Argenti Perez 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação 

 

O presente estudo é um recorte do Projeto de Pesquisa sobre a compreensão da sexualidade infantil 

através do lúdico apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Educação Sexual onde se apre-

senta em fase de planejamento e o mesmo objetiva compreender a sexualidade infantil por meio do 

lúdico em ambiente escolar com crianças de seis (06) a dez (10) anos. O estudo incluirá questões 

voltadas para intervenções em pesquisa de campo específicas à temática em estudo, com fins peda-

gógicos, relacionadas para questões pertinentes à mesma e que fazem parte e são consideradas im-

portantes para o processo de desenvolvimento da sexualidade como, por exemplo, o desenvolvi-

mento da identidade, autoestima e autonomia. Para que este estudo seja realizado o embasamento 

teórico será voltado para a abordagem histórico-cultural. Um dos teóricos importantes desta abor-

dagem é o estudioso é Vygotsky (1991) e este relata que, ao brincar, a criança  com idade pré-

escolar e escolar cria uma atividade imaginária onde já vivenciou uma situação e que a mesma é 

relembrada em outro contexto. A partir daí desenvolve-se os chamados “jogos com regras e situa-

ções imaginárias (faz-de-conta)”. Sendo assim, essa vivencia consiste em um processo de aprendi-

zagem em desenvolvimento não concluída – contínua. Frente ao exposto, espera-se que as ativida-

des lúdicas possam colaborar de modo a promover a auto orientação como base seletiva de escolhas 

em seus contextos viventes. Em relação à metodologia, neste primeiro momento a pesquisa apresen-

tada consiste em um estudo teórico, mas em breve fará parte de uma pesquisa de campo qualitativa 

e quantitativa onde participarão desta pesquisa a Direção da escola, professores, alunos e pais ou 

responsáveis pelos alunos. O local onde a pesquisa será desenvolvida será em uma escola pública na 

cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Os instrumentos empregados para a coleta de dados na 

primeira etapa serão: a) roteiro de entrevista semi-estruturado (anamnese) com os pais ou familiar 

responsável pela criança; b)entrevista com Direção e professores; e c)dinâmicas de grupo (Hora 

Lúdica); e d) se permitido pela Direção, pais ou familiar responsável pela criança pretende-se utili-

zar o recurso de filmagem ou fotografia para documentação das vivências educacionais envolvendo 

a temática em questão. Na segunda etapa, conforme o desenrolar da etapa anterior, será proposta a 

fase seguinte, a intervenção, objeto de estudo coerente ao Programa de Pós-Graduação em Educa-

ção Sexual, onde se pretende levar em consideração todas as questões apontas como dúvidas e/ou 

necessidades de maiores esclarecimentos para com os pais, educadores ou crianças, sujeitos de es-

tudo em relação a temática sexualidade.  
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CONCEPÇÕES DOCENTES SOBRE CORPO E MOVIMENTO NA EDUCAÇÃO INFAN-

TIL 

Autora: Erica Carolina Romano (romano.ericac@gmail.com) 

Orientadora: Profª. Drª Maristela Angotti.  

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Didática.  

 

O interesse pelo desenvolvimento desse trabalho, ainda em fase inicial, nasceu da reflexão sobre a 

prática pedagógica. Também mediante as inquietações que surgiram em mim durante meu exercício 

docente, articulado as disciplinas estudadas na graduação em pedagogia e posteriormente na pós-

graduação em psicomotricidade. A partir de minha experiência pessoal como bailarina, mais tarde 

pedagoga, atuando como professora de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, 

sempre observei e pude experienciar uma significante importância do corpo em movimento para os 

processos educativos e de ensino e aprendizagem. Porém, durante minha graduação percebi a au-

sência de uma formação que contemplasse essa observação. Enquanto docente, sempre estimulava 

meus alunos a participarem de danças, danças circulares, brincadeiras cantadas, jogos, dinâmicas, 

entre outras atividades lúdicas. Com isso, fui percebendo, que além do desenvolvimento motor pro-

porcionado, estas também eram frequentemente as atividades mais envolvidas de afetividade e inte-

ratividade. Além disso, houve observações de outras profissionais da mesma instituição escolar, 

dizendo que “meu” grupo de “alunos”, encontrava-se “melhor” preparado para as atividades peda-

gógicas, chamadas por elas atividades “cognitivas e de inteligência”. Estas mesmas profissionais 

disputavam a cada início de ano, para escolher salas as quais eu havia sido professora, e me questi-

onavam qual era meu “método”, pois o consideravam bom a partir dos “achados” nas crianças. Po-

rém até neste momento, minhas “explicações” eram mais intuitivas e carregadas de saberes pesso-

ais, conforme expressão de Tardif (2002). Diante dessa situação, tornaram-se ainda mais fortes mi-

nhas inquietações e buscas por fundamentação teórica em relação a estas práticas. Logo, busquei 

aprofundar meus estudos e práticas, especializando-me em Psicomotricidade. Sendo esta uma ciên-

cia,  considerada pela sociedade Brasileira de Psicomotricidade,  que busca estudar o homem atra-

vés do seu corpo em movimento e em relação com o mundo interno e externo, com as possibilida-

des de perceber, atuar e agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo relacionado ao processo 

de maturação, onde o corpo é origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Assim, a refe-

rida ciência, considerada a relação entre saúde e educação, se preocupa com a multidimensionalida-

de do homem em seus aspectos cognitivos, afetivos, motores e sociais, sendo-nos útil para compre-

ender que não educamos de forma fragmentaria (corpo-mente), mas sim, que, tratamos com uma 

estrutura integrada – o corpo.  A partir disso, esta ciência contribui ao explicar que, “O ser humano, 

para aprender, precisa sentir, pensar e agir”. Neste mesmo sentido, ao iniciar os estudos da psico-

genética Walloniana, compreendi, por exemplo, que o trabalho que então fazia com a expressão e a 

gestualidade das crianças correspondia a uma necessidade importante da faixa etária. Sendo assim, 

as inquietações que surgiram em mim inicialmente foram bastante esclarecidas, porém não se esgo-

taram. Permitindo com isso, outros questionamentos, a partir da dimensão corporal. Com base nes-

tas considerações, nos importa investigar como os professores de Educação Infantil concebem o 

Corpo e o Movimento? Procurando identificar e relacionar como as concepções sobre o corpo e o 

movimento foram constituídas a partir das trajetórias pessoais e profissionais e como estas compõe 

a prática destes profissionais. 
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CONHECENDO AS NECESSIDADES FORMATIVAS DAS/DOS PROFISSIONAIS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESTUDO NO CONTEXTO DA REDE MUNICIPAL DE EN-

SINO DE DESCALVADO/SP 

 

Autor (a): Eloisa Aparecida Vieira de Mattos (prof.elomattos@hotmail.com) 

Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Aline Sommerhalder 

IES: Universidade Federal de São Carlos 

Departamento: Teorias e Práticas Pedagógicas 

 

O objetivo desta pesquisa de iniciação científica que, encontra-se em desenvolvimento, é levantar e 

indicar as Necessidades Formativas de profissionais de educação infantil da rede municipal de ensi-

no de Descalvado/SP, que atuam nas creches municipais e que participam do projeto de extensão: 

Formação de Professores de Educação Básica: uma parceria colaborativa entre escola e universida-

de. Autores como Nóvoa, (1992, 1999), Formosinho (2009), Garcia (1999) e Gomes (2009) apon-

tam para a necessidade e importância da formação continuada como espaço de reflexão e análise 

sobre a própria prática profissional da/o professor/a, com vistas a desencadeamentos de ações de 

melhoria do trabalho docente. Compreende-se que a formação profissional da/o professor/a é um 

processo contínuo e permanente, sendo assim não encerrada com a formação inicial. Por isso, um 

projeto de formação continuada de professoras/es precisa estar centrado na pessoa da/o professor/a 

e na sua experiência, de modo a investir positivamente os saberes que a/o professor é portador/a, 

trabalhando estes saberes do ponto de vista teórico e conceitual. Somado a isso, há um entendimen-

to da/o profissional professor/a não como técnico e sim como prático reflexivo, ou seja, um profis-

sional que reflete sobre sua própria prática pedagógica e de trabalho cotidiano, condição fundamen-

tal para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem e de seu fazer pedagógico (NOVÓA, 

1992). Destaca-se ainda a importância no âmbito acadêmico de ações que possam promover rela-

ções entre ensino, pesquisa e extensão, nesse caso em especial tratam-se da articulação entre pes-

quisa e extensão. Como percurso metodológico primeiramente a pesquisadora explicou ao grupo os 

objetivos da pesquisa e a partir do aceite e assinatura do termo de Consentimento Livre e Esclareci-

do, aplicou-se um questionário em vinte e nove profissionais de educação infantil (professoras, ges-

toras e auxiliares) que atuam em creches da rede municipal de Descalvado/SP, contendo duas ques-

tões fechadas e três dissertativas, totalizando cinco questões. Esse questionário foi elaborado a par-

tir dos temas: formação, tempo de experiência e atuação profissional, caracterização familiar e de 

lazer, escolha pela docência na educação infantil, dificuldades encontradas no cotidiano do trabalho 

e temas/ áreas de interesse que compreendem como necessidades de formação continuada. Os resul-

tados serão analisados qualitativamente, à luz do referencial teórico escolhido e a partir da constru-

ção de categorias de análise. A pesquisa encontra-se em fase de início de tabulação dos resultados 

para processo de apresentação e análise dos mesmos.  
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CONSELHO ESCOLAR E EDUCAÇÃO INFANTIL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

Autora: Rafaela Marchetti (rafaela.marchetti@bol.com.br) 

Co-autora: Michele Peruchi de Brito 

Orientadora: Profª Drª. Maria Cecília Luiz.  

IES: Universidade Federal de São Carlos. 

Departamento: Educação. 

 

O Conselho Escolar segundo Luiz (2010) define-se como um órgão colegiado constituído por repre-

sentantes de todos os segmentos da comunidade escolar e local, atuando em conjunto com a admi-

nistração da escola e definindo estratégias, objetivos e metas para a tomada de decisões administra-

tivas, financeiras e político-pedagógicas condizentes com as necessidades e as potencialidades da 

escola.Em relação ao âmbito municipal na cidade de São Carlos, temos como leis municipais: De-

creto Lei nº 11 de 5 de fevereiro de 2003, que institui o conselho de escola na rede municipal de São 

Carlos; e Decreto nº203 de 13 de junho de 2007, que regulamenta o artigo 10 da Lei Municipal 

13889 de 18 de outubro de 2006, sendo este: O conselho de Escola, órgão consultivo e deliberativo, 

será instalado em cada uma das unidades escolares mantidas pelo Município, conforme regulamen-

tação específica .Parágrafo único. Os Conselhos de Escola deverão contar com a representação de 

pais ou responsáveis pelos alunos, de docentes e de outros profissionais que atuam na unidade esco-

lar.Este estudo de caso foi formulado a partir das eleições para a composição do conselho escolar da 

unidade educacional municipal Casa Amarela. A qual é fundamentada no decreto de São Carlos 

sobre os Conselhos Escolares, que definem as funções e estrutura do mesmo, objetivando a partici-

pação da comunidade nas decisões e funcionamento da unidade escolar, bem como a construção de 

uma sociedade mais democrática, deliberativa e participativa. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL: A FAMÍLIA E AS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

ENQUANTO CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO. 

 

Autora: Vanessa Franzin (vanessafranzin@ymail.com) 

Orientador: Prof.ª Dr.ª Maristela Angotti.  

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Didática 

 

A educação das crianças de zero a seis anos no Brasil, legalmente reconhecido em 1988, revela 

grandes desafios no que diz respeito à abrangência e qualidade no atendimento. A Educação Infantil 

passa a ser reconhecida enquanto etapa fundamental no processo de desenvolvimento das crianças 

pequenas, as quais passam ser vistas em seus níveis de individualidade e membros de grupo cultural, 

construindo seu conhecimento por meio da interação com outras pessoas. Tal conhecimento se dá 

meio aos processos lúdicos que se caracterizam por conteúdos vivenciados pelas próprias crianças. 

No que diz respeito às famílias, segundo Dessen e Braz (2005), as pesquisas que integram o desen-

volvimento humano e familiar incluem uma dinâmica temporal em que a família possui “[...] uma 

serie de tarefas a serem cumpridas em função dos períodos específicos do seu desenvolvimento en-

quanto grupo e do desenvolvimento individual dos seus membros”. (p.114).  A qualidade das rela-

ções estabelecidas entre os membros familiares potencializa o desenvolvimento e adaptação dos 

indivíduos, sendo a família um contexto de desenvolvimento. Ainda no que diz respeito ao desen-

volvimento, à medida que as crianças se apropriam da cultura que as rodeia, formam para si capaci-

dades motoras e intelectuais, sendo as instituições de educação o lugar propicio à experimentação 

da cultura, em sua forma mais desenvolvida. Ampliar as referências das crianças, a fim de promover 

por meio de sua experiência cotidiana o acesso à cultura elaborada, é o papel das instituições de 

educação e em especial, da educação infantil, nosso objeto de estudo. (MELLO, 2012). Desta forma, 

diante a rede de significações na qual as crianças e suas famílias estão inseridas, o presente estudo 

assinala a importância em pensarmos no papel das famílias, bem como das instituições de educação 

enquanto instâncias indispensáveis ao processo de formação, aprendizagem e desenvolvimento para 

o crescimento de um indivíduo capaz e capacitado para a vida em sociedade. Para tanto, considera-

da as diversas realidades sociais, culturais e econômicas do país, entendemos que, na ausência da 

atuação familiar, no que diz respeito à socialização do aprendizado, as instituições educacionais 

ocupam importante posição social em meio a tentativas de resolução desta problemática. Desta for-

ma, está sendo aqui defendida a importância da docência enquanto projeto processual de formação 

(ANGOTTI et al., 2012) o qual está além dos conhecimentos técnicos e pedagógicos, embora sua 

finalidade educativa esteja vinculada aos contextos da sociedade, da cultura e da história. Assim, a 

educação é considerada responsável por otimizar o potencial humano e o pedagogo, por mediatizar 

esse processo.  
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FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA RELAÇÃO DE INTERDEPEN-

DÊNCIA. 

 

Autor (a): Jucicléia Franco Rodrigues (jucicleia.rodrigues@hotmail.com)  

Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Silvia Regina Ricco Lucato Sigolo 

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação 

 

A perspectiva bioecológica do desenvolvimento humano oferece recursos para se compreender o 

indivíduo em interrelação com os contextos mais próximos (família, escola, comunidade) e os dis-

tais como valores, crenças e cultura. O presente trabalho tem por objetivo apresentar as relações 

existentes entre o processo de desenvolvimento humano e a família. Esta última, por sua vez, é vista 

como um sistema aberto composto por vários subsistemas como o conjugal, o paternal e o fraternal, 

que sofrem modificações ao longo do processo familiar e individual.  A família enquanto contexto 

de desenvolvimento humano pode ser vista como uma unidade representativa de uma cultura parti-

cular entendida como um conjunto de regras e valores (explícitos ou não), ações e condições ambi-

entais transmitidas, de forma simbólica ou através de comportamentos, por um grupo de pessoas 

que interage por um período estável de tempo. Deste modo, as interrelações entre a criança e o 

mundo externo vão se construindo no ambiente proximal da criança que proverá as bases para a 

constituição do sujeito e na construção dos significados atribuídos aos seus relacionamentos e for-

mas de exploração do mundo ao seu redor. No entanto, não se pode negar que a família vem sofren-

do influências de diversas naturezas como: sociais, históricas e econômicas, que trazem dificuldades 

na sua própria conceituação.  Independentemente da multiplicidade de tipos de famílias que se apre-

senta nas sociedades ocidentais contemporâneas ainda permanece a tendência de manter o compro-

misso, suporte social e econômico entre os membros de uma família visando oferecer uma base 

sólida para o desenvolvimento de suas crianças. Neste sentido, tanto criança como integrantes da 

família são participantes ativos e exercem uma influencia mútua e interdependente, por este motivo, 

estudar o desenvolvimento familiar implica em analisar os processos de comunicação e de relações 

existentes entre os membros da família, considerando as transformações histórico-sociais. O estudo 

encontra-se em estágio inicial e pretende futuramente avaliar as dificuldades em se cumprir as prin-

cipais tarefas de desenvolvimento próprias da faixa etária entre três e cinco anos. Com base no refe-

rencial teórico da perspectiva bioecológica pretende-se identificar os diferentes níveis de influências 

que afetam o desenvolvimento infantil, desde o microssistema até o exossistema.   
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GÊNERO E INFÂNCIA: UM OLHAR PARA AS RELAÇÕES DE GÊNERO NO 

COTIDIANO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Autora: Fernanda Ferrari Ruis (fernandaruis@yahoo.com.br) 

Orientadora: Profa. Dra.Marcia Cristina Argenti Perez.  

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação.  

 

Considerando o gênero como uma construção histórica, cultural e social, e, portanto, que as 

identidades de gênero são construídas e moldadas de acordo com uma determinada cultura e 

sociedade (LOURO, 2000). E tomando a criança como um sujeito de direitos, um ator social, 

indivíduo capaz, dotado de potencialidades, produtora de cultura e história (SOUZA, 2007; FINCO, 

2010), no presente trabalho, que consiste em uma pesquisa em andamento, temos por interesse 

investigar acerca das relações de gênero expressas por crianças no cotidiano de uma escola 

municipal de Educação Infantil, localizada em uma cidade do interior paulista. Objetiva-se ainda, 

averiguar as práticas educativas adotadas por professores e professoras frente às questões de gênero, 

se há uma intencionalidade neste sentido. Para este estudo, utilizaremos o referencial teórico da 

Psicologia Histórico-Cultural. Serão consideradas as estratégias de investigação de abordagem 

qualitativa para o desenvolvimento da pesquisa (LUDKE; ANDRÉ, 1986; BOGDAN; BIKLEN, 

1994). Assim, a ludicidade será utilizada como um instrumento de coleta de dados, bem como a 

observação, as anotações em diário de campo, a aplicação de entrevistas semi-estruturadas e de 

questionários aos professores e professoras, a fim de verificar os fundamentos e os conhecimentos 

nos quais se apoiam para lidar com as relações de gênero manifestadas pelas crianças no ambiente 

escolar. Os dados serão analisados por meio da análise de conteúdo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anais da VII Amostra de Pesquisas em Educação 

 

 91 

LINGUAGEM CORPORAL: LUDICIDADE E SEXUALIDADE EM EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Autor (a): Daniela Arroyo Fávero Moreira (danielaarroyo07@hotmail.com) 

Co-autores: Prof.ª Dr.ª Marcia Cristina Argenti Perez; Prof.ª Dr.ª Andreza Marques de Castro Leão 

Orientador (a): Prof.ª Dr.ª Marcia Cristina Argenti Perez 

Co-orientador (a): Prof.ª Dr.ª Andreza Marques de Castro Leão  

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Psicologia da Educação  

 

Este estudo se caracteriza como uma revisão bibliográfica e tem por objetivo discutir aspectos 

relacionados ao corpo e ludicidade no contexto da Educação Infantil numa perspectiva inclusiva. A 

linguagem corporal é considerada como um elemento mediador no processo de aprendizagem e 

conhecimento. Na Educação Infantil, período de 0 a 05 anos, principal fase do desenvolvimento da 

capacidade cognitiva e de socialização, a manifestação dos sentimentos é através de gestos, e 

expressões faciais, algo facilmente observado possibilitando a comunicação da criança com o 

adulto. A revisão da literatura é unânime em constatar que o educador deve aprimorar seus métodos 

de observação para ter um conhecimento maior da criança e do meio que a cerca, visando sempre o 

bem estar da criança no ambiente pedagógico. A sexualidade está relacionada ao campo afetivo e 

não necessariamente está relacionada ao relacionamento íntimo. Propostas de atividades sobre este 

assunto poderão ser baseadas em filmes, dinâmicas, jogos educativos, dentre outros, como 

ferramentas no processo de apreensão e aprendizagem da criança. É fundamental a participação dos 

pais neste processo. Para tanto, refletimos acerca das atividades corporais como possibilidades e a 

ludicidade como meio para atender às diversidades dos alunos e suas potencialidades, na busca da 

construção do conhecimento e na qualidade de vida das crianças. Partimos do princípio de que o 

corpo pode ser considerado um meio de expressão e aquisição de conhecimentos, por meio de um 

fazer pedagógico pautado na interação e na contextualização da educação das crianças. Acreditamos 

que trabalhos voltados para este contexto visam o bem estar e a qualidade de vida além da 

promoção a auto-orientação como base seletiva de escolhas de acordo com seus contextos 

familiares. Colabora-se para que más influências deem noções equivocadas e prejudiciais às 

crianças. Exemplos: prostituição, abuso sexual. Acredita-se que qualidade em educação infantil é 

planejar um ensino pedagógico socializante baseando-se na realidade da população rumo a obter 

melhores resultados para o desenvolvimento global do aluno. Da mesma forma que adultos 

possuem emoções, as crianças também as possuem e o brinquedo, em muitos momentos, são 

considerados como uma válvula de escape para o processo de alívio de estresse e das tensões, 

muitas vezes ocasionadas por conflitos e ansiedades. Evidenciamos aspectos relacionados a 

sexualidade, aos jogos e brincadeiras, destacando a necessidade de uma prática pedagógica 

contextualizada e da formação continuada na busca de soluções. Pretendemos expor também 

algumas ideias e posicionamentos acerca da qualidade de vida na Educação Infantil e finalizamos o 

texto apresentando algumas considerações onde acreditamos que projetos educacionais relacionados 

à qualidade de vida, em educação escolar, são uma tentativa de colaborar na prevenção de conflitos 

subjetivos existentes, desenvolvimento de pensamentos preconceituosos, orientação quanto à 

sexualidade e também, são considerados, um incentivo à interação social, além de despertar nas 

crianças curiosidade e pensamento crítico. 
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MOVIMENTO E COGNIÇÃO: UMA RELAÇÃO INTRÍNSECA DE ZERO A TRÊS ANOS.  

Autora: Laís Priscila Lourenço Aguiar (laislourencoaguair@hotmail.com )                                                                     

Orientadora: Profª Drª Maristela Angotti  

IES: Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Araraquara. 

Departamento: Didática  

 

Com o objetivo de apresentar um estudo teórico sobre a educação corporal tendo como foco o mo-

vimento e a cognição. Em um contexto institucional de ensino a educação psicomotora, quando 

aplicada corretamente, mostra-se como elemento importante nas aquisições cognitivas durante a 

educação infantil antes e durante a alfabetização, já que ela da condição a criança de tomar consci-

ência de seu corpo, da lateralidade, a situar-se no espaço, a dominar o tempo e a adquirir habilmen-

te a coordenação de seus gestos e movimentos.O relacional e o funcional não são dois aspectos 

simplesmente complementares, mas reservam uma estreita relação de interdependência que os une 

de maneira dialética e indissociável. São, pois, todo conjunto das funções do organismo. Pautando-

se nas pesquisas feitas por Le Boulch e seus colaboradores, afirma-se que a educação psicomotora, 

que tem como base o movimento, é de fundamental importância na assimilação e na acomodação; 

atuando especificamente nos dois campos, pois é através do movimento que a criança integra o 

exterior às estruturas próprias do sujeito. A acomodação é a transformação das estruturas próprias 

em função das variáveis do meio exterior. Wallon esclarece que um gesto ritual de imitação por si 

só não tem significado no campo da cognição, mas que o ato de imitar com um fim, mesmo que 

este fim seja um tanto difuso, faz toda a diferença. Segundo Wallon a combinação dos movimentos 

não exprime outra coisa senão a capacidade de modificar o campo operacional, até fazê-lo coinci-

dir com o efeito a obter. Por mais engenhoso que seja os estratagemas utilizados, por mais sutis 

que sejam os gestos, sua razão de ser confunde-se com sua execução presente. Seu único significa-

do são suas consequências imediatamente visíveis. Um gesto ritual, pelo contrário, não significa 

nada se não relacionado a um protótipo, não tem outro motivo senão obter por intermédio deste um 

resultado cuja condição ou possibilidades não pertencem, pelo menos em sua totalidade, ao campo 

das circunstancias presentes. Wallon diz que o gesto prático é inventivo guiado por uma espécie de 

intuição plástica que o leva a experimentar e utilizar as qualidades das coisas. Seus tateamentos 

guiam o conjunto das operações onde se combinam e se fundem as circunstancias favoráveis ao 

sucesso, e que no gesto ritual a invenção parece-lhe totalmente estranha, porem é nesse gesto que 

se organiza o campo de atividade ordenando-as de modo a acomodar os esquemas adquiridos invo-

luntariamente. Sua imagem das coisas é dominada simultaneamente por suas tendências espontâ-

neas ou adquiridas e pelas circunstâncias do momento. Não é analítica e conceitual. É global e 

pessoal. A este conjunto de características foi dado o nome de sincretismo. A ação pedagógica in-

tencional, auxiliada pela educação psicomotora, durante o período das aquisições básicas das es-

truturas dos esquemas corporais é de fundamental importância, pois oferecer contribuições no de-

senvolvimento pleno da criança. A atitude do educador corresponde a uma atitude “não – diretiva”, 

porém bem compreendida, isto é, que não se estabeleça sob um modo deliberadamente autoritário, 

mas firme quando a situação o exigir. Ate os 2 meses de vida extrauterina os movimentos do lac-

tente é pautado pela impulsividade.  Dos 2 aos 7 meses se estabelecerá ligações cada vez mais pre-

cisas entre seus desejos, tradução infraconsciente da organização pulsional de seu corpo e as cir-

cunstancias externas. Por volta 8º mês de vida a criança inicia o processo de identificação reconhe-

cendo o que é ela e o objeto. Contudo, a sua linguagem só adquirirá o aspecto simbólico quando a 

criança, em torno dos 10 meses, seja capaz de associá-la primeiro ao rosto materno ou paterno, e 

depois a situações ou a objetos A partir do segundo ano, a organização do eu vai girar em torno da 

relação com o objeto material. A investigação no mundo dos objetos traduz-se por uma atividade 

perceptomotora que vai permitir a aquisição rápida das práxias, assegurando o desenvolvimento da 

função de ajustamento, dando um suporte novo à organização perceptiva estas praticas se refinam 

durante o 3º ano de vida. O educador deve se preocupar com o desenvolvimento da criança em sua 
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individualidade e em conjunto com as demais. Sua preocupação será a de permitir e conduzir as 

crianças a se expressarem; para tanto, a área do movimento será tão importante quanto a da lin-

guagem, sobretudo ao que se refere à criança pequena. Eis por que um educador que utiliza o mo-

vimento em psicocinética vê tanto o aspecto “gesto” que significa expressão a uma certa maneira 

de ser da pessoa, quanto o aspecto pragmático ou práxico que se traduz na sua eficiência e rendi-

mento. Essa distinção exclui qualquer classificação fundados na forma dos movimentos e no estu-

do de seus meros resultados objetivos. O essencial, ao contrário, é “situar” o movimento, ou seja, 

definir a ocasião a partir da qual ele foi realizado, em função da situação “vivida” que define seu 

caráter expressivo. Considerando a educação psicomotora como primeiro degrau para as aquisi-

ções cognitivas, faz-se necessário uma intervenção pedagógica dentro das instituições de ensino 

desde a primeira infância, a fim de que as crianças tenham nesse degrau um alicerce firme que irá 

auxilia-las nas aquisições de todas as funções orgânicas e psíquicas, dando a elas base para desen-

volver suas potencialidades podendo usar tudo o que seu corpo pode oferecer, pois é na ação moto-

ra que a criança aprende a dirigi-lo, permitindo a ela apreender o mundo à sua volta e desenvolver 

suas capacidades de assimilação dos agentes externos e a acomodação em suas estruturas mentais. 
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O BRINCAR DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA LEITURA DOS TRA-

BALHOS DA ANPED. 

 

Autor (a): Tatiana Aparecida de Mattos (tatimattos22@ig.com.br) 

Orientador (a): Profª. Drª. Aline Sommerhalder 

IES: Universidade Federal de São Carlos 

Departamento: Teorias e Práticas Pedagógicas 

 

O presente estudo (decorrente de uma pesquisa de Pós Graduação Lato Sensu em Educação Infantil, 

da Universidade Federal de São Carlos/SP) surgiu do interesse em investigar como o brincar vem 

sendo abordado em recentes pesquisas que envolvem o cotidiano da Educação Infantil. Diante disso, 

nos propomos a fazer uma investigação na tentativa de responder à seguinte questão de pesquisa: 

“Nas produções da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), es-

pecificamente nos Grupos de Trabalho (GT) 07 (Educação de Crianças de 0 a 6 anos), como o brin-

car é abordado nas pesquisas que envolvem o cotidiano da Educação Infantil?”. De modo geral, esta 

pesquisa teve por objetivo conhecer e analisar como o brincar vem sendo abordado nas pesquisas 

sobre o cotidiano da Educação Infantil, publicadas em Trabalhos e Pôsteres do GT 07 das últimas 

Reuniões Anuais da ANPEd (de 2005 a 2011). De modo mais específico, pretendeu-se: - Compre-

ender os referenciais teóricos que sustentam estas pesquisas produzidas sobre o brincar no cotidiano 

da Educação Infantil; - Descrever o contexto da temática (temas em interlocução com o brincar e 

sujeitos participantes) em que o brincar é tomado como objeto de investigação na Educação Infantil; 

- Apresentar as principais contribuições que estas produções trazem para o campo da Educação In-

fantil. A escolha da análise das produções da ANPEd - GT 07 deu-se em razão do reconhecimento 

científico que esta Reunião tem no campo da educação e em destaque para a Educação Infantil. Faz-

se notável, ainda, a significativa quantidade e qualidade das produções científicas publicadas e di-

vulgadas anualmente neste evento, em geral no campo da educação e, em específico, no GT 07, na 

Educação Infantil. Neste estudo, fazemos uma discussão teórica em torno do conceito de infância e 

abordamos, também, a questão da compreensão do brincar como elemento da infância e da prática 

educativa na Educação Infantil. Os dados analisados evidenciam que, nas recentes publicações em 

torno da temática do brincar, a imersão nesta principal linguagem da infância permitiu a todos os 

pesquisadores a investigação de outros fenômenos diretamente voltados às crianças no cotidiano da 

Educação Infantil, como: questões de gênero, formação de grupo de pares, relações de amizade, 

consumo, cultura midiática... Nesta direção, percebemos que o brincar é o eixo central que atraves-

sou todos os trabalhos analisados e que permitiu investigar, por meio dele, também outros fenôme-

nos. Além de deixarem explícito o discurso da relevância do brincar para a criança, percebemos que 

os trabalhos deram ênfase a um ponto muito importante: a necessidade de se abordar essa temática 

em cursos de formação inicial e continuada de professores, promovendo troca de experiências, 

construção e ressignificação de conhecimentos em relação à temática do brincar de crianças no co-

tidiano da Educação Infantil. Nesta direção, percebemos a necessidade da efetivação de práticas 

pedagógicas que integrem o brincar e a construção do conhecimento na Educação Infantil. Enfim, 

precisamos construir projetos pedagógicos que busquem articular as experiências e saberes das cri-

anças por meio da garantia do direito de brincar. Projetos que orientem e definam as nossas ações 

pedagógicas com as crianças pequenas na Educação Infantil...   
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 O presente texto tem como tema de pesquisa o desenvolvimento da memória na educação infantil e 

resulta dos estudos parcialmente realizados no curso de mestrado, entre o período de março 2012 a 

maio de 2013, no Programa de Pós-graduação em Educação Escolar da Unesp Araraquara. A pes-

quisa tem como objetivo geral realizar estudo teórico sobre a Memória, à luz da Psicologia históri-

co-cultural, tendo em vista explicitar as contribuições do ensino sistematizado para Educação Infan-

til. Como objetivos específicos, pretendemos: apresentar as etapas de desenvolvimento da memória 

enquanto produto cultural; investigar as relações entre o ensino e o desenvolvimento da memória 

em crianças de 4 e 5 anos e analisar o papel do ensino escolar na superação da memória involuntária 

em direção à memória voluntária, ou seja, da idade infantil à fase adulta. Apontamos como proble-

ma de pesquisa questionar se as práticas espontâneas no âmbito da educação infantil comprometem 

os requisitos exigidos no ensino fundamental porque temos como hipótese o ensino sistematizado, 

nesse nível de ensino, como uma das condições na superação dos processos espontâneos em direção 

os modos voluntários de comportamento exigidos no ensino fundamental. Para alcançarmos os ob-

jetivos acima aludidos, realizaremos uma pesquisa de natureza teórico-bibliográfica, apoiada  em 

obras tradicionais e contemporâneas de autores da Psicologia histórico-cultural e da Pedagogia his-

tórico-crítica, que escreveram a partir dos pressupostos do marxismo e tiveram como fundamento 

teórico e metodológico o materialismo histórico-dialético para análise e compreensão humana dos 

fenômenos psíquicos  e processos educativos. A metodologia proposta contou ainda com divisão do 

estudo em três etapas: pesquisar o desenvolvimento da memória enquanto um produto histórico e 

social de necessidade coletiva a partir da atividade de trabalho humano; diferenciar os tipos de me-

mória existentes e a relação entre o ensino escolar e o desenvolvimento da memória na criança na 

superação do modelo espontaneísta presente na educação infantil. Entendemos que o processo de 

desenvolvimento individual da memória infantil em direção à memória adulta, isto é, da memória 

elementar natural em memória cultural, precisa ser analisado em sua relação com os processos his-

tóricos, pois é apenas dessa forma que os fenômenos podem ser compreendidos em sua totalidade 

na sua relação com cada particularidade. Como parte desse estudo, podemos definir a memória,  a 

partir da pesquisa de Luria (1979), como um processo psíquico responsável pelo registro, armaze-

namento e reprodução dos traços das experiências individuais e coletivas realizadas pelos seres hu-

manos. Em seu aspecto neurofisiológico, a memória se forma na consciência humana a partir da 

captação sensorial do ambiente que aciona um conjunto de neurônios, formando, assim, uma ima-

gem. Vigotski (2007) afirmou a memória, em fases iniciais da infância, como a função central em 

torno da qual se consolidam todas as outras funções psicológicas (sensação, percepção, atenção, 

imaginação, pensamento, linguagem, emoção e sentimento) e o processo escolar como responsável 

pelo seu desenvolvimento. O significado dessa afirmação é que a complexificação de qualquer fun-

ção psíquica, promove, qualitativamente, o desenvolvimento das demais funções psicológicas. Nes-

se sentido, defendemos o importante papel que o ensino escolar representa na educação infantil à 

medida que a transmissão do conhecimento sistematizado supera as práticas espontâneas de educa-

ção, promovendo o desenvolvimento humano. Além disso, com a pesquisa, podemos afirmar que a 

escola não se diferenciaria de nenhum outro espaço educativo se não houvesse, por parte dela, a 

intenção de organizar, sistematizar e transmitir o conteúdo escolar essencial, denominados por Savi-

ani (2005) como “clássico”. 
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O presente trabalho apresenta uma investigação acerca dos estudos produzidos na área da educação 

a partir do tema: gênero e educação infantil. Nosso objetivo consistiu em realizar um levantamento 

dos artigos publicados e disponíveis para pesquisa relacionados à referida temática, com a 

finalidade de averiguar as pesquisas desenvolvidas, bem como a ausência destas e a necessidade de 

novos estudos no que tange ao assunto. Deste modo, utilizamos a base de dados SCIELO como 

fonte de pesquisa. Esta base de dados foi escolhida pelo fato de representar uma das bases mais 

acessíveis e mais utilizada pelos diferentes profissionais e pesquisadores. Os descritores eleitos para 

a efetuação da pesquisa foram “gênero” e “educação infantil”. A partir destes, apenas seis artigos 

foram encontrados, sendo três voltados para as práticas docentes frente às relações de gênero 

expressas por crianças de zero a seis anos em instituições pré-escolares (GOMES, 2006; SILVA e 

LUZ, 2010; VIANNA e FINCO, 2009); um voltado para a investigação da feminilização do 

magistério (ARCE, 2001); outro artigo trata da política de expansão da educação infantil e os 

processos de exclusão gerados pela mesma (ROSEMBERG, 1999); e por fim, um artigo que propõe 

um estado da arte, reunindo pesquisas sobre as relações de gênero e poder no interior das 

instituições de educação infantil (FARIA, 2010). Destarte, a partir dos artigos analisados, 

averiguamos que há um predomínio de estudos que tratam das relações de gênero no contexto da 

educação infantil na perspectiva das professoras e cuidadoras, dando voz a essas profissionais. 

Neste sentido, constatamos que há uma carência de pesquisas que abordam a temática “gênero e 

educação infantil”. Tais pesquisas são ainda mais raras quando se trata de estudos realizados em 

escolas públicas de educação infantil no interior do estado de São Paulo.   
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As experiências cotidianas ligadas à formação acadêmica nos permitem buscar cada vez mais cami-

nhos que nos levam ao conhecimento. Porém nossas duvidas e anseios não são completamente sa-

nados à medida que refletimos sobre um texto ou sobre nossas experiências, ao contrário multipli-

cam-se. E para um agir coerente em nossas práticas, à busca pelo conhecimento é essencial, e nesse 

processo surgiu o desejo de pesquisar, por meio de uma iniciação científica que se encontra em an-

damento, sobre os conflitos entre as crianças inseridas nas escolas de educação infantil e identificar 

como as experiências propiciadas às crianças pelos profissionais da educação infantil, em situações 

de conflito entre elas, interferem na construção de relações saudáveis. Inserida no contexto da edu-

cação infantil percebi que a mediação dos conflitos ocupa grande parte do tempo da rotina das cri-

anças e que os profissionais diante de tarefas a serem cumpridas e por desconhecerem os encami-

nhamentos para mediações acabam escolhendo involuntariamente práticas em que o processo e o 

resultado são mais rápidos, deixam de dedicar um tempo maior para as experiências relacionais não 

enfatizando a formação social da criança e supervalorizando a formação intelectual. O objetivo des-

sa pesquisa é identificar as formas de mediações dos profissionais nas relações de conflitos entre as 

crianças nas práticas pedagógicas cotidianas da educação infantil, indicando possíveis propostas 

para a formação de professores de educação infantil. Essa pesquisa não mostra um estudo das rela-

ções de conflitos da criança visando comportamentos divergentes (agressividade, ansiedade, distúr-

bios), mas sim focaliza as experiências relacionais entre as crianças e entre elas e os adultos. Enten-

deremos assim que o conflito não se trata de falta de modos ou impulsos, o trataremos aqui como 

um momento no desenvolvimento de um projeto, no qual aparece o obstáculo que obriga a criança a 

buscar uma estratégia para alcançar seu objetivo inicial. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualita-

tivo e que terá como instrumento de coleta o questionário. Os dados serão analisados por meio da 

construção de categorias de análise, e a partir de estudos mais intensos sobre a posição teórica da 

pesquisa e das literaturas escolhidas será trabalhada a análise do material acumulado na coleta de 

dados. Assim as estratégias que são cotidianamente apresentadas a um grupo de crianças pelos/pelas 

professores/as de educação infantil serão analisadas por meio dessa pesquisa, considerando que 

essas mediações fazem parte da construção de sua identidade, estando atento ao compromisso social 

do professor em todas as relações de sua prática. Com isso torna-se importante entender que o con-

flito não é negativo para o desenvolvimento da criança, e que podemos utilizá-lo como ferramenta 

pedagógica contribuindo para a ampliação dos conhecimentos da criança na busca por estratégias 

mais eficientes de resolução de conflitos visando uma boa convivência em grupo. 
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Este proyecto se realizó con el fin de estimular la socialización  en los niños del jardín los robles del 

barrio el dorado y los niños hijos de  integrantes del batallón de infantería simón bolívar de la ciu-

dad de Tunja, por medio de la recreación, en esta investigación se puede observar como a medida  

que pasaba el tiempo los resultados que  los niños mostraban eran positivos y los esperados  en los 

objetivos planteados al realizar este proyecto.Para los niños es  fundamental la socialización entre 

pares y más aún si se hace por medio de la recreación, demostrando sentimientos  de respeto tole-

rancia colaboración y éxito, ayudando así  mismo a forjar personas más seguras, asertivas  y  con 

mejor autoestima. Es necesario partir del punto donde los estratos sociales no existen en los niños 

por lo cual la interacción de niños de escasos recursos con niños con mejores posibilidades se hace 

necesaria por medio de jornadas recreativas, donde no existe la discriminación que los adultos en-

señan a los niños por determinadas situaciones o por existir mejores posibilidades de vida. El desar-

rollo de la socialización se merece en este momento ser una prioridad en la enseñanza ya que de 

esto depende en muchos aspectos el desarrollo en una vida adulta y así una buena conformación de 

la sociedad. Siendo la recreación una herramienta efectiva para el desarrollo de la interacción con el 

otro y de la persona es elemental practicarla en el desarrollo del niño, para su educación pues esta 

puede tomar lugar la autoestima y las conductas inapropiadas y puede reducir el aislamiento físico, 

social o psicológico. Puesto que a medida que la recreación hace parte de la vida de un niño, él se 

desarrolla mejor con su entorno y aumenta la confianza de forma personal para llegar a las demás 

personas, por tal motivo fue necesario plantear objetivos claros para determinar puntos de partida 

buscando una finalidad clara que en este caso es la socialización comunitaria: 

 Crear estrategias para el mejoramiento social e interpersonal en los niños partiendo de la re-

creación y  el desarrollo de las habilidades del niño llegando a mejorar su relación con el 

otro. 

 Diagnosticar la formación socio afectiva y de relaciones interpersonales. 

 Diseñar y ejecutar estrategias para el desarrollo de las jornadas recreativas y el funcionami-

ento de estas. 

 Aplicar jornadas de recreación donde se desarrolle las relaciones sociales.  

 Determinar por medio de conocimiento adquirido él resultado del proyecto. 

Este proyecto se realizó con el 30% de la población infancia Barrio el Dorado Tunja Boyacá Co-

lombia.Equivalente a niños del instituto colombiano de bienestar familiar (I.C.B.F.) e hijos de 

integrantes del batallón de infantería Simón Bolívar. Colombia. 

 

 


