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Conceito de educação de jovens e adultos 
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Rosilene Santos Lima Albino                                                                                  

rosinhaalbino@bol.com.br 

Versamos aqui sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA), o texto tem como base as 

teorias de Paulo Freire. Essa modalidade de ensino é específica da Educação básica, e 

destinada ao público ao qual foi negado o direito aos estudos durante sua trajetória de 

vida. O conceito de EJA se confunde com o ensino noturno, sendo uma ideia 

equivocada, uma vez que não se define pelo turno, e sim pelas características e 

especificidades do alunado atendido. Esses públicos são sujeitos, das esferas 

socioeconômicas menos favorecidas, privados de acesso a cultura letrada e dos bens 

culturais e sociais. Sujeitos do presente e do futuro, formados pelas memórias que os 

constituem enquanto seres que foram por vários motivos excluídos do sistema de 

ensino. É fundamental perceber que o indivíduo com o qual lidamos, precisa receber 

conteúdos significativos, elementos concretos de sua formação e vida cotidiana. 

Podemos considerar que a educação escolar no Brasil iniciou-se com a chegada dos 

Padres Jesuítas no século XVI, desde o inicio da colonização Portuguesa. No Brasil já 

havia uma preocupação com os adultos analfabetos, atrelada á divulgação da doutrina 

católica, portanto, é um instrumento a servidão. No Brasil império a oferta e a 

implementação da EJA foi muito tímida, assim como no período de República. Já no 

início dos anos 60, Paulo Freire iniciou uma nova etapa da EJA no Brasil, para ele a 

alfabetização deve ser conscientizadora, capaz de dar sentido a vida desses educandos, 

criando possibilidades de alfabetização perenes e conduzidas na vertente da educação 

popular. Portanto, não é possível aos educadores pensarem apenas nos procedimentos 

didáticos e nos conteúdos a serem ensinados a esses grupos populares, eles deverão 

obter conhecimento total dos conteúdos sem causar estranhamento; conscientizando-os  

sobre o processo de ensino e aprendizagem e sua importância. O objetivo da educação 

de jovens e adultos deve ser o de preparar os alunos para sua inclusão social, dando 

oportunidade de se expressar com ideias críticas e com sábias atitudes. Para tanto faz-se 

necessário políticas públicas que garantam escolaridade a todos e consequentemente  

melhorias financeiras e profissionais a esses alunos, agora inclusos no mundo letrado. 

Palavras chave: Educação, ensino e alfabetização. 
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Orientação: Profa. Ms. Lidônia Maria Guimarães - UNIPAC 

 

Este trabalho foi realizado no 2° período de 2014 por meio de uma Oficina destinada a alunos 

de 10 anos e para 40 participantes. Os objetivos desta oficina eram demonstrar habilidades 

para encontrar soluções lógicas e desenvolver a discutir as manifestações culturais de nossa 

região com a festa junina, promovendo o interesse e a participação de cada um. Este trabalho 

visa apresentar as características e as tradições da festa junina, apresentando a sua linguagem 

típica de cada região; trabalhar a coordenação motora; manusear a tesoura; desenvolver a 

percepção; diferenciar as cores e tamanho e o respeito ao próximo. Em junho nos lembra festa 

junina, por isso, a construção de uma fogueira com a criança é bastante divertida além de ser 

excelente decoração para a época. Para a oficina foram feitos os moldes, as peças estavam 

numerados, colocamos de acordo com a sequência e distribuímos para cada participante em 

um kit de materiais. O modo de fazer foi explicado para a turma de maneira clara. Dobre o 

papel grafe de aproximadamente 20 cm cole as laterais somando oito rolos, cole dois rolos 

sobre outros dois rolos, repita o mesmo com os outros deixando um espaço nas camadas 

superiores, cole as peças n° 2 acima do centro da base, ou seja, peça n° 1, assim nas 4 laterais 

peça n°4 nas costas da base n° 1 no lado superior cole n° 3 nas 4 laterais. Colocamos papéis 

celofane no centro da fogueira com as pontas para cima e ainda apresentamos aos 

participantes a possibilidade de colocar pipoca. Respaldamos nossa pesquisa em BRAGA 

(2007) e CANDAU (2005) que discutem questões como a construção de uma política 

educacional anti-racista. E os diferentes saberes escolares, o currículo e a didática. 
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Resumo 

 

O interesse pela temática voltada ao enfrentamento do preconceito racial nas escolas surgiu 

mediante as discussões, debates e sistematização de um projeto pedagógico proposto nas 

aulas da disciplina de Pedagogia de Projetos do 6º período do curso de Pedagogia da 

Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia/UNIPAC no 2º semestre do ano 

de 2014. Na construção do projeto percebemos a necessidade de trabalhar essas questões 

dentro no contexto escolar, devido a atitudes, gestos e falas, sutilmente preconceituosas já 

naturalizadas pelas crianças, além ainda de possibilitar e garantir o cumprimento do 

dispositivo da lei nº 11.645 de 2008 que em caráter de obrigatoriedade propõe o trabalho 

acerca a cultura negra e indígena nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, tanto 

pública e privada. Nesse sentido, o projeto buscou problematizar as relações étnicorraciais 

nos contextos escolares, visto que identificamos um silenciamento nas escolas sobre a 

temática, ou o trabalho realizado no formato de currículo turístico “o dia de”, já em outros 

momentos, discutido legitimando estereótipos raciais. Com este projeto buscamos 

promover momentos e atividade que proporcionem as crianças refletirem em suas atitudes 

em referência aos/as outros/as, além de provocar o despertar de valores indispensáveis para 

a vida plena na sociedade pluralista e multicultural que vivenciamos, visto que plena aqui 

nos significa, viver de modo a respeitar e ampliar a liberdade dos/as outros/as. Portanto 

objetivamos com o trabalho, assegurar que tais reflexões acerca de como a cultura 

étnicorracial têm sido abordadas e problematizadas nos currículos escolares, provoquem 

inquietações nos/as futuros/as profissionais da educação escolar, para que se reconheçam 

enquanto sujeitos ativos, capazes de enfrentar o preconceito racial por meio de práticas 

educativas que contemplem diálogos e rodas de conversa sobre a temática conscientizando 

sobre noções de respeito e cidadania, além ainda de desvelar ludicamente o preconceito 

racial existente em simples discursos, discutindo com as crianças a importância de 

conviver com diferentes culturas.  
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O presente trabalho ocorreu no 1º semestre de 2014, quando realizamos uma oficina destinada 

a 40 alunas do curso de Pedagogia. A intenção foi a confecção de um presente para o dia das 

mães. Pensamos em um trabalho que fosse possível para ser realizado com alunos da faixa 

etária de 5 anos. Com este trabalho buscou-se mostrar o quanto essa data é importante, 

interagindo com todos, observando o trabalho em grupo e a capacidade de socialização de 

cada um. Para a realização deste trabalho foi necessário materiais como E.V.A. nas cores rosa 

em duas tonalidades e verde; cola para E.V.A., laços de fita e palito de Churrasco. 

Explicamos a atividade para a sala que foi dividida em 4 grupos de 10 pessoas cada, cada uma 

de nós orientou um grupo. Antes de começar o trabalho marcamos nas cadeiras um número 

que vai de 01 a 40, para não gerar transtorno na hora de desenvolver a atividade. Entregamos 

um kit com os materiais para cada participante. Neste kit continha o E.V.A. rosa e verde e 

algumas pétalas já recortadas, as outras ajudamos cada aluno participante confeccionar na 

hora. A cola foi dividida entre os participantes de cada grupo. O trabalho foi importante para 

mostrar para os participantes da oficina o quanto é importante lembrarmos o dia das mães, 

que a aproximação da família na escola e o interesse das mesmas no trabalho dos filhos, 

ajuda-os a se interessar mais, participar mais e com isso se despertar para o processo de 

aprendizagem. Nosso trabalho foi respaldado em autores como AFONSO (2007) e MORAES 

(2011) que discutem a questão da participação da família nas atividades diárias da escola 

lembrando que a educação escolar necessita da educação familiar para obter que os resultados 

alcançados pelos alunos sejam significativos e satisfatórios.  
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Professora de História da rede privada 

 

 

O mini curso apresentará noções dos fundamentos teóricos e metodológicos da 

Educação em Direitos Humanos contida no Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (PNEDH), no Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(PNDH-3) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação em Direitos Humanos 

(DNEDH), documentos criados pelo governo brasileiro em parceria com vários 

movimentos sociais que pactuam com o compromisso do país na valorização e proteção 

da dignidade humana. Nesse sentido, essa atividade articulará teoria e prática, oriunda 

de várias experiências profissionais e pessoais, sobre a temática em questão. Assim, 

oferecerá subsídios aos participantes para desenvolverem seus próprios processos 

metodológicos que gerem ações e instrumentos em favor da Educação em Direitos 

Humanos e particularmente da valorização da dignidade humana dentro e fora do 

ambiente escolar.  
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Resumo 

 

O presente estudo originou-se a partir de um seminário teórico proposto no terceiro período 

do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia na 

disciplina de Currículos e Programas referente aos Referenciais Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil e como foco o eixo temático Natureza e Sociedade. O trabalho teve como 

objetivo problematizar as práticas recorrentes na Educação Infantil confrontando com as 

orientações dos referenciais, especificamente o volume três “Conhecimento de Mundo” no 

eixo temático de Natureza e Sociedade e, analisar de que modo o eixo tem sido abordado na 

Educação Infantil pelos RCN. A problemática levantada durante os estudos relacionados ao 

eixo Natureza e Sociedade é o tipo de relação existente na natureza X sociedade, e de que 

modo tem sido apresentada aos/as alunos/as. Percebemos que elas têm sido representadas pelo 

verde e as águas azuis, desconsiderando na presente realidade, bem como a experiência que as 

crianças possuem, sem se preocupar com a capacidade que a criança tem de absorver e 

incorporar a aprendizagem ao que ela já conhece e vive. Sendo assim, devemos trabalhar com 

a hipótese de que as crianças podem ser de diversas localidades urbanas e rurais, apresentando 

uma diversidade cultural distinta do ambiente em que cada uma convive. Indubitavelmente, é 

necessário respeitar o ponto de vista de cada aluno/a, pois eles/as podem originar tanto de um 

contexto, onde o verde predomina como também de uma região seca e árida. Portanto, a partir 

desse estudo observamos que pesquisar sobre Natureza e Sociedade possibilita refletir as 

práticas aplicadas em sala de aula, não descartando nenhum dos ambientes que a natureza 

possa apresentar, mas respeitar sua variedade climática, além de defender a sua preservação e 

conservação para as futuras gerações, propiciando novas possibilidades de estudos. 

 

Palavras-chave: Referenciais Curriculares Nacionais, natureza e sociedade, educação 
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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o Movimento Estudantil no período da 

ditadura militar, tendo como foco suas formas de ações e mobilizações bem como as pautas 

demandadas por este no que tangia a educação brasileira, sobretudo em relação ao ensino 

superior. Primordialmente, o que propomos é examinar se o Movimento Estudantil era 

considerado ator proponente de pautas e demandas reivindicativas, ou se ao contrário, 

somente regia às novas medidas adotadas pelos governos militares. O movimento estudantil 

teve seu auge no Brasil nos anos 1960, mais especificamente em 1968, quando manifestações 

dos estudantes ocorreram em protesto contra diversas ações repressivas do governo em 

relação a eles. Nas manifestações, os estudantes buscavam se fazer ouvir, bem como lutar por 

seus direitos, como, por exemplo, por melhores condições de ensino. Esse movimento teve 

uma importância enorme na época e em suas ações incluíam-se as manifestações contra a 

repressão aos estudantes em 1968 e a liberdade de expressão. Após esse auge do movimento 

estudantil na década de 1960, quando tudo era luta contra o regime autoritário, o movimento 

estudantil sofreu mudanças muito fortes em relação à sua força e militância. Apesar de muitos 

militantes negarem seu enfraquecimento, pode-se notar que essa mudança foi atrelada à “volta 

da normalidade” no cenário político do país. Os resultados iniciais do presente trabalho 

evidencia que a mobilização de estudantes nos anos 1960 mostrou sua habilidade em pensar a 

estrutura pedagógica e de ensino como elementos a serviço da própria sociedade, não 

meramente como técnicas de adaptação das transformações socioeconômicas. A metodologia 

utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi pautada principalmente pela a análise 

documental de livros e artigos relacionados ao tema.   
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O papel do professor da educação infantil compreende desde os primeiros cuidados com 

criança até o desenvolvimento com atividades diversas, por meio de atividades lúdicas 

facilitam o desenvolvimento de diferentes áreas do conhecimento. O professor é o mediador 

da construção dos conhecimentos já que a criança vive em constante desenvolvimento, 

rodeada de dúvidas e curiosidades. Há muitos atrativos que despertam a vontade de ler e 

escrever, assim os profissionais da educação e pais poderão ensiná-los, incentivá-los e 

estimulá-los a usar a sua criatividade, desenvolver suas habilidades durante as atividades, 

além de expor seus conhecimentos, seus desejos e frustrações.  Ao proporcionar  um ambiente 

rico em desafios, porém sempre respeitando a espontaneidade e a criatividade da criança, 

satisfazendo as necessidades emocionais, físicas e sociais. É muito importante despertar a 

vontade da criança em se alfabetizar, conhecer e descobrir novas habilidades, a alfabetização 

é um processo que inicia em certo momento, mas encontra-se em constante construção, a 

criança se alfabetiza de acordo com os estímulos e o meio em que está inserida. De acordo 

com as vivências de seu cotidiano, contato com materiais escritos como revistas, livros, 

jornais, ouvindo histórias através de livros ou mesmo de histórias ouvidas ele está 

inconscientemente recebendo informações sobre a função da escrita o que facilita sua 

compreensão e estímulo cognitivo. Assim, a sala de educação infantil deve ser um espaço 

agradável e alfabetizador capaz de envolver as habilidades da criança, devemos trabalhar o 

reconhecimento de letras escritas, mas de forma prazerosa, com o objetivo de apenas conhecer 

e não apresentar obrigatoriedade em aprender e deixar que o aprendiz manifeste desejo em ler 

e escrever. 
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O presente trabalho originou-se de uma atividade realizada no 4º Período de Pedagogia, 

proposto pela disciplina de Alfabetização e Letramento, o que nos possibilitou a seleção de 

atividades diversificadas, dinâmicas que podem ser aplicadas em sala de aula para crianças da 

Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O portfólio tem como objetivo 

específico a sistematização das atividades pedagógicas para o auxílio do processo de ensino e 

aprendizagem. Assim, o portfólio proporciona ao docente uma metodologia diversificada em 

que ocorre a interação entre professor e estudante. A produção do portfólio possibilita a 

expansão do caminho para o trabalho de alfabetização e letramento e as demais áreas do 

conhecimento, pois este instrumento de trabalho possibilita-nos avaliar, verificar e 

acompanhar a construção do conhecimento dos aprendizes que estão envolvidos no contexto 

escolar. Indubitavelmente a construção do portfólio possibilita ao graduando do curso de 

Pedagogia uma troca de vivências e experiências, que enriquecem e propicia a obtenção de 

melhores resultados da capacitação dos mesmos. Evidentemente, são notáveis os progressos 

que esta atividade possibilita a todos os envolvidos. Na sala de aula cria-se um leque de 

opções, pois quando apresentada uma atividade para as crianças cada uma trabalha de uma 

maneira peculiar envolvendo sua criatividade com as artes e demais disciplinas do contexto 

escolar. Portanto, com a produção do portfólio temos uma proposta diversificada e eficiente 

de trabalhar com o processo avaliativo nas diferentes áreas do conhecimento.  
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O presente trabalho é resultado de um projeto pedagógico desenvolvido no 1° semestre de 

2014 culminando numa oficina apresentada para quarenta pessoas, alunas de Pedagogia da 

faculdade. Este projeto foi iniciado propondo o resgate de valores éticos como respeito à 

natureza e movido pela vontade de colaborar com a preservação do meio ambiente. 

Objetivamos chamar a atenção com relação à sustentabilidade, desenvolver a criatividade, 

reutilizando materiais que com certeza seriam descartados na natureza, estimular o desejo de 

presentear, socializar, valorizar as datas comemorativas trabalhadas na escola fundamental, 

conscientizar os ouvintes sobre a importância de aprendermos a trabalhar com materiais 

diversos, despertar a necessidade de partilhar saberes e conhecimentos, presentear alguém 

com algo feito pela própria pessoa e, além disso, personalizar o presente. Assim escolhemos o 

nosso material de trabalho latas vazias de extrato de tomate, retalhos de tecidos, cola branca, 

pincéis, sianinha, fitas de cetim estreita e tapa furo. Montamos os kits com o material 

necessário e disponibilizamos nas mesas que seriam ocupadas pelas alunas, logo após foi feita 

uma explicação de como se daria a confecção das peças. As latas já haviam sido pintadas 

anteriormente com restante de tinta látex, pois as mesmas já teriam que estar secas no 

momento da montagem dos porta trecos. As alunas foram orientadas a pegar o retalho do 

tecido que já havia sido entregue à elas e com a cola branca colassem o mesmo na lata, logo 

após a sianinha foi utilizada fazendo o acabamento ao redor das bordas. Depois passamos 

para o enfeite da tampa, que foi coberta também com o retalho e as alunas puderam utilizar 

sua criatividade usando os mini botões, sianinhas, fitas e o tapa-furo para terminarem o 

trabalho. Buscamos trabalhar com os presentes recortes, colagens, cores, geometria e 

coordenação motora. O nosso trabalho teve como intuito principal o presentear, buscando 

despertar a sensibilidade, o prazer e o gosto por desenvolver um trabalho bonito, importante e 

que além de tudo contribuísse com a limpeza e preservação do meio ambiente. Nosso trabalho 

foi embasado em experiências como de GUIMARÃES (2010) e FAJARDO (1998) que 

desenvolvem trabalhos sobre o meio ambiente e como devemos desenvolver a consciência 

ambiental nas crianças e adolescentes.  Enfim, buscamos associar teoria e prática conceitos 

escolares e a sensibilidade de produzir e presentear alguém de quem se gosta muito a um 

baixo custo, usando sua própria criatividade.  
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Com base na importância do tema da relação escola e família, este trabalho busca 

compreender a relevância dessa relação, a fim de proporcionar um bom desempenho 

escolar para a criança. Para tal, foi realizado um levantamento Bibliográfico sobre a 

temática em questão. Sabe-se que a relação entre escola e família gera muitas discussões e 

enfrentam diversos desafios no que se diz respeito ao papel e a responsabilidade que cada 

instituição possui nesse processo de formação da criança. A participação da família na vida 

escolar da criança, bem como o envolvimento da escola com a família do aluno no sentido 

de estabelecer uma aproximação entre as duas instituições, parece ser uma perspectiva 

fundamental para contribuir no processo ensino-aprendizagem. A partir da análise de 

outras pesquisas e de dados colhidos através das informações dos professores, o 

desenvolvimento escolar dos filhos é influenciado negativamente se a família não vai bem 

ou apresenta problemas. Para eles, os pais dos alunos com dificuldades de aprendizagens, 

são exatamente aqueles que não comparecem nas reuniões. Por outro lado, os discursos dos 

pais são bem diferentes. Eles alegam que demonstram interesse em participar ativamente 

na vida escolar de seus filhos, enquanto os educadores alegam que o interesse dos pais 

restringe no máximo, ao auxilio nas tarefas de casa e temem uma invasão dos pais em área 

que, segundo eles, não lhes pertencem, ou então, exigem um conhecimento que os pais não 

possuem, acabando por afastar a família. A dificuldade da construção dessa relação 

confirma o paralelismo entre as duas instituições, rompido por raros e frágeis pontos de 

intersecção, que são as reuniões de pais. Essas reuniões devem ocorrer a fim de que essa 

parceria seja construída. A escola não pode substituir o papel da família na função 

educadora, bem como a família não pode acreditar que a escola é a única responsável por 

esse papel. O desenvolvimento do aluno depende do perfeito equilíbrio que poderá ocorrer 

nesta parceria entre as instituições família e escola. Os fatores que afetam o bom 

desempenho do aluno precisam ser solucionados para que esta parceria entre as instituições 

funcione e o processo ensino-aprendizagem se concretize de maneira eficaz. 
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A relação família-escola tem sido um assunto bastante discutido na comunidade escolar. Há 

várias abordagens sobre esta temática na mídia bem como para o público escolar. Observa-se 

que ao analisar este tema de forma crítica é como as instituições criam suas regras e 

limitações. De um lado temos a escola como fonte do saber formal e científico e de outro a 

família como fonte do saber informal e do conhecimento de vida. Cada instituição com suas 

experiências trabalhando com o objetivo de é a formar os indivíduos como cidadãos 

participativos, com boa índole capaz de respeitar seus direitos e cumprir seus deveres 

socialmente instituídos. O intrigante é que nessa busca incessante para construir valores, para 

formar estes cidadãos, a escola e a família muitas vezes ao invés de se tornarem parceiras se 

tornam rivais. Já não se tem mais aquela escola em que o professor é o “sabe tudo”, é o dono 

absoluto do saber. Essa concepção construtivista de ensino busca a formação de valores, em 

que os professores se tornam mediadores no processo de construção do conhecimento de seus 

aprendizes, valorizam-se as experiências de vida de cada um. Este novo tempo na educação 

nos conscientiza que para conseguir o objetivo principal, a escola e a família devem ser 

parceiras, devem ter um relacionamento harmonioso. É importante que o professor meça suas 

palavras no convívio diário com os estudantes e familiares, é necessário aprender ouvir para 

depois argumentar. Procurar harmonizar o ambiente de aula, fazer com que seus alunos 

sintam prazer em estar ali. Ter postura, criar regras e limites, pois estas habilidades são 

cobradas no convívio em sociedade. Assim teremos uma escola cidadã, cujo relacionamento 

família e escola é harmonioso, quando os professores conhecerem realmente seus alunos, 

quem são seus pais, sua família, onde moram, como vivem e como se alimentam.  Enfim, 

conhecerem suas dificuldades e suas possibilidades. Assim, teremos um ensino de qualidade e 

cidadãos capazes de diferenciar o certo e o errado, o bem e o mal. O professor, a escola e os 

pais constituirão em exemplos a serem seguidos e admirados. 
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Este é um assunto que sempre me acompanha, pois desde bebê, nos braços da minha saudosa 

avó, acalmava-me com a suave voz cantando e me embalando durante as noites antes de 

dormir, a família se reunia em torno da cama dos meus pais, para agradecer a Deus por mais 

um dia... E lá estávamos, cantando!... Quando estudava no colégio Tiradentes da Polícia 

Militar, fui impactado ao ver pela primeira vez um grupo de adolescentes uniformizados, 

tocando e marchando. Era uma linda fanfarra, com mais de cem integrantes, disciplinada e 

muito organizada, não aguentei, fui logo participando como um dos corneteiros. Senti muito 

prazer nesta prática educativa. Descobri que a música era muito importante, matriculei-me na 

escola de música da igreja, lá passava os melhores momentos do meu dia, mesmo sabendo 

que tinha que percorrer mais de trinta minutos a pé, nos morros de Belo Horizonte, para estar 

lá. Essa empatia com a música despertava-me o desejo de tornar um músico militar, levando-

me ao enfrentamento com os desafios. Falo de experiência própria sobre a importância da 

música, pois o seu grande valor está no fato de atender uma inclinação natural do ser humano. 

Nossos jovens, crianças e adolescentes, gostam de música: gostam de cantar, tocar, marcar 

ritmos com os dedos, com lápis, régua ou com os pés. Percebemos que toda inquietação, na 

fase escolar, tem uma melhor e ordenada canalização, por meio da Música. Visto que a 

música tem o poder de acalmar, ensinar, despertar os sentidos, a memória, a coordenação 

motora,... Todos se unem pela música, são dominados pelo seu poder mágico e continuarão a 

estimá-la. Pelo aproveitamento desse prazer é que se consegue despertar o interesse não só na 

atividade musical como forma de expressão, mas também na aprendizagem musical de 

aquisição de conhecimentos básicos. Ao envolver, em seus múltiplos aspectos, o ritmo, o 

som, a audição, a voz, a execução instrumental, a recreação, as danças. A Música servirá de 

motivação agradável para diversas atividades do currículo escolar, atingindo objetivos 

educacionais que, por outros processos, seriam dificilmente alcançados. Logo é importante 

acreditar, pois vale a pena investir e incentivar o uso da música na escola. 
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Resumo 

O presente trabalho tem como intuito discutir sobre a Educação Prisional no Brasil e mais 

especificamente, no município de Uberlândia. A Carta Régia do Brasil no ano de 1769 

autorizou a construção da primeira prisão brasileira, a “Casa de Correção do Rio de 

Janeiro” com a finalidade de punir através do castigo e privação da liberdade. Anos 

depois, através da Constituição de 1824 foi determinado que as cadeias tivessem os réus 

separados por tipo de crime e penas e as cadeias deveriam ser adaptadas para que os 

detentos pudessem trabalhar. Atualmente, a Lei de Execuções Penais Lei nº 7.210, 

sancionada em 1984, reconhece os direitos humanos dos presos e visa a ressocialização 

dos mesmos, oferecendo assistência educacional básica, bem como ensino 

profissionalizante. Desde 30 de junho de 2011, está em vigor, no Brasil, a Lei 12.433 que 

garante a remição da pena por estudo. Dessa forma, a cada 12 horas de estudo será 

descontado um dia de pena.   E assim, diante do exposto, objetivamos analisar o nível de 

instrução predominante entre os detentos, verificando os conteúdos aplicados, bem como 

as metodologias de ensino utilizadas pelos professores. Para tanto, realizamos uma 

pesquisa de campo no Presídio Professor Jacy de Assis – Uberlândia, onde se localiza a 

Escola Estadual Professor Paulo Freire, e deste modo, tivemos a oportunidade de 

conhecer a realidade da educação nessa instituição, que surgiu 2006, atendendo 

inicialmente 150 alunos.  Um dos pré-requisitos para frequentar a escola é ter a sentença 

terminativa transitada em jugado, baixa periculosidade, bem como estar locado no bloco 

onde funciona a escola, devido ao deslocamento. Observamos também que existem 

benefícios de trabalho interno na Unidade (faxina, lavanderia, entrega de refeição, 

reciclagem, artesanato com cordão, cursos profissionalizantes pelo PRONATEC, 

atividades religiosas), que acarretam na remição de um dia na pena a cada três dias 

trabalhados. Podemos concluir que a união entre o Ministério da Educação e o da Justiça 

possibilitou que novas estratégias de projetos educacionais para a clientela carcerária 

fossem traçadas, objetivando o estímulo dos mesmos, desenvolvendo suas capacidades 

reflexivas e expressivas e consequentemente, contribuindo com a ressocialização. 

Notamos a importância da ampliação dos projetos prisionais educacionais no país, para 

que seja possível diminuir o índice de marginalidade e desigualdade social, pois um país 

que investe na educação de qualidade possui um crescimento econômico significante e se 

desenvolve socialmente, criando oportunidades iguais para todos. 
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Resumo 

A base para compreender a série de crises que estamos vivendo é a ambiguidade da 

globalização: por um lado, se os problemas contemporâneos agora são globais, por outro, 

as nações nunca antes foram tão interligadas em uma mesma comunidade. A escola 

mudou, apesar de tudo, menos rapidamente do que mudou a população que a foi 

constituindo. O modelo secular que temos hoje é um modelo que foi criado no final do 

século XIX e que se baseia estruturalmente, digamos assim, na construção de grupos 

homogêneos de alunos que progridem por classes e onde existe sempre uma correlação 

entre a idade do aluno e o saber que lhe é fornecido. Assim, esse ensaio parte do seguinte 

questionamento: como trabalhar a cultura midiática na formação, no sentido de inovar a 

formação dos alunos de pedagogia e sua capacidade de pensar de maneira crítica e criativa 

sobre as novas configurações espaço-temporais do mundo contemporâneo? Qual o 

objetivo de criar uma cultura de análise sobre práticas nas escolas, considerando as 

necessidades e os desafios do contexto escolar? A investigação foi em uma instituição 

privada, formadora de pedagogos na cidade de Uberlândia-MG, local em que ocorreu a 

interação, e os delineamentos da pesquisa, tendo em vista a relação entre os sujeitos 

envolvidos (alunos e professores formadores) e a reflexão/problematização sobre as 

práticas pedagógicas desenvolvidas no Curso de Pedagogia em relação às mídias.  O 

trabalho objetivou elaborar práticas pedagógicas inovadoras para tratar os conceitos de 

tecnologia no tempo e espaço utilizando-se dos artefatos midiáticos presentes na cultura 

contemporânea, bem como transformar as experiências e proposições teórico-

metodológicas construídas na disciplina de “Tecnologias de informação e comunicação 

aplicadas a educação”, em material didático pedagógico para uso na formação dos futuros 

pedagogos. Como parte dos resultados, compreendemos que o mundo globalizado em que 

vivemos é caracterizado pela ambivalência, pela contradição e ambiguidade. Um mundo 

complexo, no qual há uma profusão de textos, narrativas, imagens, informações e ruídos. 

Esse mundo não se deixa apreender por análises fechadas e tampouco por fontes limitadas 

como vemos acontecer nas práticas pedagógicas escolares estruturadas marcadamente em 

torno da voz do professor, do texto didático e da transmissão de conteúdos neutros, 

imparciais e assépticos. Assim, torna-se tangível que o modelo de educação existente 

hoje, herdeiro da realidade do século XIX, já não consegue atender às necessidades e 

expectativas dos alunos que frequentam as escolas.  
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Introdução 

O contexto histórico em que vivemos tem sido marcado por uma ressignificação 

das tecnologias, de tempo e espaço das ações humanas por meio de inovadoras formas de 

perceber, pensar e viver o presente. O processo de globalização, o encurtamento das 



 

 

distâncias, o aumento da velocidade das transformações sociais, culturais, políticas e 

econômicas impõem mudança nos usos e significados principalmente, nas práticas 

pedagógicas.  

É verdade que estamos todos em movimento e que no mundo em que vivemos, 

a distância não parece importar muito. O espaço deixou de ser um obstáculo – basta uma 

fração de segundos para conquistá-lo. Vivemos em um mundo no qual o capital se move 

cada vez mais rápido e onde as distâncias de interação são cada vez mais compactadas.  

Nesse contexto de mudanças, sabemos que o espaço e o tempo continuam sendo 

dimensões essenciais da experiência humana. São conceitos centrais para organizar a 

maneira como pensamos a realidade social, aquilo que nos envolve. Tal realidade social, 

hoje, é marcada por mudanças importantes na organização da produção, do consumo, da 

definição dos desejos e necessidades, no modo de produzir e representar identidades. 

Uma das características da organização do mundo atual é o fato do nosso 

cotidiano estar impregnado pelos artefatos midiáticos. Esses são postos em circulação nas 

diversas redes informacionais e dialogam constantemente uns com os outros em um 

intenso processo de intertextualidade. É um complexo jogo simbólico e discursivo que 

atinge os sujeitos, estando todos enredados nessa teia e em seus efeitos de disseminação 

de gostos, comportamentos, preferências, desejos, estilos, modos de ser e viver. Filmes, 

telenovelas, animações, histórias em quadrinho, videogames, videoclipes, revistas, sites, 

DVDs, peças publicitárias, dentre tantos outros artefatos fazem parte da vida cotidiana 

das crianças, jovens e adultos de todas as classes sociais e, como revela Costa (2010, p. 

138), “fazem a sua parte no imenso aparato techno de comunicação e entretenimento, 

impregnado de discursos, práticas e táticas de convocar sujeitos”.  

O poder da cultura midiática e digital pode ser vislumbrado nos modos de viver, 

trabalhar, produzir, se informar, entreter, estudar e nas prosaicas atividades do cotidiano. 

As imagens, narrativas e tantas linguagens da mídia provocam, desde muito cedo, a 

perspectiva do olhar da criança e segue fazendo isso durante toda a vida. Estamos, então, 

diante do fato de que os sujeitos estão crescendo no contexto de uma forte ordem 

discursiva que diz a eles o que comprar, do que gostar e como viver.  

Antes de ingressar na escola, as pedagogias do presente, forjadas na 

condição pós-moderna, já se encarregaram do alfabetismo requerido 

para que as crianças dominem a gramática cultural do nosso tempo. Elas 

chegam à escola fascinadas por imagens, espetáculo e consumo, já 

familiarizadas com o ritmo vertiginoso dos acontecimentos e com a 

curta duração, volatilidade e descartabilidade dos objetos, das 

experiências, dos desejos, dos sentimentos. Pautam suas vidas pela 



 

 

urgência, rapidez e imediatismo (comidas instantâneas, conexão com o 

mundo num clicar de teclado, novas roupas, afetos e estilos a qualquer 

momento), e reinventam seus eus inspiradas em repertórios identitários 

infinitamente renovados. São essas crianças nascidas no século XXI 

que frequentam nossas salas de aula. Sabemos quem elas são? Como se 

tornaram o que são? O que elas precisam aprender que ainda não 

sabem? Como se educa quando é difícil vislumbrar uma direção 

desejável? (COSTA, 2010, p. 146) 

 

As questões levantadas pela autora nos remetem ao desafio de ser professor no 

contexto atual. As crianças e jovens que adentram a escola são formadas, desde muito 

cedo, no compasso vertiginoso dos artefatos midiáticos. Essa situação de intensa 

produção, circulação e vivência na cultura midiática traz desafios para os docentes, para 

o modo de lidar com o conhecimento e se relacionar com os alunos. O professor já não é 

o detentor ou mensageiro de verdades, mas um construtor de significados provisórios 

sobre o mundo. A aceleração do tempo e a compressão do espaço (HARVEY, 1994), a 

incerteza, a provisoriedade, a vida líquida baseada na velocidade e a não duração 

(BAUMAN, 2007) são marcas da sociedade contemporânea que se apresentam de 

maneira permanente no processo de ensino e aprendizagem, no modo como os estudantes 

lidam com o conhecimento, com as verdades e discursos sobre o mundo. Compreender 

de modo reflexivo sobre o mundo globalizado e suas novas feitios espaço-temporais é um 

desafio, pois ele é ambivalente e paradoxal, constituído, ao mesmo tempo, pela totalidade 

e diferença. 

Tal fato impõe à escola a necessidade de se abrir para a cultura manifesta e 

latente que mobiliza os alunos, a sua forma de aprender e viver no mundo contemporâneo. 

A necessidade de se tornar mais permeável a vida para além dos muros da escola pode 

ser facilmente percebida no contexto dela, naquilo que os alunos trazem para o cenário 

escolar, em sua linguagem e desejos expressos. Por outro lado, sabemos que a questão 

também preocupa os docentes. Boa parte do professorado sabe que precisa inventar outros 

modos de ensinar, outras formas de sensibilizar os alunos para o processo de 

aprendizagem, outros modos de apreender e interpretar a realidade atual.  

Como compreendemos, o mundo globalizado em que vivemos é caracterizado 

pela ambivalência, pela contradição e ambiguidade. Um mundo complexo, no qual há 

uma profusão de textos, narrativas, imagens, informações e ruídos. Esse mundo não se 

deixa apreender por análises fechadas e tampouco por fontes limitadas como vemos 

acontecer nas práticas pedagógicas escolares estruturadas marcadamente em torno da voz 

do professor, do texto didático e da transmissão de conteúdos neutros, imparciais e 



 

 

assépticos. Assim, torna-se tangível que o modelo de educação existente hoje, herdeiro 

da realidade do século XIX, já não consegue atender às necessidades e expectativas dos 

alunos que frequentam as escolas.  

 

Os artefatos midiáticos na formação de pedagogos 

É possível ponderar sobre o fato de que a aproximação da escola e de suas 

práticas pedagógicas em relação à cultura da infância e da juventude tornou-se 

fundamental. Sabemos que apesar dos contextos escolares não terem dado a devida 

atenção ao fenômeno da cultura midiática, o mesmo não é possível dizer sobre a vida das 

crianças e jovens quando estão fora da escola. Lá, eles estão imersos numa cultura de 

consumo movimentada, midiática, efêmera, sedutora que lhes dá a sensação de 

mobilidade e fluidez espaço-temporal. Conforme afirma Buckinghan (2010, p. 53), 

observamos, hoje, “o alargamento da lacuna entre a cultura escolar e a cultura das crianças 

fora da escola. Para transpor esta lacuna, precisaremos mais do que tentativas superficiais 

de combinar educação e entretenimento, ou um relato festejador do potencial educativo 

da nova mídia”. 

Os artefatos midiáticos fazem parte do conjunto das produções culturais da 

sociedade capitalista em que vivemos. Expressam os sentidos válidos e postos em 

circulação de determinada época constituindo-se em fontes privilegiadas para a análise 

da realidade. Desse modo, as produções midiáticas podem ser usadas para a reflexão sobre 

o modo de perceber e viver em determinado espaço e tempo. Denotam as expectativas, 

os desejos, as necessidades, os desafios e os modos de viver da sociedade no tempo e no 

espaço. O desafio é pensar que espaço e tempo são indissociáveis “já que toda ação social 

se realiza num espaço determinado, num período de tempo preciso e nessa perspectiva as 

relações sociais se realizam na condição de reações espaço-temporais” (CARLOS, 2011, 

p. 13). O espaço está interligado a dimensão diacrônica, ao conteúdo do tempo que hoje 

se apresenta complexo, multifacetado, marcado pela simultaneidade. Desse modo, o 

espaço não é nem um recipiente para identidades sempre já construídas nem um Holismo 

completamente fechado. É um espaço de resultados aleatórios e de ligações ausentes. Para 

que o futuro seja acessível, o espaço também necessita sê-lo.  

Podemos dizer que adotar uma concepção não linear de espaço implica também 

em aceitar uma concepção não linear de tempo. Como afirma Antoine Prost (2008, p. 

114) “o tempo da história não é uma reta, nem uma linha quebrada feita por uma sucessão 



 

 

de períodos, nem mesmo um plano: as linhas entrecruzadas por ele compõem um relevo. 

Ele tem espessura e profundidade”. O mesmo podemos dizer sobre o espaço, de ser difícil 

delimitar o que é próprio do âmbito local, regional ou mundial. A globalização parece 

criar um mapa confuso do espaço e, também, uma maior dificuldade na periodização e 

compreensão do tempo.   

Neste cenário, os diferentes artefatos midiáticos se constituem em fontes de 

análise, reflexão e crítica sobre a ordem social na qual o cidadão está inserido, em seu 

tempo e espaço vividos. São produtos que efetivamente ensinam sem que, em muitos 

momentos, alunos e professores se deem conta disso.  Vale salientar, entretanto, que para 

além de explicar a realidade, pode-se operar em sala de aula uma crítica à produção da 

cultura midiática, pois o papel da escola não deve se reduzir à adaptação do estudante ao 

mundo como ele é. Cabe à escola mostrar, aos alunos, que as coisas podem ser 

modificadas e que é possível vislumbrar alternativas à ordem social em que estão imersos.  

Segundo Fischer (2007, p. 298), seria mais profícuo pensar a mídia na escola 

para “além dos conhecidos exercícios de crítica reducionista aos meios de comunicação, 

que parece restringir-se majoritariamente a desvelar as intencionalidades das emissoras 

de televisão, dos produtores e diretores de cinema, identificando ideologias e distorções 

da realidade”. O trabalho com a mídia envolve reflexão, discussão, imaginação e 

criatividade. As práticas pedagógicas desenvolvidas pelo professor não deveriam ser 

inflexíveis e fechadas, como se a ele coubesse retirar os alunos da ignorância revelando-

lhes como a mídia mascara a realidade; que é persuasiva e nociva à educação dos sujeitos. 

Mais proveitoso seria pensar em possibilidades interpretativas, em problematizações e 

práticas reflexivas que os inúmeros materiais midiáticos podem trazer para reorientar 

estudos, além de possibilidades teóricas para a ação do pedagogo no contexto escolar.  

Desse modo, a questão que se apresenta à formação de pedagogos é: como 

pensar em uma prática pedagógica inovadora utilizando-se dos artefatos midiáticos 

presentes na cultura contemporânea?  

Propagandas, filmes, sites, músicas, programas televisivos, revistas, games e 

tantos outros artefatos organizam de fato a experiência cultural dos nossos alunos, bem 

como são também linguagens que abordam conhecimentos midiáticos. São produtos 

culturais que fazem parte da pedagogia não escolar e ensinam importantes conceitos 

pedagógicos em relação à cultura midiática. Assim, parece-nos que o mais importante é 

que docentes e alunos possam dialogar criticamente com as produções culturais, que esses 

sujeitos possam desempenhar efetivamente o papel de críticos culturais sabendo que;  



 

 

os produtos culturais que estão a nossa volta nada têm de ingênuos ou 

puros; ao contrário, incorporam intenções de apoiar, preservar ou 

produzir situações que favoreçam certos grupos e outros não. Tais 

artefatos, como se tem intensamente acentuado, desempenham, junto 

com o currículo escolar, importante papel no processo de formação de 

identidades de nossas crianças e nossos adolescentes, devendo 

constituir-se, portanto, em elementos centrais de crítica em processos 

curriculares culturalmente orientados. (MOREIRA E CANDAU, 2008, 

p. 43) 

É importante destacar, portanto, que as narrativas e os textos midiáticos 

informam e formam as crianças e os jovens, além de serem elementos dos mais 

importantes para a construção identitária desses sujeitos. Efetivamente, a mídia convoca 

e endereça aos estudantes uma série de saberes e dizeres sobre o mundo, mas faz isso por 

meio do prazer, fascínio e sedução. São linguagens que ensinam ao mesmo tempo em que 

instituem verdades sobre o mundo, dirigindo o nosso modo de ser e compreender a 

realidade. Assim, as linguagens podem ser entendidas não apenas como forma de 

comunicação oral, ou como texto letrado. Linguagem diz respeito a toda forma de 

expressão, de manifestação que atribui sentido e, assim, inventa, cria algo. Desse modo, 

mostra-se fundamental a escola constituir-se em um espaço cultural aberto, sensível ao 

significado da mídia para os estudantes e capaz de desenvolver e possibilitar uma 

aproximação reflexiva com as diferentes narrativas midiáticas.  

Ao se trabalhar com os materiais midiáticos nos espaços escolares, torna-se 

fundamental a ampliação do repertório cultural dos alunos e professores, conforme 

defende Fischer (2007). Isso significa trazer para as salas de aula produções culturais 

diversas veiculadas pela mídia e também aquelas menos acessadas pelos alunos 

cotidianamente. Os textos midiáticos que os alunos, por diferentes motivos não acessam 

ou não são reconhecidos em seu cotidiano, podem ser de fundamental importância para a 

formação cultural dos estudantes, levando-os a outros modos de produzir pensamento. 

Nesse sentido é evidente pensar na associação entre o ensino das tecnologias e as práticas 

de leitura. Alguns questionamentos são pertinentes, nesse sentido: As dificuldades 

comumente apresentadas pelos futuros pedagogos estão relacionadas à leitura? Que tipo 

de textos e suportes de leitura reinam nas aulas de tecnologias educacionais? Como são 

as práticas de leitura e criação de textos nessas aulas? Qual o nível de aprofundamento 

dos exercícios de leitura e interpretação e, também, dos textos estudados nas aulas com o 

uso das tecnologias?  

O campo da leitura tem sido objeto de expressivas discussões, produções teóricas 

e avaliações sistêmicas da educação básica. Os resultados de tais avaliações, como a 



 

 

Avaliação Nacional da Educação Básica — Aneb, Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar — Anresc e o Program International Students Assessment’s — PISA — vêm 

demonstrando problemas sérios e recorrentes dos estudantes brasileiros no campo da 

leitura. Além disso, torna-se claro o fato de que o trabalho com a leitura deve levar em 

conta as diversas esferas da produção social do discurso, envolver diferentes gêneros 

textuais e ocorrer ao longo da escolaridade dos alunos (MARCUSCHI, 2007; 

SCHNEUWLY, 2004), por meio de alternativas pedagógicas que busquem ultrapassar 

práticas muitas vezes ancoradas no desprazer, imposição e obrigatoriedade. Tal fato 

desafia os professores das diferentes disciplinas escolares, não apenas os de Língua 

Portuguesa. Para o ensino e aprendizagem pelas mídias, tal discussão se apresenta de 

acentuada relevância, uma vez que essa disciplina trabalha necessariamente com textos 

que contam aos estudantes sobre os modos de construção da experiência humana no 

espaço.  

Cada vez mais é recursiva a necessidade de o professor pedagogo indagar acerca 

da situação dos estudantes em formação à compreensão leitora de textos presentes no 

cotidiano, bem como os sentidos construídos em torno da entrada e da presença dos textos 

midiáticos no cenário escolar. Tal perspectiva contribui para uma maior compreensão 

crítica desses artefatos culturais e seus impactos na constituição dos conhecimentos por 

parte das crianças e jovens em processo de escolarização.  

Cabe destacar que pensar em práticas de leitura de textos midiáticos na escola 

requer a compreensão de que, para além da análise da manipulação e do poder ideológico 

dos artefatos midiáticos, podemos escrutinar também outros aspectos da relação entre o 

sujeito e a mídia.  Nessa relação, entra em jogo o que Petit (2008) chama de alquimia da 

recepção. Para a autora a leitura é sempre um processo complexo em que os leitores ao 

se apropriarem dos diferentes tipos de textos, “lhes dão outro significado, mudam o 

sentido, interpretam à sua maneira, introduzindo seus desejos entre as linhas: é toda a 

alquimia da recepção.  

Diferentemente dessa perspectiva de análise mostra-se mais pertinente 

questionar os “modos de dizer” e “como o texto diz” do que “o que o texto quer dizer”. 

Se a proposta não se restringe em descobrir a realidade subjacente e as “reais” intenções 

do texto, as perguntas a serem feitas aos diferentes tipos de textos configuram-se de 

maneira, substancialmente, distinta. 

É importante ressaltar que a construção de práticas pedagógicas mais 

significativas que tenham os artefatos midiáticos como objeto pedagógico demanda o 



 

 

investimento permanente na formação do professor. Cabe ao docente participar do debate 

teórico que possibilite pensar, de modo reflexivo, a relação entre os artefatos midiáticos 

e a formação de pedagogos. Como afirma Fischer (2005, p. 13), talvez seja possível “criar, 

quem sabe, algum tipo de micro movimento social, marcado pela palavra, pela 

simbolização criativa em relação às experiências com as diferentes mídias”. 

 

Os artefatos midiáticos como objeto de pesquisa 

 

Partimos da premissa de que os diferentes artefatos midiáticos são documentos 

preciosos para a pesquisa e a formação do pedagogo. É curioso, entretanto, observar como 

as pesquisas realizadas no campo da formação dos pedagogos para as tecnologias de 

comunicação e informação –TICs, ainda são tímidas no que se refere a tomá-los como 

objeto de pesquisa, bem como são ainda acanhadas as tentativas de problematizar as 

questões teórico-metodológicas que envolvem a utilização de tais fontes. 

Os artefatos midiáticos, em suas múltiplas formas de registro (palavras, 

sonoridades, imagens, movimentos), são criações próprias do conjunto da sociedade 

capitalista em que vivemos, e, nesse sentido, podem ser compreendidas como expressão 

de um dado contexto educacional. São fontes que falam sobre a realidade e que 

apresentam ricas, complexas e desafiadoras questões a prática da pesquisa. São inúmeras 

as perspectivas vislumbradas quando se toma como fonte/objeto de pesquisa os artefatos 

midiáticos. Assinalamos aqui duas perspectivas que, em nosso ponto de vista, podem ser 

bastante produtivos para o campo de pesquisa da tecnologia escolar.  

Diante da proposta de investigar os artefatos midiáticos e suas potencialidades 

pedagógicas para e, na formação dos pedagogos, se apresentam como desfio primeiro 

delinear a opção teórica e metodológica e dimensionar o percurso a ser construído para a 

construção da pesquisa.  

Cabe ao pesquisador analisar as características próprias assumidas pelo corpo 

documental que pretende analisar. O filme, o jornal, a revista, as peças publicitárias, etc. 

possuem peculiaridades que demandam caracterização e atenção específicas. A 

materialidade da fonte tem impacto direto e decisivo na abordagem metodológica e na 

lida do pesquisador. Por isso, é imprescindível o estabelecimento de pressupostos para o 

manuseio desse tipo de fonte; além de ferramentas, visando um trabalho sistemático com 

as mesmas, no sentido de fazer a almejada crítica interna e externa do documento. Esta 

operação deve ser guiada pela tentativa constante de superação das abordagens 



 

 

doutrinadoras, que fazem as respostas precederem as perguntas. Deve considerar também 

o conjunto de valores que move o pesquisador, afinal nenhuma pesquisa é neutra por que 

é certo que não há pesquisador neutro.   

Os artefatos midiáticos são instituídos nas práticas sociais e, portanto, são parte 

constitutiva do contexto sócio histórico que, na contemporaneidade, tem as marcas da 

efemeridade e da rapidez própria dos sujeitos contemporâneos. A materialidade efêmera 

se conecta a um processo de comunicação que também não pode ser tido como 

unidimensional e rígido. Tomá-los como objeto de pesquisa implica, assim, superar a 

visão tradicional e linear sobre os processos de comunicação, que marca grande número 

de estudos sobre as produções da mídia. Nessas análises, prevalece um esquema formal 

caracterizado pela existência do emissor - mensagem – receptor, como se ocorresse 

sempre uma relação linear e unívoca de um polo ao outro. Esse esquema explicativo do 

processo de comunicação não evidencia que, ao invés de se ter sempre polos que se 

opõem de forma direta e linear, o que se tem, de fato, é um processo mais amplo e 

complexo de produção, apropriação, circulação e reelaboração de sentidos, em um 

determinado contexto sócio histórico.  

Nesse sentido, os textos da mídia que propomos analisar não poderiam ser 

tratados apenas como mensagens a serem decodificadas, pelo contrário, são sentidos 

produzidos a partir de determinadas condições históricas, que podem ser apreendidos por 

um trabalho de análise. O papel do pesquisador é procurar apreender esses sentidos, os 

quais certamente expressam a adesão a determinadas ideias e formas de pensar as coisas 

do mundo. É por isso que é preciso estar atentos às intenções de quem produziu o 

documento, as vontades de se fazer compreender, os argumentos expressos no texto e no 

contexto do artefato cultural analisado. O desafio posto ao pesquisador é, portanto, 

problematizar a fonte, sabendo que, assim como não existe pesquisador imparcial, 

também não existe fonte fidedigna. 

Assim, o que o pesquisador deve buscar, ao transformar os artefatos midiáticos 

em objeto de pesquisa, é problematizar os sentidos cotejados ao mundo por meio de sons, 

imagens, palavras, recursos audiovisuais, construções textuais. Tais textos possuem 

formas peculiares de serem produzidos, postos em circulação e consumidos pelas 

crianças, jovens e adultos. São fontes que se inscrevem em determinado domínio de saber, 

em determinado contexto. Entretanto não se tem aí fronteiras rígidas e impermeáveis, 

capazes de prescrever e de estabelecer regras infalíveis e homogêneas ao processo de 



 

 

produção de sentidos. Pelo contrário, as produções midiáticas são heterogêneas, 

contraditórias, delimitadas por fronteiras instáveis e relações amálgamas. 

Um artefato midiático não se constrói de modo isolado, mas em relação com 

outros, representam já-ditos que foram produzidos, interrogados, aceitos. São textos 

históricos, heterogêneos, constituídos na relação com outras fontes e dizeres imersos em 

determinado contexto sócio histórico. Carregam memórias tecidas no âmbito do social. 

Deste modo, o já dito, as formulações pré-existentes, as memórias discursivas inscrevem-

se no processo de constituição das novas formulações, provocando um ciclo de 

receptividade de discursos. No entanto, isso não denota que tais artefatos sejam impedidos 

de produzir e disseminar novos dizeres. São as memórias, as formulações pré-existentes, 

que tornam possível a construção de novas formulações. É a memória que torna possível 

que os sentidos sejam atualizados e ressignificados. 

Consideramos pertinente a perspectiva de que, em uma dada produção 

discursiva, ocorre o processo de ruptura com a repetitividade e a emergência da produção 

de novos sentidos. O que equivale a compreender que os sujeitos são históricos e atuam; 

que a ideologia está sempre presente, mas não é a única realidade e também é histórica; 

que os sujeitos estão irremediavelmente dentro e fora do arquivo, quem sabe mesmo 

arquivando, enfim, que a interação existe e é caracterizada pelo jogo tenso entre o que já 

houve e o acontecimento circunstancial que ela é, no qual os sujeitos têm um papel que 

ultrapassa o lugar que ocupam segundo o imaginário. 

Compartilhamos com a perspectiva de análise de que os sujeitos assumem uma 

posição ativa quando atuam como leitores dos textos polissêmicos da mídia. Esses textos 

são regidos por um conjunto de normas, regras e condições latentes ou implícitas, que 

determinam as formas do dizer e, evidentemente, o que pode e não pode ser dito. 

Entretanto são textos propensos a intercâmbios diversos, que não servem apenas para 

entorpecer os leitores sobre a realidade. Em outras palavras, os enunciados fazem mais 

do que uma representação do mundo; eles produzem o mundo.  

Como analistas, lançamos um olhar sobre a materialidade da fonte em estudo 

para construir uma leitura sobre as questões delineadas pela pesquisa. Desse modo, a 

definição do corpus e o processo de análise são tarefas profundamente inter-relacionadas 

e demandam do pesquisador transitar, frequentemente, entre a teoria, a consulta ao corpus 

e a análise conceitual. Por certo que o material de análise utilizado na pesquisa permite 

uma multiplicidade de leituras, não havendo uma análise que capte uma verdade única 

dos fatos. Por isso, ao realizar a pesquisa, estamos tão somente estabelecendo uma leitura, 



 

 

que não é única e nem possui um caráter neutro. As interpretações e análises, construídas 

e expressas como resultados da investigação, não se encontram no texto para serem 

descobertas, mas resultam de um esforço de construção intenso por parte do pesquisador. 

Ao adotar tal perspectiva, o pesquisador é, de fato, autor de seus textos porque a análise 

desenvolvida é uma construção do pesquisador, fruto de seu movimento, envolvimento e 

impregnação intensa com o corpus de análise. Isso demanda, além da análise do artefato 

midiático, colocar em prática uma garimpagem teórica. é necessário passar a limpo na 

literatura educacional para encontrar pistas que fundamentem melhor nossas 

interpretações, evitando explicações simplistas e apressadas; olhar outras áreas do saber 

para aprofundar ainda mais nossas análises, afastando a possibilidade de conclusões 

imediatistas. 

Nossa tarefa não se constitui deste modo, em produzir a verdade, pois sabemos 

que as verdades podem ser muitas, dependendo de como se projeta a perspectiva do olhar 

lançado pelo pesquisador sobre a realidade. A pesquisa é uma possibilidade de 

interpretação, é uma reflexão possível, construída a partir de um determinado percurso 

teórico-metodológico como no poema de Carlos Drummond de Andrade em que, 

A porta da verdade estava aberta, 

Mas só deixava passar 

Meia pessoa de cada vez. 

Assim não era possível atingir toda a verdade, 

Porque a meia pessoa que entrava 

Só trazia o perfil de meia verdade. 

E sua segunda metade 

Voltava igualmente com meio perfil. 

E os meios perfis não coincidiam. 

Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta. 

Chegaram ao lugar luminoso 

Onde a verdade esplendia seus fogos. 

Era dividida em metades 

Diferentes uma da outra. 

Chegou-se a discutir 

Qual a verdade mais bela. 

Nenhuma das duas era totalmente bela. 

E carecia optar. Cada um optou conforme 

Seu capricho, sua ilusão, sua miopia. 



 

 

Carlos Drumnond de Andrade 

 

O poeta nos mostra que a verdade não é uma só e quando se trata de escolher 

qual a mais bela, é preciso optar. Aí entram em jogo, muitos fatores, inclusive, como 

assinala o poeta, o capricho, a ilusão e a miopia.  

 

Considerações finais 

A prática pedagógica e a prática de pesquisa devem ser articuladas como 

atividades próprias do ofício do futuro pedagogo. A prática pedagógica pode gerar 

perguntas instigantes para a pesquisa e, por sua vez, a pesquisa pode embasar, ampliar, 

ou mesmo servir para redimensionar os modos de ensinar. O professor é também 

pesquisador. 

Por meio da prática pedagógica e da prática de pesquisa podemos questionar a 

mídia como produtora de verdades, interrogar sobre os consensos estabelecidos sobre o 

espaço, a sociedade, o tempo e, assim, construir uma leitura mais complexa sobre o 

mundo. O que os artefatos midiáticos expressam é tão somente uma maneira de olhar, ler 

e produzir a realidade. Antes de tudo, o que temos são pistas críveis, textos parciais que 

expressam uma possibilidade de ver e compreender a realidade.  

O nosso mundo não está pronto e acabado e, por isso, precisamos pensar nas 

possibilidades e desvios de rota. Consideramos que os professores não devem se furtar 

do ideal de que seu trabalho é formador de cidadãos e de que, para tanto, é preciso 

descobrir os melhores caminhos, as melhores trilhas para serem percorridas.  

Nosso mundo, nossa vida e nosso presente formam um campo de condições e 

circunstâncias que não foram escolhidas e nem determinadas por nós e em cujo interior 

nos movemos. No entanto, esse campo teve um passado, tem um presente e terá um 

futuro, cujos vetores ou direções já podem ser percebidos ou mesmo adivinhados como 

possibilidades objetivas. Diante desse campo, poderíamos assumir duas atitudes: ou a 

ilusão de que somos livres para mudá-lo em qualquer direção que desejarmos, ou a 

resignação de que nada podemos fazer. Porém, não se encontra na ilusão do de que tudo 

posso nem do conformismo do nada poder. Encontra-se à disposição novas direções e de 

novos sentidos a partir do que está dado.  

 



 

 

Ensinar e aprender com as tecnologias significa, em boa medida, lidar com 

discursos sobre o mundo e compreender o papel da linguagem para nos apresentá-lo. Por 

isso, faz-se necessário interrogar as produções midiáticas e incorporá-las na prática 

pedagógica. É função da prática pedagógica não apenas fazer com que o aluno capture os 

sentidos dos textos trabalhados, mas também, ajudá-lo a questionar as verdades e as 

certezas produzidas e postas em circulação por esses textos. Significa investir em práticas 

de leitura que permitam aos estudantes reconhecer ou confrontar-se com o texto. Para 

isso, o saber discursivo do aluno não pode ser considerado apenas como ponto de partida 

do trabalho pedagógico ou como uma etapa que se convencionou chamar de levantamento 

dos conhecimentos prévios. O papel do professor é criar condições para que o aluno 

trabalhe com as suas memórias e produza deslizamentos de sentidos, ou seja, compreenda 

que o sentido não é parecido, imanente e está ali para ser descoberto. Nessa empreitada 

abissal, o professor deve se construir também, como pesquisador, assumir a prática da 

pesquisa como uma prática social, atividade que constitui o mundo social do qual 

presenciamos. 

Compreender o mundo complexo em que vivemos e ensinar sobre ele é uma 

tarefa desafiadora. São muitos as cenas, personagens, emoções, pontos de vista, 

intérpretes, cenários. São muitos os caminhos para apreender a rede de sentidos que está 

sendo permanentemente tecida, na qual o homem contemporâneo constrói suas 

experiências em suas práxis. 
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O dia da consciência negra é uma data celebrada no Brasil no dia 20 de novembro. Este dia 

está incluído na semana da consciência negra e tem como objetivo de refletir sobre a 

introdução dos negros na sociedade brasileira. O dia 20 de novembro foi escolhido como uma 

homenagem a Zumbi dos Palmares, data na qual morreu, lutando pela liberdade do seu povo 

no Brasil em 1695. Zumbi, líder dos quilombos dos palmares, foi um personagem que 

dedicou a sua vida lutando contra a escravatura no período do Brasil Colonial, onde os 

escravos começaram a ser introduzidos por volta de 1594. Um quilombo tinha de lutar contra 

as doutrinas escravistas e também de conservar elementos da cultura africana no Brasil. Em 

2003 no dia 09 de janeiro, a lei nº 10639 incluiu o dia nacional da consciência negra no 

calendário escolar. A mesma lei torna obrigatório o ensino sobre diversas áreas da historia e 

cultura Afro-brasileira no currículo escolar brasileiro. Para que esta prática curricular ocorra 

de forma reflexiva são abordados temas como a luta dos negros no Brasil, cultura negra 

brasileira, o negro na sociedade nacional, inserção do negro no mercado de trabalho, 

discriminação, identificação de etnias etc. Em 2011 a presidente Dilma Roussef sancionou a 

lei nº 12,519/2011. Lei que criou a data, mas não obriga que este dia seja feriado. Isso 

significa que ser feriado ou não vai variar de cidade para cidade. Assim, o dia da consciência 

negra é feriado em mais de 800 cidades brasileiras. Não é necessário ter um dia específico 

para os negros, então nos perguntamos, porque o nome consciência negra? Somos seres 

humanos como qualquer outro por isso, devemos ser tratos sem diferenciação. Logo, esta lei  

constitui-se em uma maneira de pedir desculpas por tudo que aconteceu com os nossos 

ancestrais através da escravidão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Quilombo dos palmares, luta, escravidão. 

mailto:anadexango@hotmail.com
mailto:jessicacristinasl@hotmail.com
mailto:ionaguimaraes@ig.com.br


A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: algumas abordagens 

Maria da Guia Candido A. Melo- UNIPAC 

Neuza de Fatima Silva- UNIPAC 

neuzinha_Udi@Hotmail.Com 

Ioná Vieira Guimarães Venturi- UNIPAC 

ionaguimarães@ig.com.br 

 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a importância de como contar histórias 

para crianças. As histórias infantis possibilitam à criança a ampliação do vocabulário 

por meio da ampliação dos conhecimentos bem como o uso de novas palavras. No 

entanto, o modo de narrar a história deve apresentar características lúdicas para que a 

criança possa mergulhar na fantasia, prendendo a sua atenção e aguçar o gosto pelo 

ouvir. Dessa forma, contar histórias é uma arte, que equilibra o que é ouvido, com o que 

é sentido. É importante que antes de contar uma história às crianças, o professor prepare 

o ambiente, propiciando uma relação de confiança, motivação despertando a curiosidade 

e o interesse delas para ouvir a história. Salienta-se que, qualquer história pode ser 

contada à criança: comprida, curta, atuais ou antigos, contos de fada, de fantasma, 

realista, lendas, histórias em forma de poesia ou de prosa... desde que seja conhecida 

pelo narrador, isso depende das crianças e suas histórias vividas e o que precisa ser 

transmitido a elas. É importante criar todo um clima de encantamento, pausar, criar 

intervalos respeitando o tempo para o imaginário da criança construir seu cenário, 

visualizar monstros, dragões, vestir-se de princesa, sentir o galope do cavalo, imaginar o 

tamanho do bandido e outros, estas são práticas relevantes para despertar o interesse e a 

fantasia das crianças. É bom também dizer que a historia acabou de um jeito especial: 

“E assim acabou a historia”. Uma das atividades mais significativa, abrangentes, e 

suscitadoras  é a que decorre do ouvir uma boa história, quando bem contada, é uma 

forma de emocionar, de perceber, de detalhar, de raciocinar e sentir e consequentemente 

de agir diante das relações com o mundo e com o outro. 
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O presente trabalho tem como objetivo estabelecer uma reflexão sobre a construção 

das relações entre Identidade, Gênero e Preconceito em seus desdobramentos junto ao 

âmbito escolar. Fruto dos estudos realizados na disciplina de Antropologia do curso 

de Pedagogia (UNIPAC-FEESU), nossa pesquisa se volta para as maneiras pelas 

quais a formação do preconceito relativo à diversidade de gênero perpassa os 

processos de efetivação da identidade dos alunos. Gestadas também no ambiente de 

aprendizagem formal, essas operações simbólicas produzem, ao longo da vida escolar, 

embates reconhecíveis no campo cultural, social e politico exigindo, portanto, um 

olhar mais atento para essas questões. Para tanto, utilizaremos o conceito de 

“estranhamento” como mediador de nossa reflexão, pois acreditamos ser de 

fundamental importância reconhecer os processos de desnaturalização de si enquanto 

essenciais para a elaboração do olhar sobre o outro. Nesse sentido, procuraremos 

abordar esses problemas no ambiente escolar associados, principalmente, ao 

preconceito que se efetiva como prática recorrente. Assim, e com o intuito de 

entender as dinâmicas sociais que resultam nesse preconceito, abordaremos os 

significados – já cristalizados – dos conceitos de “masculino” e “feminino” e suas 

implicações nas relações de alteridade buscando as origens históricas e culturais da 

elaboração do discurso sobre o outro, o que resulta na diferenciação, rejeição e 

exclusão de determinados grupos sociais. Esperemos, por fim, oferecer novas 

possibilidades de enfrentar o assunto trazendo, junto à comunidade escolar (tanto 

docentes quanto discentes), uma visão mais crítica, humanista e integradora dos 

debates que cada vez mais se tornam presentes na sociedade, exigindo uma 

abordagem ampla e ausente de estigmas segregacionistas.  
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O conceito de “alteridade” pode ser entendido, de forma ampla e sucinta, como as relações 

estabelecidas entre o “eu” e o “outro. De fato, é nesse processo que se efetivam as maneiras 

pelas quais cada indivíduo se reconhece como ser único e dotado de especificidades que, de 

forma pontual, entendemos como a construção da “identidade”. Tal processo ocorre também 

no espaço educacional: por excelência, a escola é um espaço importante na formalização das 

relações dos alunos com diferentes componentes étnicos, culturais, políticos e econômicos, 

possibilitando uma dimensão ampla do reconhecimento de si como ser constituinte e 

constitutivo do espaço social. Partindo desses pressupostos, nosso trabalho tem como objetivo 

apreender as diferentes facetas existentes no processo educacional utilizando, para isso, 

algumas matrizes balizadoras dos estudos antropológicos. Nesse sentido, e a partir das 

discussões realizadas na disciplina de Antropologia no curso de Pedagogia (UNIPAC-

FEESU), pretendemos elaborar um estudo crítico sobre a escola enquanto espaço dinâmico na 

produção simbólica e cultural das relações entre os alunos. Para a efetivação de nossa 

proposta, utilizaremos conceitos recorrentes na área de Antropologia (identidade, cultura, 

subjetividade e alteridade) para mapear as possíveis incursões de um olhar crítico sobre as 

possibilidades de entendimento e evidenciação da educação enquanto prática inserida em 

disputas, tradições e rupturas que são próprias do processo de alteridade no homem. 

Esperamos, assim, discutir novas ferramentas que possibilitem a ampliação do horizonte de 

perspectivas do professor, deslocando para o campo cultural novos olhares sobre a educação, 

assimilando a interdisciplinaridade enquanto uma proposta eficaz na promoção do ensino 

integrador, plural e ético.  
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Resumo 

Este trabalho foi desenvolvido a partir do estudo da disciplina de Fundamentos e 

Metodologia do Ensino da Arte. Desenvolvemos alguns trabalhos de Artes onde vimos 

como a Arte é extremamente importante para o desenvolvimento global do Ser 

Humano, devendo ser trabalhada com liberdade e seriedade desde cedo em sala de aula. 

Fazer Arte é uma das mais ricas formas de expressão de nossos sentimentos. Auxilia, 

por exemplo, na facilidade (ou não) da expressão escrita, uma vez que esta requer muita 

imaginação. Arte está presente quando ainda não se fazia uso da linguagem textual, nas 

cavernas, nas edificações, nos templos, nas pinturas, nas esculturas, haverá sempre de 

representar uma linguagem universal, catalogando períodos, culturais e manifestações. 

Fala-se também na capacidade de lidar com situações difíceis, de improvisar e muito 

mais. Por isso, a Arte deve ser incentivada e ter seu espaço em toda escola pois desperta 

a capacidade de criação, ampliando a sua percepção para uma compeensão de mundo 

mais rico e significativo aos alunos que colocarão em prática sua sensibilidade artística 

nas aulas programadas pelo professor. Com uma metodologia adequada, ele define 

caminhos que serão percorridos pelos alunos no processo expressivo, usando métodos 

de investigação como: pesquisas, contatos com artistas, visitas a exposições, museus, 

concertos de música, presentações de teatro e dança... Estes e outros recursos utilizados 

viabilizam a concretização dos objetivos previstos. Dentro de uma metodologia 

inovadora em Arte, precisa-se envolver a prática, a apreciação estética e o conhecimento 

histórico, articulado em seu contexto social. Sempre há necessidade de mudar a 

metodologia, quando a avaliação não for  satisfatória. O professor pode registrar suas 

atividades constantemente através de potfólio, onde obterá os  resultados do 

desenvolvimento dos alunos e terá informações para intervir e acompanhar o progresso 

de cada aluno. As Artes deve assumir, através do ensino e da aprendizagem do 

conhecimento acumulado pela humanidade, a responsabilidade de dar ao educando o 

instrumental para que ele exerça uma cidadania mais consciente, crítica e participativa 

sem deixar de considerar as contribuições das outras perspectivas pedagógicas 

procurando propiciar a todos os alunos o acesso e contato com os conhecimentos 

culturais básicos e necessários para uma prática viva e 

transformadora...................................................  
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Este trabalho tem o objetivo de analisar a importância da elaboração de instrumentais como a 

pauta de reunião de pais. O segredo para realizar reuniões mais eficientes é planejá-las com 

antecedência e cuidado. O primeiro passo é elaborar uma pauta eficaz, que nada mais é do que 

um roteiro no qual devem constar os assuntos a serem tratados com os pais. O que se percebe 

é que quando os objetivos da reunião não são claros, provocam certa apatia naqueles que 

foram convocados a participar. A reunião de Pais tem sido uma forma burocrática de informar 

os pais sobre o funcionamento da Instituição Escolar, bem como as normas da instituição. O 

bilhete para convidar os pais, deve ser atraente, escrito de forma que estimule a presença dos 

familiares, que informe os assuntos tudo que serão tratados juntamente com a previsão de 

início e término da reunião. Para comparecer a uma reunião, os pais tem que reorganizar sua 

rotina, pois muitos trabalham no exato horário da reunião, por essa razão, devemos ser bem 

claros no bilhete, principalmente em relação aos horários. Os horários devem favorecer a 

presença dos familiares. Muitos podem deixar de comparecer, mas isso não quer dizer que 

eles estejam desinteressados, mas sim porque o horário escolhido pela Instituição Escolar não 

os favoreça. Nessas reuniões é importante que o professor siga a pauta e que esta pauta não 

seja longa nem cansativa, que tenha objetivos claros. Reuniões extensas e confusas podem 

afastar os pais da escola. É necessário que nesses encontros reserve um tempo de fala aos 

pais, logo após a fala do professor, pois é indispensável que os pais também falem a relação 

dialógica constitui-se em estratégia positiva para desenvolver um trabalho em equipe. A 

interação entre educadores e familiares é de suma importância para a construção de uma 

educação de qualidade. 

PALAVRAS CHAVE: Reunião de pais, educadores, familiares. 

mailto:ananolascomg@hotmail.com
mailto:Deniselili78@yahoo.com.br
mailto:helianarcardoso@hotmail.com
mailto:ionaguimaraes@ig.com.br


EIXO 1 -  A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS PRÁTICAS 

ARTÍSTICAS, CULTURAIS E RELIGIOSAS NO MEIO SOCIAL   
 

 

Diene da Silva Candido 

Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia - UNIPA/FEESU 

diene26silva07candido@hotmail.com 
Edivalda Cândida Assunção Oliveira 

Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia – UNIPAC/FEESU 

edivalda_ca@hotmail.com 

Érica Ferreira Alves 

Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia – UNIPAC/FEESU 

erica_ferreira_1986@hotmail.com 
Lyssandra Fonseca da Silva 

Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia – UNIPAC/FEESU 

lyssandrafs@hotmail.com 
Orientadora: Ms. Mirian Gobbi 

mgobbi18@yahoo.com.br 
 

 

RESUMO 
 

A partir de discussões realizadas na disciplina Educação Inclusiva no curso de Pedagogia 

da Faculdade de Estudos Sociais de Uberlândia resolvemos analisar a importância da 

inclusão em diferentes e relevantes áreas, quais sejam: a cultural, a religiosa e a artística. O  

objetivo deste trabalho  terá como base a análise das mudanças ocorridas em diferentes 

períodos históricos evidenciando   formas de se pensar e retratar as pessoas com 

deficiência. A partir daí, discutir o direito destes sujeitos sociais a uma educação de 

qualidade primando pelo desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades 

destacando assim, o papel da escola enquanto instituição formadora deste indivíduo visando 

maior  socialização destes alunos no meio social e educacional. Esta pesquisa então, 

promoverá discussões acerca da importância de ações educacionais que primem pelo 

respeito à diversidade humana presentes no espaço escolar por meio de valores 

humanísticos. A metodologia de estudo utilizada foi a pesquisa bibliográfica através da 

interpretação da teoria dos autores  MANTOAN(2006), SASSAKI  (1997) e  

RODRIGUES(2006). As principais conclusões extraídas dos textos estão fundamentadas nas 

ações pedagógicas pautadas no paradigma inclusivo cujas ações e valores são delineados 

respeitando as individualidades, os interesses e direitos dos alunos no cotidiano escolar. 

Assim, essas ações têm contribuído significativamente para mudanças de mentalidade e 

atitudes em relação à pessoa com deficiência. Quer seja no campo cultural ou artístico é 

evidente que os deficientes deixaram a posição de retratados e passaram a protagonizar suas 

histórias na escola e em outros espaços institucionais. A reflexão em relação à inclusão na 

área religiosa também é passível de análise, pois observa-se que mudanças também 

ocorreram. Assim, as pessoas deficientes que eram tratadas de maneira paternalista e 

assistencialista deixam de serem vistas nesta ótica e  há uma  mudança de tratamento em 

relação ao deficiente que são perceptíveis em relação à acessibilidade destes sujeitos aos 

templos religiosos. Esta pesquisa contribuiu muito para nossa formação acadêmica, ficando 
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evidente que a educação de um ser humano deve ser vista como um processo de evolução 

pessoal de alguém que pode fazer sua própria história dentro da sociedade. É necessário  

enfatizar a importância da escola nesta mudança de paradigma que possibilitará a estes 

indivíduos uma participação cada vez mais atuante e, primordialmente, que possam exercer 

sua cidadania sem preconceitos ou barreiras  ocupando assim, espaços nos ambientes 

culturais, artísticos e religiosos, destacando seus desejos, anseios e expectativas a partir de 

suas necessidades e conquistas. 
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O presente trabalho é resultado de uma oficina desenvolvida na disciplina de Prática 

Pedagógica III que foi destinado aos alunos do curso de Pedagogia da FEESU/UNIPAC. Este 

trabalho foi recomendado a crianças a partir de dez anos de idade. Para o desenvolvimento do 

mesmo foram utilizados materiais como E.V.A. de várias cores, cola tek bonde ou cola quente 

e tesoura de picotar. Objetivamos demonstrar habilidades e desenvolver a interação 

interpessoal; estimular o interesse e a participação de todos; mostrar a importância do trabalho 

em equipe e o seu desenvolvimento; desenvolver a coordenação motora e o manuseio com a 

tesoura; desenvolver a criatividade; identificar cores e tamanho. A oficina foi oferecida para 

40 alunos que se envolveram e participaram de tudo que foi proposto, mostramos que é 

importante despertar o interesse pela primavera, destacando e discutindo sobre as 

características de cada estação levando o aluno a perceber a posição do sol em cada uma 

delas. Aprender fazendo é muito importante para o desenvolvimento de cada um de nós. Por 

isso, foram reunidas em uma sala as pessoas com o interesse em aprender a confeccionar a 

Linda Rosa Juvenil. Foram distribuídos aos participantes moldes das pétalas, folhas e suporte. 

Usando a tesoura específica para este fim, foram picotados as bordas, foi utilizado a cola tek 

bond para montar as flores. Após a conclusão da montagem da Linda Rosa Juvenil foi 

utilizado um bombom oferecido para ser o miolo da flor e finalizado com cola gliter, usando a 

própria criatividade. Informação muito importante, a cola deverá ser manuseada apenas pelo 

adulto. Associado a este trabalho manual foi apresentada a música e o teatro Linda Rosa 

Juvenil. A representação faz com que o aluno se envolva e amplie sua imaginação, pois, a 

fantasia faz com que sua capacidade de criação seja expandida. Referendamos nosso trabalho 

em RAMOS (2011) e GALVÃO (2001) que abordam a questão da contação de história como 

uma característica humana, associando a arte de fazer construimos uma rede importante para 

o crescimento de cada um a representação e a produção. 
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Resumo 

 

Este trabalho é um relato de experiência a partir de uma atividade desenvolvida na 

disciplina de Processos Avaliativos I no quarto período do curso de Pedagogia da 

UNIPAC/FEESU no segundo semestre do ano de 2014, cujo objetivo foi refletir e 

aprofundar por meio da análise de textos os conhecimentos referentes à avaliação dos 

processos de ensino e aprendizagem no cotidiano escolar. A referida temática parece ser 

bem simples de ser compreendida nos aspectos teóricos, porém por vezes se divergem no 

contexto das práticas em sala de aula. Quando falamos de avaliação geralmente ouvimos 

dos/as educadores/as que quando se faz a avaliação, o que está sendo avaliado é o processo 

de ensino e aprendizagem, e não o/a aluno/a e, destacam que o objetivo da avaliação escolar 

é oferecer uma educação que possa contribuir no desenvolvimento dos processos de ensino 

e da aprendizagem escolar. Entretanto percebemos que na prática não é bem assim, muitas 

vezes o/a professor/a se vê obrigado/a a utilizar de estratégias e metodologias de avaliação 

que eles/as não concordam. Portanto, nessa pesquisa encontramos diferentes métodos e 

concepções de avaliação que são abordados dependendo das concepções teóricas e práticas 

em sala de aula. 
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O presente trabalho ocorreu no 1º semestre de 2014 quando realizamos uma oficina para 

quarenta alunos do curso de Pedagogia. O enfoque foi o dia das mães e pensamos num 

trabalho que fosse feito com crianças de quinto ano. Os objetivos eram analisar questões de 

sustentabilidade; expor ideias e pensamentos; despertar a curiosidade e criatividade; trabalhar 

a noção de fração; ensinar as formas geométricas; desenvolver atividades em grupo; 

identificar cores; expor idéias e sentimentos; refletir sobre datas comemorativas; trabalhar a 

afetividade. Com este trabalho buscou-se justificar que os cartões são uma forma de agradar, 

homenagear as pessoas queridas, celebrar as datas comemorativas. Eles têm a missão de levar 

as mais belas mensagens, capaz de despertar os mais nobres sentimentos. É muito bom 

receber um presente acompanhado de um cartão, principalmente, se for confeccionado por 

nós mesmos ou por pessoas queridas. Introduzir com o aluno os conceitos de boas maneiras, 

virtudes, respeito e valores é objetivo da escola. Sendo esses aplicados na prática diária com o 

professor, colegas e familiares, humanizando e despertando a sensibilidade, o entusiasmo, o 

prazer e o gosto pelas poesias e canções. Utilizamos com referência CECCO (2000) que 

trabalha nesta linha. Para o desenvolvimento do trabalho foi distribuído o um kit para cada 

participante. Neste kit estava todo o material necessário ao desenvolvimento da oficina. Todos 

participaram, se envolveram e socializaram materiais e idéias. 
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O trabalho com os conteúdos matemáticos de forma contextualizada, relacionados a questões de 

interesse dos alunos se faz necessário para o aprendizado dos mesmos, pois assim será despertada 

a curiosidade e o desejo de conhecer novas formas de ver o mundo, novos caminhos para se 

construir um pensamento matemático compreendendo que a matemática é utilizada na vida e em 

muitas ações de nossa vida prática. Trabalhar determinado conteúdo utilizando-se o tema Copa 

do Mundo é uma forma de envolver a todos, pois os países participantes, suas características e 

culturas estiveram presentes na vida de todos nós durante um bom tempo, através da mídia. O 

presente trabalho ocorreu no 1°semestre de 2014 quando realizamos uma oficina para 40 alunos 

do curso de Pedagogia. O enfoque deste trabalho foi o Brasil e as bandeiras, por ser um ano de 

copa do mundo, buscamos sensibilizar e incentivar os participantes a torcerem pelo Brasil na 

Copa e confeccionamos um chaveiro com o modelo da camiseta do Brasil. Esse trabalho foi 

importante para mostrar aos participantes da oficina o quanto é necessário torcer pelo nosso país 

na copa do mundo e o que pode ser trabalhado em sala de aula como as figuras geométricas, 

medidas, contagem, países, capitais, localização e moedas, por exemplo. Para a realização deste 

trabalho organizamos a sala e dividimos em 4 grupos de 10 pessoas, entregamos os kit’s com os 

materiais necessários à construção do chaveiro e, por etapas, orientamos os alunos a montar o 

chaveiro. Os alunos que participaram da oficina se envolveram com o trabalho, participaram das 

discussões e tiveram entusiasmo para realizar todas as etapas. Respaldamos nossas ações em 

SMOOTHEY (2007) e MACHADO (2009). 
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