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A IMPORTÂNCIA DA EJA PARA OS CIDADÃOS
Lidia Martins – FEESU/FUPAC – lidiarte9@gmail.com

Meire Batista Pires – FEESU/FUPAC – piresmeirebraz@hotmail.com
Stéfany Alves Silva – FEESU/FUPAC – stefanyalves26@gmail.com

Orientação: Profa Ms. Lidônia Maria Guimarães

A EJA em Minas Gerais cresceu em 20%, segundo com o Censo Escolar de 2014, o
Brasil conta com cerca de 3,5 milhões de pessoas matriculadas na Educação de Jovens e
Adultos (EJA), modalidade da Educação Básica direcionada a alunos que não puderam
completar os estudos durante o período regular, ao longo da infância e da adolescência.
Pesquisas recentes feitas destacaram o aumento do número de alunos que se
matricularam na EJA, um dos motivos foi a mudança de horário que antes começava às
18:00 e agora é às 19:00. Era quase impossível para a pessoa que trabalha chegar nesse
horário. Essa mudança contribuiu para que as pessoas tenham oportunidade de voltar a
ter o ensino médio completo e, até mesmo, de se alfabetizar. Outro ponto em destaque é
que a procura da EJA está entre os jovens de 15 e 19 anos de idade, esse número chega
a 30% no Brasil. Encontram-se vários relatos de pessoas que buscam a EJA para um
aprendizado e melhoria condições de trabalho. A EJA veio para agregar a oportunidade
de se chegar a uma faculdade, de alfabetizar para quem não sabe ler, veio para fazer
com que os sonhos das pessoas, dos cidadãos se tornem realidade. O professor terá que
trabalhar de uma forma planejada, pois seus alunos vão ter idade de 15 a 80 anos, o que
representa certos desafios para professores e gestores, pois as expectativas, necessidades
e ritmos são diferentes. Planejada para um público adulto a EJA têm que oferecer
propostas diferenciadas. Os alunos da EJA são pessoas que já formaram sua visão de
mundo pelas experiências vividas e que têm suas crenças e seus valores. O professor
deve estar preparado para lidar com essas diversas experiências trazidas pelo educando,
usá-las a seu favor e transformá-las em conhecimento significativo para o educando.
Para esses alunos, a escola deve ser um espaço de socialização, de transformação social
e de construção de conhecimentos. Os conhecimentos sustentados nas propostas devem
ter especialmente um significado, pois sabemos que muitas vezes o aluno vem cansado
do trabalho e busca o que acha necessário ao acréscimo do seu aprendizado. Em sala de
aula, é clara a preocupação do aluno em saber se o conteúdo ministrado vai servir para o
seu dia a dia. O aluno busca na escola, além do conteúdo, mecanismos que promovam
um desenvolvimento pessoal, ou seja, o aluno jovem e adulto encontra-se muitas vezes
aberto a novas descobertas disposto a aprender e aproveitar o máximo do que o
professor tem para lhe ensinar. A trajetória da EJA no Brasil, este tem sido pautado por
campanhas que visando à realização de propostas ambiciosas de eliminação do
analfabetismo e formação de mão-de-obra, em curtos espaços de tempo. Nos dias de
hoje a alfabetização não visa somente à capacitação do aluno para o mercado de
trabalho é também necessário que a escola desenvolva no aluno suas capacidades, em
função de novos saberes que se produzem e que demande um novo tipo de profissional,
que o educando obtenha uma formação indispensável para o exercício pleno da
cidadania. Para a realização deste trabalho, fizemos visitas a uma escola pública da
cidade de Uberlândia e nos baseamos em autores como FREIRE (1998).
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A MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: algumas reflexões
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O presente trabalho aborda a importância da musicalização na educação infantil, posto

que a música é uma linguagem presente na vida humana mesmo antes do nascimento,

pois, ainda no útero materno, o feto é sensibilizado por diferentes sons.Nesse viés, a

música é reconhecida como um agente capaz de desenvolver a mente humana,

promovendo o equilíbrio e facilitando a concentração e o desenvolvimento do

raciocínio. Além disso, nota-se que pode despertar vários sentimentos nas pessoas, entre

eles atranquilidade, muito necessária para a concretização do processo de ensino e

aprendizagem na educação infantil. A música contribui, principalmente, no período de

adaptação das crianças na instituição escolar, reconfortando-as e acolhendo-as nesse

ambiente ainda desconhecido para elas. Na educação infantil e séries iniciais, o lúdico é

a forma mais adequadapara estabelecer vínculos e despertar o interesse das crianças

pelas atividades propostas. Assim,a utilização da música é muito importante para o

desenvolvimento infantil, pois ela influencia e intensifica a construção de diferentes

tipos de aprendizagens, afinal, sua dinamicidade incentiva a criatividade e facilitao

desenvolvimento da personalidade infantil.

PALAVRAS-CHAVE: Musicalização, Educação Infantil, Linguagem.



A IMPORTÂNCIA DA PESQUISA NA EDUCAÇÃO
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O presente trabalho foi uma atividade desenvolvida no sétimo período do curso de Pedagogia
da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia na disciplina de Pesquisa em
Educação o qual busca analisar a importância da pesquisa na construção do conhecimento.
Sabendo-se que a pesquisa está presente a todo tempo em nossas vidas, entendemos assim que
ela é, e deve ser uma grande aliada ao processo de ensino-aprendizagem em qualquer etapa da
educação básica ou do ensino superior. O objetivo do trabalho é mostrar que a pesquisa bem
orientada pelo educador aguça a curiosidade do aluno fazendo com que este tenha a
possibilidade e oportunidade de novas descobertas, formando um cidadão crítico, criativo e
inovador formulando uma nova visão de mundo, o que não acontece no ensino baseado na
mera transmissão de conteúdos, onde o professor é detentor do saber e o aluno um agente
passivo. A pesquisa fornece aos alunos a oportunidade de serem questionadores, formulando
hipóteses baseadas em suas experiências de vida, (re)descobrindo respostas e conceitos
investigando e transformando o meio. Um ensino baseado na pesquisa propõe ao aluno uma
educação efetiva de qualidade, na qual o aprender se torna algo natural e prazeroso. O aluno
entende que é preciso buscar sempre novos métodos para se obter respostas acerca de suas
dúvidas confirmando ou não suas hipóteses. A pesquisa então pode ser entendida como o
“aprender a aprender”, lançando-se no desconhecido e apostando na busca do novo. Para
referendar nosso trabalho buscamos autores como FREIRE (2001) e DEMO (1997).

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa. Conhecimento. Educação.



A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS E DO LÚDICO NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO: UMA REVISÃO

Sabryna Palmeira, UNIPAC
sabrynapalmeira@gmail.com

ResumoExpandido

As metodologias educacionais convencionais, ou a dificuldade em adaptar tais
metodologias de maneira assertiva no processo de ensino e aprendizagem, são objetos
de estudo e discussões há muito tempo entre os educadores. De modo geral, o processo
de alfabetização é um processo árduo, demorado e que necessita uma abordagem muito
cuidadosa do alfabetizador, para que se ensine de modo eficaz em um período de
transição da criança, que é a mudança do ensino infantil para o ensino fundamental.
Assim sendo, a alfabetização é vista como um processo de desafio tanto para o educador
quanto para a criança. O presente resumo é referente a um trabalho inicial de revisão
bibliográfica com o objetivo de abordar algumas das brincadeiras e jogos utilizados no
processo de alfabetização, bem como sua eficácia e importância.

Rubem Alves (1994) em sua obra Alegria de Ensinaraborda que o professor
deve ensinar a felicidade, entretanto destaca que há uma associação entre escola e
sofrimento. Segundo ele, não há criança que concorde com essa abordagem de que os
professores ensinam a felicidade. Portanto, ensinar a alegria é mais que um dever, é um
desafio dos professores. Alves ainda destaca que:

Os técnicos em educação desenvolveram métodos de avaliar a
aprendizagem e, a partir dos seus resultados, classificam os alunos.
Mas ninguém jamais pensou em avaliar a alegria dos estudantes –
mesmo porque não há métodos objetivos para tal. Porque a alegria é
uma condição interior, uma experiência de riqueza e de liberdade de
pensamentos e sentimentos. A educação, fascinada pelo conhecimento
do mundo, esqueceu-se de que sua vocação é despertar o potencial
único que jaz adormecido em cada estudante. Daí o paradoxo com que
sempre nos defrontamos: quanto maior o conhecimento, menor a
sabedoria (p.11).

Nessa linha de pensamento de Rubem Alves e considerando o fato de que o
processo de alfabetização carece de métodos que motivem, desafiem e instiguem os
alunos a alcançarem o conhecimento, muitos são os textos, eventos e discussões entre os
educadores sobre a importância em utilizar jogos e brincadeiras para a alfabetização.A
grande motivação para a exploração do lúdico na alfabetização está no fato de que a
brincadeira é algo intrínseco da criança e que apresenta benefícios como
desenvolvimento afetivo e cognitivo e aprimoramento de suas habilidades motoras. O
termo lúdico envolve não só o brincar, como também a atividade individual, coletiva,
livre e regrada (CARDIA, 2011). Dessa maneira, observa-se que o lúdico está
relacionado ao prazer associado à liberdade e gratuidade em se fazer algo, por vontade
própria e, ao contrário, tudo que for imposto pode provocar a falta de prazer para
realização de certas atividades, como o processo de aprendizagem e alfabetização.



Com as brincadeiras as crianças são capazes de utilizar sua habilidade de
separar objeto e significado espontaneamente e, dessa forma, a criança fica livre para
determinar a suas próprias ações. No entanto, essa liberdade é tida como ilusória, pois
suas ações são dependentes do significado das coisas, e a criança age de acordo com tais
significados (Vygotsky apud NEWMAN; HOLZMAN, 2002).

Também segundo Vygotsky (1989) apenas se for capaz de despertar interesse
do aluno pela disciplina ou atividade em questão é que o lúdico pode ser considerado
como conceito educativo. Logo, a alfabetização deve ser construída por meio de
atividades que possibilitem os alunos desenvolver suas habilidades, além de comparar,
compartilhar e reformular suas hipóteses e conceitos e permitir a interação social, isto é,
a alfabetização deve ser um processo construtivo.

Na prática há duas situações que mostram barreiras na utilização do lúdico para
a alfabetização. Primeiramente, muitos professores se sentem obrigados a cumprir um
plano curricular de maneira tradicional, muitas vezes pelo fato de não se habituarem a
agregar novas situações em suas aulas e por “seguirem o sistema” de ensino já
engessado. Por outro lado, há os alfabetizadores que enxergam a necessidade de
utilização do lúdico para despertar o interesse da criança – principalmente se
considerarem que num período pré-alfabetização a vida escolar era somente baseada em
brincadeiras e atividades lúdicas – mas se queixam do tempo demandado para a práticas
de tais brincadeiras e jogos.

Realmente, há um tempo maior demandado para essas atividades, no entanto, é
preciso refletir se o tempo demando realmente não compensa o nível de aprendizado.
Percebam, professores, que ao utilizarem jogos e brincadeiras, geralmente as crianças
reagem com entusiasmo e, assim, as relações entre professor e aluno se modificam. Isto
porque, de forma livre ou direcionada, a criança irá expressar melhor suas dificuldades,
alegrias e vontades (AGUAYO, 2013). O professor também se beneficia do uso do
lúdico, pois conseguirá perceber melhor as nuances de cada aluno, como abordar da
melhor maneira a dificuldade e como ele reage com o todo no processo de
alfabetização. Além disso, a brincadeira pode ser um reforço ao método convencional
de alfabetização e preencherá as lacunas que ficaram no aprendizado do aluno.

Na tabela 1 estão apresentados alguns jogos e brincadeiras utilizados
comumente pelos alfabetizadores, em sala de aula, bem como o objetivo de cada jogo e
como ele é aplicado.

A partir desse estudo inicial pretende-se estudar na prática, como ocorre a
aplicação e efetivação dessas brincadeiras em sala de aula, observando qual a reação do
aluno ao perceber o processo de aprendizagem a partir do lúdico e qual o grau de
melhoria do conhecimento a partir dessas novas metodologias de alfabetização.
Pretende-se também realizar uma sondagem com os professores, para saber qual a
opinião deles sobre a utilização dessas metodologias para a melhoria da alfabetização,
questionando como eles conseguem perceber o avanço do aluno antes e pós utilização
de jogos e brincadeiras. E, por fim, lembrando de Rubem Alves (1994) deseja-se saber
de cada aluno como ele se sente com o processo de alfabetização, para confirmar se ele
percebe que o professor ensina alegria ou não, ou seja, se o processo de alfabetização
(com o uso do lúdico) ainda é ou não um sofrimento.



Tabela 1 – Jogos e brincadeiras utilizados no processo de alfabetização.

JOGO /
BRINCADEIRA MODO DE AÇÃO OBJETIVOS REFERÊNCIA

Bingo de letras

Escreve-se as letras do alfabeto
aleatoriamente em uma cartolina e,

posteriormente, divide-as
separadamente. As letras serão
colocadas em uma caixa, para

realizar um sorteio. Cada criança
receberá uma cartela e grãos de
feijão. O professor sorteará as

letras. Ganha o aluno que primeiro
marcar todas as letras.

Reconhecimento
de letras e

associação com
palavras.

SOUZA, 2013;
ALFABETIZA

ÇÃO, 2017

Soletrando

Colar figuras em uma cartolina e,
em baixo, escrever o nome

correspondente. Recortar letra por
letra junto com a figura, para que a
criança possa juntá-las, por meio
da observação da figura ou pelas

letras.

Formar palavras a
partir de letras ou

figuras.
SOUZA, 2013

Lince

3 alunos para cada grupo.
Um dos alunos sorteará palavras,

quando este mostrar a palavra
sorteada, o aluno que ler primeiro

e encontrar a figura
correspondente ganha uma cartela.

Ganha o aluno que obtiver mais
cartelas.

Reconhecimento
de palavras a
partir de sua

figura.

(KAHL, LIMA
e GOMES,

2007)

Jogo das sílabas

Utiliza-se cartelas de papel
colorido com figuras recortadas. A

palavra correspondente a cada
figura é dividida em sílabas nos

pedaços de papel. A criança
deverá encontrar as silabas

correspondentes a cada palavra e
montar na cartela as palavras

Formação e
palavras a partir

das sílabas

Palavras-chave: Alfabetização. Brincadeiras. Lúdico.
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O presente resumo é fruto de reflexões feitas na disciplina de Fundamentos e Metodologia

da Educação de Jovens e Adultos, que permite não somente a ampliação dos

conhecimentos de forma prazerosa e significativa, acerca da história da Educação de

Jovens e Adultos (EJA) no Brasil com suas diferentes políticas e encaminhamentos, mas,

também, constrói para uma reflexão sobre o educador do EJA, que em muitas vezes, é

visto como um trabalhador pobre, oprimido e excluído, mas que, no entanto, possui um

papel na sociedade sendo responsável pela produção social. Com a promulgação do

constituição de 1934 foi previsto o ensino obrigatório tanto para crianças quanto para

adultos, sendo a primeira vez em que se apontou a necessidade de oferecer educação básica

também para jovens e adultos que não haviam freqüentado a escola na idade certa,

rompendo com a idéia predominantes até então, de que a escola era necessária somente

para crianças. No recenseamento geral de 1940, a constatação que 55% dos brasileiros com

mais de 18 anos não haviam sido alfabetizados e assim se despertou no país o combate

nacional contra analfabetismo. Essa iniciativa ligava as campanhas de alfabetização

propostas ao país com grandes desigualdades sociais com a Organização das Nações

Unidas e a Educação, a Ciência e Cultura (UNESCO) assim impulsionando o projeto de

implantação no Brasil, de uma rede de ensino primário supletivo para alfabetização. O

adulto não alfabetizado não deixa de ser uma pessoa instruída pelo fato de não saber ler e

escrever. Freire nos leva a refletir sobre as ações que contribuem pra que a aprendizagem

de fato ocorra. Dai a importância dos aspectos pedagógicos utilizados no EJA considerem,

além das questões estruturais e de organizações socioeconômicas dos educadores e

assegurem as devidas inter-relações entre as teorias e os aspectos didáticos metodológicos

do processo de Educação de Jovens e Adultos.

PALAVRAS CHAVE: Educação, Jovens e Adultos, Liberdade
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Esta pesquisa originou-se nas discussões nas aulas de História da Matemática e com ela
objetivamos conhecer um pouco mais da história de um modelo no ensino de Matemática até
os dias de hoje. Maria Montessori (1870-1952) foi uma pedagoga, criadora do “Método
Montessori” que revolucionou o ensino na educação infantil. Nasceu em Chiara Valle, norte
da Itália, no dia 31 de agosto de 1870. Ela estudou medicina na Universidade de Roma,
trabalhando na área de psiquiatria. Aos 28 anos, defendeu a tese de que a principal causa do
atraso no aprendizado de crianças especiais era a ausência de materiais de estímulo para o
desenvolvimento adequado. Em 1909, Maria Montessori escreveu “Pedagogia Científica”,
que se eternizou com o título “Método Montessori’’. Em 1912 foi para os Estados Unidos,
para lecionar em Nova Iorque e em Los Angeles, em 1916 esteve em Barcelona e em 1920
lecionou em Londres. Com o sucesso do “Método Montessori”, diversas “casas” foram
criadas na Itália. Em 1922 foi nomeada, pelo governo, a Inspetora Geral das Escolas da Itália.
Em 1947, com 76 anos, Maria Montessori falou para a UNESCO sobre “Educação e Paz”. Em
1949 recebeu a primeira das três indicações ao Prêmio Nobel da Paz. Com 81 anos participou
do 9º Congresso Montessori Internacional.Maria Montessori faleceu na cidade de Noordwijk,
na Holanda, no dia 6 de maio de 1952. Em 1956, Celma Perry criou em São Paulo o primeiro
programa de formação de professores na didática do Sistema Montessori. Desse primeiro
grupo fizeram parte Edith Dias Menezes de Azevedo, madre Valentina e a professora Marina
Palhares, do Colégio Teresiano, no Rio de Janeiro.Hoje, no Brasil, o Movimento Montessori
vai se tornando cada vez mais sólido e ganhando adeptos no público em geral e nas redes
sociais. Novos grupos como Nação Montessori, Montessori & família, agregam muitas
pessoas que se interessam pela Educação Montessori. Para a realização deste nos respaldamos
em autores como MIORIM (2003), FIORENTINI (1998), dentre outros.

PALAVRAS-CHAVE: Construção, aprendizado, matemática
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O principal fundamento do trabalho é destacar a importância da matemática a ser

trabalhada através do lúdico, como jogos, brincadeiras, horário que costuma fazer as

coisas ou até mesmo nas refeições quando está tomando café, por exemplo. A

matemática deve ser trabalhada desde cedo de forma mais divertida onde ela se integra

com a quantidade que tenha. Muitas brincadeiras auxiliam a aprendizagem, as músicas

que ao serem cantadas ficam mais fácil de serem gravadas, elas devem ser redigidas

com a finalidade da memória, a imaginação e o espaço em que podem ser cantadas e

dançadas. O professor tem que abusar e contribuir para despertar a criatividade do

aluno, melhorar o desempenho dos alunos, proporcionar o prazer e a curiosidade em

aprender mais. A matemática se constitui em várias formas de ensinar conteúdos

colocando-se um raciocínio lógico, levando a uma conclusão e resolvendo problemas

com a representação de jogos potencializando a capacidade para a compreensão do que

se pede. Na educação infantil, a criança obtém mais atenção nas atividades com jogos,

elas reproduzem em outros lugares, o brincar não deve ser competitivo mas sim de

aprendizado de querer ensinar para os alunos e estimular a investigação e envolvimento

dos mesmos. Portanto, a matemática deve envolver todos através da imaginação, da

criatividade e do lúdico tornando-se natural para a criança e os adolescentes a

construção do pensamento. Para nosso trabalho utilizamos MARANHÃO (2001) dentre

outros autores que tratam a questão.
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A presente investigação é resultado de discussões e reflexões realizadas no sétimo período do
Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia na disciplina
de Pesquisa em Educação, tendo como eixo temático a análise sobre a pesquisa escolar e sua
importância para melhoria da escola e para que a mesma faça parte da rotina dos estudantes,
ela tem que ser orientada pelo professor, com o objetivo de buscar, descobrir e criar
determinado conhecimento acerca do tema ou conteúdo. O professor deverá instigar os
alunos, despertando neles curiosidades e desafios para que a pesquisa traga aos mesmos tantos
benefícios, conhecimento e consciência de si próprio e do resultado final à educação.
Estimular a pesquisa na escola é fundamental para que o aluno desperte em si a curiosidade,
reflexão, argumentação e valorização do questionamento e do maior conhecimento, podendo
ser utilizado nela vários mecanismos de pesquisas como: livros, revistas, artigos,
enciclopédias, documentários, entrevistas, internet entre outras. A pesquisa escolar se bem
orientada, torna-se uma grande aliada no processo de ensino e aprendizagem no sentido de
ampliar os horizontes do conhecimento dos estudantes, levando-os a terem uma consciência
mais crítica acerca da realidade em que estão inseridos e possibilitando que estes interfiram de
maneira ativa no meio em que vivem, a mesma sendo uma busca pelo conhecimento tem por
objetivo gerar novos conceitos ou refutá-los, constituindo-se num processo de aprendizagem
tanto do pesquisador, quanto do professor orientador. A base da educação escolar é a
pesquisa, pois quem conhece é capaz de intervir de forma competente, crítica e inovadora.
Pesquisar é essencial para a escola se tornar um espaço reflexivo e interessado pelo aprender
constante. Referendamos nossa pesquisa em autores como DEMO (2007), RICHARDSON
(1999) e BAGNO (2007).
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A presente investigação é uma atividade desenvolvida no quarto período do curso de
Matemática da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia, na disciplina
de História da Matemática acerca das contribuições matemáticas de algum renome que
fez alguma descoberta utilizada ainda nos dias atuais. Destaca-se nessa pesquisa a
espanhola Maria Gaetana Agnesi, a primeira mulher da história do Ocidente a ser
chamada de matemática, nascida em Milão na data de 16 de maio de 1718, em uma
grande família com cerca de 20 irmãos. Desde criança Agnesi já manifestava
conhecimentos que iam muito além de sua idade. Maria Gaetana Agnesi teve um pai
professor de Matemática na Universidade de Bolonha, ele lhe ofereceu uma boa
formação intelectual, dispondo de uma bela biblioteca, além de tutores que lhe davam
aulas em casa. Aos noves anos de idade, Maria Gaetana teve sua primeira publicação
sobre a inserção das mulheres na educação superior defendendo que as artes liberais
dependentes da inteligência não eram impróprias para o seu sexo. Aos 13 anos, ela era
conhecida como "o oráculo das sete línguas", pelo seu domínio e fluência. Quando tinha
15 anos, o seu pai a inseriu num círculo de intelectuais, onde todos saíam surpresos com
a sua desenvoltura nas áreas de Matemática, Física e Filosofia. Com o intuito de auxiliar
o seu irmão no processo de ensino-aprendizagem sobre diversos conceitos matemáticos,
Agnesi produziu sua primeira grande obra em dois volumes no ano de 1748, intitulada
“Instituições analíticas para o uso da juventude italiana”. Esse foi o seu primeiro livro
produzido sobre Aritmética, Cálculo Diferencial, Séries Infinitas e Equações
Diferenciais, além de Álgebra, Trigonometria e Geometria, consideradas de nível
complexo em decorrência das questões matemáticas profundas e difíceis. No segundo
volume, Agnesi abordou a equação x²y + a²y = a³, que resulta em uma curva cartesiana
empregada até hoje. Em 1750 o seu pai adoeceu gravemente e ela então recebeu um
convite do papa Bento XIV a ocupar a cadeira por ele deixada para ser professora da
Universidade de Bolonha, mas ela nunca se apresentou à universidade justamente por
ter optado por uma vida discreta. Mais tarde movida pelos seus sentimentos religiosos,
conta-se que Gaetana deixou a docência e recolheu-se a um convento, para se dedicar
aos que sofriam. Terminou a vida dedicando-se à caridade e à religião. Maria Gaetana
Agnesi faleceu em Milão, em 9 de janeiro de 1799 com 81 anos de idade no hospital
que era encarregada. Pode dizer-se que foi ilustre pela Ciência e sublime pela Virtude.
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Resumo Expandido 

 

A proposta deste trabalho é apesentar questões relacionadas aos estudos referentes aos 

estigmas e estereótipos presentes na escola e principalmente nos livros didáticos com 

relação às questões étnico-raciais na escola, bem como propor reflexões dos impactos e 

contribuições da aprovação da lei 10.639/2003, que regulamenta a obrigatoriedade do 

estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos/as negros/as no Brasil, a cultura 

negra brasileira e o/a negro/a na formação da sociedade nacional, resgatando a 

contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História 

do Brasil. Para o autor Júlio César Virgínio da Costa (2017) aborda questões étnico-

raciais nas escolas principalmente com relação à interpretação do livro didático que 

trabalha com a temática das culturas afro-brasileiras, além disso, apresenta aspectos 

importantes da contribuição da implementação da Lei nº 10.639/2003 na qual torna 

obrigatório sobre o conteúdo da história e cultura afro-brasileira no contexto escolar. O 

Brasil é um país com vasta diversidade de culturas e etnias, onde alguns grupos e 

classes, são marginalizados, vivenciamos essa situação nos estágios obrigatórios em 

escolas, que alguns livros didáticos onde essas classes são discriminadas e colocadas em 

condições de margem. Costa coloca a necessidade do/a educador/a conhecer as leis e 

Diretrizes Curriculares que norteiam a educação quanto a sua gestão e organização, 

apontando políticas e ações voltadas as relações étnico-raciais no contexto escolar 

dentro e fora da sala de aula e nos demais espaços de convivência educativa. Ressalta a 

importância de no processo de alfabetização trabalhar outra estética e não somente a cor 

de pele clara, olhos azuis ou verdes, mas também, a beleza da pele negra e dos cabelos 

enrolados. Isso deve começar na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental 

procurando (re)pensar paradigmas em relação as questões raciais. Pensando e partindo 

dessa afirmativa, este artigo ressalta pesquisas com educadores/as e pedagogos/as de 

escolas privadas do Distrito Federal que enfatizam a criação da Lei 10.639/2003 o qual 

torna obrigatório o ensino da temática “Histórias e Cultura Afro-Brasileira” por meio de 

material didático. Retrata também sobre as referências negativas que a pessoa negra 

recebe no material didático, no que tange as questões raciais, no que diz respeito às 

questões raciais para combater a desigualdade no contexto educacional. O resultado da 

pesquisa relata a visão dos/as educadores/as quanto ao conhecimento e a implementação 
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da Lei. A implementação da Lei 10.639/03 também pode ser um caminho para quebras 

de barreiras da desigualdade social dentro e fora da escola, mostrando que não foi criada 

somente para o/a educador/a negro/a ou para o educando negro. Apresenta, assim, o 

desafio maior, que é o respeito e a valorização da sociedade em relação ao/a negro/a, 

Uma das grandes dificuldades dos/as docentes é abordar sobre a História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, sendo que nos livros didáticos não trazem o suporte 

necessário para que o/a professor/a trabalhe com questões relacionadas, por exemplo, a 

desconstrução de estereótipos raciais na sala de aula. Os livros trazem conteúdos que 

expõe o/a negro/a, trazendo gravuras de escravos/as e mulheres nuas, e isso está longe 

da nossa realidade de estudos. Mas não podemos colocar a culpa só nos livros, tem 

profissionais da educação escolar que ainda tem dificuldades para abordar em suas 

aulas, colocando barreiras quando se trata de História Afro-brasileira. Alguns/as 

professores/as sentem dificuldade de se trabalhar a enculturação (é a influência 

recíproca entre o cristianismo e as culturas dos países onde a fé cristã é praticada), em 

suas salas de aula, fazendo com que as crianças sensibilizem para acolher o diferente, 

integrá-lo/a, respeitando-os/as como membros do grupo. Para nossas considerações 

citamos Nelson Mandela, onde ressalta a importância da educação, para não tornar o/a 

outro/a um objeto, fazendo com que ele/a não perca sua identidade, com a frase “A 

educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”. Segundo 

Mandela, a arma poderosa usada na citação acima é o material nas mãos dos/as 

educadores/as, desse modo o livro didático, pode ser utilizado para essa mudança de 

postura. O/A educador/a tem a função de interpretar e construir esse conhecimento para 

seus/us alunos/as dando significado no sentido real da História da África, conforme 

descrito na Lei. A Lei nº 10.639/2003 tem como finalidade a promoção dos meios que 

permitam negros/as, índios/as e brancos/as construírem assim, uma nação igualitária, 

livre, solidária e livre e estereótipos, marginalizações e estigmas. Mais uma vez citamos 

Mandela que afirma “para odiar as pessoas é preciso antes de tudo aprender e se é 

possível aprender a odiar, podem também ser ensinadas a amar”. 
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Este trabalho tem como objetivo refletir a respeito da importância das relações pessoais

no contexto escolar. Nesse sentido, utiliza-se a abordagem do teórico Max Weber, que

define o relacionamento interpessoal como uma relação social, baseado em um conjunto

de normas e comportamentos que orientam as ações sociais dos indivíduos em uma

sociedade. Já o relacionamento intrapessoal é aquele que engloba os sentimentos do

próprio indivíduo. Além disso, o autor entende que, no ambiente de trabalho, é

fundamental que haja o equilíbrio entre esses tipos de relacionamentos para garantir a

produtividade. Nessa perspectiva, observa-se que o contexto escolar apresenta uma

rotina estabelecida e esta depende de uma boa relação interpessoal, que contribuirá de

maneira positiva e produtiva na concretização do trabalho da instituição escolar,

facilitando o desenvolvimento infantil de forma eficaz, posto que o esse

desenvolvimento está sob a responsabilidade da equipe escolar. Logo, é necessário que

este grupo se relacione de forma construtiva para que aconteça a realização de um bom

trabalho.
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Resumo
Recursos Didáticos são instrumentos utilizados pelos professores no âmbito escolar para
auxiliá-los na execução de suas aulas tornando-as mais agradáveis e prazerosas. O sucesso
dos recursos didáticos empregados nas salas de aula deve-se ao fato de ser mais atrativo para
os educandos lidar com os conteúdos de forma dinâmica e prazerosa uma vez que há um
maior envolvimento com o conteúdo exposto, ocorrendo assim, mais interações com as
informações apresentadas. O presente trabalho teve como objetivos destacar algumas
reflexões acerca dos recursos didáticos utilizados nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem; bem como analisar o critério adotado
pelo educador ao utilizar um recurso didático em sala de aula para se obter resultados de
maneira satisfatória no processo de elaboração dos conhecimentos. Ao chegarem na aula os
alunos tem a ideia de que iram copiar muitos textos ou atividades, pois o giz e o quadro são os
recursos mais utilizados pelo professor em suas aulas, mas, quando o professor prepara uma
aula bem elaborada com recursos didáticos que contemple o assunto como apresentações de
slides, vídeos, filmes, entre outros é que se compreende o quanto esses recursos podem
despertar o interesse, capacidade de observação, de participação, a curiosidade e a interação
dos alunos com as informações apresentadas por ele, tornando todo o processo de ensinar e
aprender mais atraente e eficaz.
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Resumo 

Os avanços tecnológicos da atualidade têm provocado um amplo debate sobre as 

transformações nas formas de comunicação, na organização do trabalho, na pesquisa e na 

consequente formação de cidadãos conectados ao seu tempo histórico. Assim objetivamos 

trazer resultados de pesquisa junto à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em relação à 

temática educação e tecnologia. O referencial teórico se alicerça nos estudos de Moran, 

Masetto, Kensky, Lévy, entre outros. Metodologicamente, é uma pesquisa bibliográfica. Os 

estudos revelam que os estudantes devem desenvolver competências gerais, que incluem o 

exercício da curiosidade intelectual, o uso das tecnologias digitais de comunicação e a 

valorização da diversidade. 

 

 

Palavras-chave: Avanços tecnológicos. Educação e Tecnologia. Produção Científica. 

 

 

 

Introdução 

Com vínculo ao projeto temático “Perspectivas Interdisciplinares na Educação”, do 

Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de Uberaba, propomos uma análise 

sobre o tema tecnologia e educação que se desvelam na Base Nacional Comum Curricular, na 

qual o fenômeno passa a ser analisado. Com o estudo, objetiva-se ampliar não apenas o 

conhecimento sobre o que se tem estudado na área, mas também o modo como são realizados 

tais estudos e sua materialização em gêneros do universo acadêmico. 

Elucidamos a importância do processo de evolução da ciência quanto à ordenação do 

conjunto de informações e resultados já obtidos, bem como a indicação das possibilidades de 

integração de diferentes perspectivas e vieses, considerando-se as tecnologias no contexto da 

BNCC. 

Dessa forma, o conhecimento em tecnologia e educação tanto pode alimentar como 

(re)definir passos norteadores de nossa tese em construção, o que, indubitavelmente, constitui 

uma profícua fonte para a produção da mesma. Parafraseando Edmund Husserl, “Eu existo, e 

tudo o que não sou eu, é um mero fenômeno que se dissolve em ligações fenomenais”, sendo 

essas ligações entre o nós, a educação e a tecnologia, uma tessitura em constante movimento. 

 



 

Metodologia 

 

O procedimento metodológico adotado, considerando os objetivos propostos, é uma 

pesquisa bibliográfica, ou seja, “o estudo sistematizado desenvolvido com base em material 

publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em 

geral” (VERGARA, 2009, p. 43). 

Dessa forma, buscamos compreender os passos da investigação a partir do 

conhecimento e da compreensão relacionados ao objeto de nossa pesquisa – educação e 

tecnologia presentes na BNCC. 

 

 

Resultados 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) constitui um documento normativo que 

expõe o composto orgânico e progressivo de aprendizagens primordiais que todos os alunos 

devem desenvolver durante as etapas e modalidades da Educação Básica. Especificamente, 

educação é uma prática social cuja finalidade é o desenvolvimento do que na pessoa  

 

“pode ser aprendido entre os tipos de saber existentes em uma cultura, para a formação 

de tipos de sujeitos de acordo com as necessidades e exigências de sua sociedade, em 

um momento da história de seu próprio desenvolvimento” (BRANDÃO, 2007, p. 73). 

 

A BNCC é aplicável à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996) nos seguintes termos: “Esta 

Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, 

em instituições próprias”. 

Guiada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC também aponta conhecimentos e 

competências que se almejam que os estudantes desenvolvam em sua vida escolar. 

A BNCC, que é referência nacional para a formulação dos currículos dos sistemas e das 

redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas pedagógicas 

das instituições escolares, adiciona-se às expectativas norteadoras da educação nacional para a 

formação humana completa e para a estruturação de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. 

Ademais, a BNCC colabora para retificar outras políticas e ações nos planos federal, 

estadual e municipal, concernentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de 



conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta de infraestrutura oportuna ao pleno 

desenvolvimento da educação. 

Neste aspecto, é necessário “cuidar do professor, porque todas essas mudanças só 

entram bem na escola se entrarem pelo professor, ele é a figura fundamental. Não há como 

substituir o professor. Ele é a tecnologia das tecnologias, deve se portar como tal” (VIEIRA, 

2011, p. 134). 

Anela-se que a BNCC contribua para suplantar a fragmentação das políticas 

educacionais, ensejando a consolidação do regime de auxílio entre as três esferas de governo, 

assim como seja balizadora da qualidade da educação, assegurando o direito dos estudantes a 

aprender e a se desenvolver de modo a concorrendo para o desenvolvimento pleno da cidadania. 

A BNCC adota dez competências gerais, inter-relacionadas e que perpassam todos os 

componentes curriculares da Educação Básica, sobrepondo-se e interligando-se na construção 

de conhecimentos e habilidades e na formação de atitudes e valores. Uma dessas competências 

gerais é a utilização de tecnologias digitais de comunicação e informação “de forma crítica, 

significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as escolares) ao se 

comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas” 

(BNCC, 2016, p. 18). 

Em se tratando das TICs, inquestionavelmente o uso da tecnologia impõe disposições 

inéditas ao processo de ensino-aprendizagem. Com isso, em suas práticas pedagógicas, o 

professor, além do giz e da lousa, precisa acrescentar novas tecnologias, novas metodologias e 

novos ambientes de aprendizagem. 

 

É preciso considerar que as tecnologias, sejam elas novas (como o computador e a 

Internet) ou velhas (como o giz e a lousa) condicionam os princípios, a organização e 

as práticas educativas e impõem profundas mudanças na maneira de organizar os 

conteúdos a serem ensinados, as formas como serão trabalhadas e acessadas as fontes 

de informação e os modos, individuais e coletivos, como irão ocorrer as 

aprendizagens. (SILVA, 2010, p. 76) 

 

Um dos significativos desafios enfrentados pelos professores brasileiros está na 

imprescindibilidade de saber laborar pedagogicamente com alunos e situações extremas: 

 

Dos alunos que já possuem conhecimentos avançados e acesso pleno às últimas 

inovações tecnológicas aos que se encontram em plena exclusão tecnológica; das 

instituições de ensino equipadas com mais modernas tecnologias digitais aos espaços 

educacionais precários e com recursos mínimos para o exercício da função docente. 

O desafio maior, no entanto, ainda se encontra na própria formação profissional para 

enfrentar esses e tantos outros problemas (KENSKI, 2011, p. 104). 

 



Por estarem inseridos em uma sociedade permeada de recursos tecnológicos, os alunos 

manipulam habilmente a tecnologia e a dominam com maior celeridade e desenvoltura que seus 

professores, e os alunos que pertencem a camadas menos apaniguadas “têm contato com 

recursos tecnológicos na rua, na televisão, etc., e sua percepção sobre tais recursos é diferente 

da percepção de uma pessoa que cresceu numa época em que o convívio com a tecnologia era 

muito restrito” (ALMEIDA, 2004, p. 106). 

Nas salas de aula, os professores encontram alunos que convivem com as tecnologias 

digitais cotidianamente, tendo “contato com jogos complexos, navegam pela internet, 

participam de comunidades, compartilham informações, enfim, estão completamente 

conectados com o mundo digital” (JORDÃO, 2009, p. 10). 

As TICs trouxeram avanços na área educacional, especialmente no Ensino Superior, 

com metodologias de ensino empregadas nos diferentes modos de materialização do currículo, 

de obtenção ou de conectar-se às informações para a consumação da aprendizagem (GESSER, 

2012). 

Moran et al. (2012) dilucida que as tecnologias não substituíram os professores, porém 

permitirão que inúmeras tarefas e funções dos mesmos possam ser transformadas. 

 

É necessário que todos os segmentos da escola – alunos, professores, administradores 

e comunidades de pais – estejam preparados e suportem as mudanças educacionais 

necessárias para a formação de um novo profissional. Nesse sentido, a informática é 

um dos elementos que deverão fazer parte da mudança, porém essa mudança é mais 

profunda do que simplesmente montar laboratórios de computadores na escola e 

formar professores para utilização dos mesmos. (VIEIRA, 2011, p. 4) 

 

As TICs não solucionam problemas que interferem no ensino-aprendizagem, contudo 

encontram-se retilineamente vinculadas ao contexto pedagógico da escola, que, ao incorporá-

las, favorecem a construção direta do conhecimento e permite determinar o prosseguimento do 

processo educativo. 

Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, estabelece que: “O 

ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VI – gestão democrática do 

ensino público, na forma da lei” (BRASIL, 1988). 

A partir desse dispositivo, outras regulamentações foram concretizadas. 

 

Os estudos ao longo do século XX no campo da gestão educacional/escolar no Brasil 

compreendem que o dirigente, especialmente o da escola, é um educador que tem a 

tarefa de coordenar o esforço coletivo desenvolvido na instituição, pois a gestão é, 

antes de tudo, a coordenação deste trabalho com vistas aos objetivos educacionais. 

(SOUZA, 2009, p. 87) 

 



Tal gestor, pois, deverá estar em sintonia com as características técnicas do cargo, bem 

como do novo processo de construção de um sistema nacional de educação que concita uma 

gestão mais participativa e coletiva. 

 

O envolvimento dos gestores escolares na articulação dos diferentes segmentos da 

comunidade escolar, na liderança do processo de inserção das TICs na escola em seus 

âmbitos administrativo e pedagógico e, ainda, na criação de condições para a 

formação continuada e em serviço dos seus profissionais, pode contribuir e 

significativamente para os processos de transformação da escola em um espaço 

articulador e produtor de conhecimentos compartilhados. (ALMEIDA, 2004, p. 2) 

 

O gestor escolar, para concretizar estas expectativas, deve envolver-se com o processo 

de formação continuada quanto ao uso das TICs e mídias na educação, assumindo, portanto, a 

responsabilidade de incluir e socializar os novos recursos tecnológicos no ambiente escolar. 

Inobstante, é preciso que a comunidade escolar vivencie tal processo de inclusão digital, 

“por intermédio de situações potencialmente pedagógicas e catalisadoras, que garantam a 

apropriação e a sustentabilidade dessas tecnologias, e principalmente, que permitam a 

autonomia da escola na gestão desse processo” (PRATA, 2002, p. 77). 

Quanto à gestão educacional e os atributos do seu gestor, infere-se que 

 

Gestão educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino 

como um todo e de coordenação das escolas em específico, afinando com as diretrizes 

e políticas educacionais públicas, para a implementação das políticas educacionais e 

projetos pedagógicos das escolas, compromissando com os princípios da democracia 

e com os métodos que organizem e criem condições para um ambiente educacional 

autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas competências) de participação e 

compartilhamento (tomada conjunta de decisões e efetivação de resultados), 

autocontrole (acompanhamento e avaliação como retorno de informações) e 

transparências (demonstração pública de seus processos e resultados) (LUCK, 2011, 

p. 35-36). 

 

Deste modo, escola e democracia “são temas interligados, polissêmicos e contraditórios. 

Percebe-se que o acesso à escola nem sempre foi considerado um direito de todos, assim como 

a própria democracia não necessariamente foi pensada para todos” (PAIXÃO; GUIMARÃES-

IOSIF, 2014, p. 3). 

Como política pública para os próximos dez anos da educação brasileira, o Plano 

Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 apresenta indicadores para o uso das tecnologias na 

educação, a cultura digital, que é característica da sociedade contemporânea. Neste ponto, Lévy 

(2000) já considerava que a utilização das tecnologias dá origem a novas práticas sociais, 

principalmente como se produzir e consume informação. Essas práticas, segundo o autor, 



interferem diretamente nos modos de pensamento e de valores, nas técnicas e atitudes dos 

indivíduos. 

As políticas públicas educacionais desenvolvem-se e acompanham as transformações 

econômicas, políticas, culturais e tecnológicas da sociedade. As tecnologias de informação e 

comunicação inserem-se nas escolas, que assimilam uma cultura digital próprio do século XXI. 

Assim, as propostas curriculares são discutidas sob a égide da fundamentação de uma base 

nacional comum, que, desde a Constituição Federal de 1988, é apresentada como ideal a ser 

atingido. 

Fato é que, no Brasil, a diversidade cultural e as acentuadas desigualdades sociais 

denotam que a equidade na educação demanda currículos singulares e ajustados a cada rede, 

sistema e instituição escolar. Sob este prisma, a escola democrática “pressupõe que todos 

tenham seus anseios minimamente supridos ou acolhidos; que todos sejam considerados 

sujeitos de direitos, isto é, cidadãos; que todos se sintam parte e que façam parte da escola” 

(PAIXÃO; GUIMARÃES-IOSIF, 2014, p. 5). 

E, sendo a igualdade apalavrada em nível nacional, a equidade concretiza-se nas 

decisões curriculares e didático-pedagógicas das Secretarias de Educação e no planejamento do 

trabalho anual dos estabelecimentos de ensino, considerando tanto as necessidades, as 

possibilidades e os interesses dos alunos como suas identidades linguísticas, culturais e étnicas. 

Por isso importar a conexão entre a BNCC e os currículos e, nas mais diversos setores da 

federação, de um intenso regime de colaboração entre os atores educacionais (BNCC, 2016). 

Nesse quadro, Moran (2009) entende que, no planejamento didático com emprego das 

TICs, prepondera uma organização aberta e flexível quando projetos são trabalhados a partir de 

experiências assimiladas. Logo, ao elaborarem um planejamento didático, professores devem 

estar cientes de que é preciso saber optar pelo que melhor possa atender aos estudantes em 

conformidade com a realidade atual. 

A BNCC propõe anexar aos currículos e às propostas pedagógicas a abordagem de 

temas contemporâneos e preferencialmente de forma integradora e transversal. 

 

Temas transversais são um conjunto de conteúdos educativos e eixos condutores da 

atividade escolar que, não estando ligados a nenhuma matéria particular, pode se 

considerar que são comuns a todas, de forma que, mais do que criar novas disciplinas, 

acha-se conveniente que seu tratamento seja transversal num currículo global da 

escola. (YUS, 1998, p. 17)  

 

Destacam-se, entre esses temas: direitos das crianças e adolescentes, educação para o 

trânsito, preservação do meio ambiente, educação alimentar e nutricional, processo de 



envelhecimento, respeito e valorização do idoso, educação em direitos humanos, bem como 

saúde, sexualidade, vida familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e 

fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural. Essas temáticas, na BNCC, são 

contempladas em habilidades de todas as partes curriculares, sendo da alçada dos sistemas de 

ensino e escolas, conforme suas possibilidades e suas especificidades, tratá-las de modo 

contextualizado. 

Esses temas, além de conceitos, expressam valores fundamentais à cidadania e à 

democracia, correspondendo a questões prioritárias para a sociedade contemporânea. Em 

específico, 

 

O uso criativo das tecnologias pode auxiliar os professores a transformar o isolamento, 

a indiferença e a alienação com que costumeiramente os alunos frequentam as salas 

de aula, em interesse e colaboração, por meio dos quais eles aprendam a aprender, a 

respeitar, a aceitar, a serem pessoas melhores e cidadãos participativos (KENSKI, 

2011, p. 103). 

 

Os objetivos de aprendizagem dos componentes curriculares estabelecidos pela BNCC 

para a Educação Básica contemplam a aprendizagem e o desenvolvimento global do aluno. 

Neste contexto, pautado no acesso e na divulgação de informações com vistas à resolução de 

problemas, o uso de tecnologias digitais de comunicação e informação deve ser realizado, 

dentro e fora do ambiente escolar, de modo crítico, significativo e ético, segundo preceitos da 

própria BNCC. 

 

 

Considerações finais 

 

O desenvolvimento da pesquisa ensejou a plausibilidade de novos trabalhos, que 

poderão ser apensados à tese em construção. O estudo, nessa perspectiva, é ininterrupto, além 

de nos remeter para as políticas públicas que visam concretizar as propostas recomendadas na 

BNCC em relação às tecnologias. 

Os estudos revelaram que os estudantes devem desenvolver competências gerais, que 

incluem o exercício da curiosidade intelectual, o uso das tecnologias digitais de comunicação e 

a valorização da diversidade. 

Dentre essas competências, tem destaque, em conformidade com a presente pesquisa, a 

utilização das tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética, nas diversas práticas do cotidiano, incluindo as escolares, ao se comunicar, 



acessar e disseminar informações, as quais são entendidas como de vital relevância no processo 

de formação do cidadão.  
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Arquimedes (287–212 a.C) foi um físico, geometrista, mecânico e inventor grego. A "Espiral
de Arquimedes" e a "Alavanca" são algumas de suas invenções. Desenvolveu a ideia de
"gravidade específica", denominada de "Princípio de Arquimedes". A bibliografia de
Arquimedes diz que ele nasceu na colônia grega de Siracusa, na Sicília. Filho de um
astrônomo grego chamado Fídias, que costumava reunir em sua casa a elite de filósofos e
homens da ciência. Estudou na escola de Matemática de Alexandria, que na época era o
centro intelectual do mundo, onde teve contato com o que havia de mais moderno na ciência
do seu tempo, convivendo com grandes matemáticos e astrônomos, entre os quais
Erastóstenes de Cirene, o matemático que fez o primeiro cálculo da circunferência da terra.
Ao voltar à sua cidade, resolveu colocar em prática uma série de trabalhos e criações. Chegou
à ideia da gravidade específica, denominada de "Princípio de Arquimedes", afirmando que
"qualquer corpo mais denso que um fluido, ao ser mergulhado perderá peso correspondente ao
volume de fluido deslocado". Passou então a comparar o peso de um volume dos materiais,
com o peso correspondente de água. Após o término de alguns trabalhos, aplicou um dos seus
inventos no meio agrícola de um dispositivo em espiral para elevar água chamada de
“Parafuso de Arquimedes”, que consiste numa espécie de mola espiral ajustada dentro de um
cilindro, que ao girar, a água vai subindo no cilindro. Arquimedes desenvolveu as fórmulas da
área da superfície e do volume da esfera, como também as fórmulas para os cilindros nos
quais a esfera pudesse se ajustar. Voltou suas criações para armas de guerra e desenvolveu a
“Alavanca”, que permite mover pesadas cargas onde foi usado para construção de catapultas.
Os romanos o enterram com honras e marcaram seu túmulo com suas figuras favoritas, a
esfera e o cilindro, pois considerava a maior descoberta da época.

Palavras chave: Filósofo, Inventor, Princípio de Arquimedes.
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Resumo 

Este artigo tem por escopo analisar a importância da Internet para a educação brasileira. Para 

isso, busca compreender as políticas públicas educacionais e a presença das tecnologias de 

informação e comunicação e da Internet no âmbito escolar. Com base em uma pesquisa 

bibliográfica, concluiu-se que: (a) as políticas públicas, enquanto direcionadas ao meio 

educativo, são complexas, pois englobam diferentes atores e fronteiras teóricas e 

metodológicas; (b) as tecnologias alteraram as áreas do saber, sobretudo a acadêmica, onde o 

conhecimento é construído e compartilhado; e (c) a Internet é um dispositivo ao mesmo 

tempo interativo e proativo que viabiliza formas inéditas de ensinar e aprender, mas requer 

cuidados quanto ao seu uso. 

 

Palavras-chave: Internet. Educação. Políticas públicas. 

 

 

THE PRESENCE OF THE INTERNET IN EDUCATION 

 

Abstract 

This article aims to analyze the importance of the Internet for brazilian education. To this end, 

it seeks to understand public educational policies and the presence of information and 

communication technologies and the Internet in the school context. Based on a bibliographical 

research, it was concluded that: (a) public policies, while directed to the educational 

environment, are complex, since they include different actors and theoretical and 

methodological boundaries; (b) technologies have changed the areas of knowledge, especially 

academic, where knowledge is constructed and shared; and (c) the Internet is an interactive 

and proactive device that enables unprecedented ways of teaching and learning, but requires 

care in its use. Keywords: Internet. Education. Public policy. 

 

 

LA PRESENCIA DE INTERNET EN LA EDUCACIÓN 

 

Resumen 

Este artículo tiene por objeto analizar la importancia de Internet para la educación brasileña. 

Para ello, busca comprender las políticas públicas educativas y la presencia de las tecnologías 

de información y comunicación e Internet en el ámbito escolar. Con base en una investigación 

bibliográfica, se concluyó que: a) las políticas públicas, en cuanto dirigidas al medio 

educativo, son complejas, pues engloban diferentes actores y fronteras teóricas y 

metodológicas; (b) las tecnologías alteraron las áreas del saber, sobre todo la académica, 

donde el conocimiento es construido y compartido; y (c) Internet es un dispositivo al mismo 

tiempo interactivo y proactivo que viabiliza formas inéditas de enseñar y aprender, pero 

requiere cuidados en cuanto a su uso. 
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Palabras claves: Internet. Educación. Políticas públicas. 

 

 

1 Introdução 

 

As sociedades mundiais têm testemunhado uma progressiva produção de 

conhecimento a partir de incontáveis inovações tecnológicas que possibilitaram a 

universalização imediata da informação. Nas últimas décadas, a rápida disseminação das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) definiu novas formas de relacionamento 

com o conhecimento e com a informação, de modo que “a educação já não pode funcionar 

sem se articular com dinâmicas mais amplas que extrapolam a sala de aula” (DOWBOR et al., 

2001, p. 2). 

O processo tecnológico abarca uma variedade de mudanças do setor econômico ao 

político, do social ao simbólico, do cultural ao psíquico, que acarretam muitas transformações 

para a sociedade e afetam diretamente a educação. Inclusive, “as TIC têm sido apontadas 

como elemento definidor dos atuais discursos do ensino e sobre o ensino” (BARRETOS, 

2004, p. 182). 

Quanto à integração das tecnologias com a educação, o professor e aluno devem estar 

abertos “às mudanças e novos paradigmas, os quais os obrigarão a aceitar a diversidade, com 

atenção às exigências impostas pela sociedade que se comunica através de um universo 

cultural cada vez mais amplo e tecnológico” (BRITO; PURIFICAÇÃO, 2006, p. 25). 

A Internet, neste contexto, “é uma interface que pode ajudar os alunos a 

desenvolverem um sentido de responsabilidade pessoal com seu próprio aprendizado. Através 

dela, eles expandem seus horizontes, aprendendo a comunicar-se, a colaborar e, de fato, a 

aprender” (CRUZ, 2013, p. 2). 

A Internet constitui uma das ferramentas mais utilizadas em todo o mundo devido à 

ampliação das TIC. A expansão e popularização da Internet avivou o uso das TIC nos 

diversos setores da sociedade, aduzindo mudanças nas relações econômicas, sociais e 

culturais, com notória cooperação no âmbito educacional para fins pedagógicos. 

Diante do exposto, esta pesquisa investiga a inserção da Internet no contexto 

educacional e seus corolários para a escola, em geral, e para o professor e o aluno, em 

particular. 
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2 Políticas públicas educacionais no Brasil 

 

A palavra política deriva do vocábulo grego polis, isto é cidade, enquanto espaço 

público da intersecção da vida dos indivíduos em uma coletividade. Política são todas as 

atividades relacionadas ao Estado e vinculadas ao poder, o qual é o elemento essencial 

constitutivo do Estado, e “representa sumariamente aquela energia básica que anima a 

existência de uma comunidade humana num determinado território, conservando-a unida, 

coesa e solidária” (BONAVIDES, 2009, p. 115). 

Do ponto de vista etimológico, política pública refere-se à participação do povo nas 

decisões da cidade, do território. Tratam-se de ações governamentais revestidas da autoridade 

soberana do poder público e dispõem sobre “o que fazer” (ações), “aonde chegar” (metas ou 

objetivos relacionados ao estado de coisas que se pretende alterar) e “como fazer” (estratégias 

de ação) (RODRIGUES, 2011, p. 52-53). 

Quanto à sua natureza e diferenciação, as políticas públicas podem ser de diferentes 

tipos, a saber: 

 

1) Política Social: saúde, educação, habitação, previdência social; 2) Política 

Macroeconômica: incluindo aqui ações de ordem fiscal, monetária, cambial e 

industrial; 3) Política Administrativa: que abarca aspectos como democracia, 

descentralização e participação social; e 4) Política Específica ou setorial: que 

compreende medidas voltadas para o meio ambiente, cultura, agrária, direitos 

humanos etc. (DIAS; MATOS, 2012, p. 17). 

 

Particularmente, o processo de formulação de uma política pública “é aquele através 

do qual os governos traduzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão 

resultados ou as mudanças desejadas no mundo real” (SOUZA, 2003, p. 13). 

As políticas públicas revelam escolhas e interesses do setor escolar, assim como do 

Estado, do setor produtivo e da sociedade em geral. Tais políticas são vinculadas à realidade 

social enquanto atos políticos e embates históricos (DOURADO, 2007).  

As políticas públicas educacionais referem-se à educação escolar. 

 

A política educacional definida como policy – programa de ação – e, portanto, no 

contexto das relações sociais que plasma as assimetrias, a exclusão e as 

desigualdades que se configuram na sociedade e no nosso objeto. A questão, pois, é 

ter o sábio equilíbrio: manter uma postura objetiva que dote o conhecimento 

produzido de um coeficiente científico, sem abdicar de um nível analítico que 

contemple as condições de possibilidade da adoção de estratégias que venham a 
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permitir a implementação de uma política de transformação. (AZEVEDO, 2004, p. 

9) 

 

Com o avanço tecnológico e a variedade e celeridade de conhecimentos disponíveis na 

atualidade, surge à necessidade de adequar a realidade escolar às mudanças que ocorrem na 

sociedade. Destarte, a escola deve buscar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, 

sendo que o objetivo de educação determinará a forma de gestão e de organização do espaço 

escolar (LIBÂNEO, 2001). 

Para consolidar esse modelo de gestão democrática, é pertinente acentuar o papel da 

Constituição Federal de 1988, especialmente o seu artigo 206, inciso VI (“gestão democrática 

do ensino público, na forma da lei”), e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei 

nº 9.394, de 1996, em específico o seu artigo 14). 

A partir do artigo 206, inciso VI da Carta Magna, outras regulamentações foram 

concretizadas. 

 

Os estudos ao longo do século XX no campo da gestão educacional/escolar no 

Brasil compreendem que o dirigente, especialmente o da escola, é um educador que 

tem a tarefa de coordenar o esforço coletivo desenvolvido na instituição, pois a 

gestão é, antes de tudo, a coordenação deste trabalho com vistas aos objetivos 

educacionais. (SOUZA, 2009, p. 87) 

 

Tal gestor deverá estar em sintonia com as características técnicas do cargo, bem como 

do novo processo de construção de um sistema nacional de educação que concita uma gestão 

mais participativa e coletiva. 

Por outro lado, de acordo com o artigo 14 da LDB, 

 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: 

I – Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola; 

II – Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes.  

 

Em síntese, a LDB 9394/96 prevê que os estabelecimentos de ensino devem elaborar 

suas propostas pedagógicas e compartilhá-las com a comunidade, além da necessidade de a 

gestão democrática ser definida em conformidade com as especificidades do meio educativo. 

A gestão democrática “é tema muito presente em discussões na educação, desde a 

escola básica até o ensino superior, margeando especialmente os campos da política e da 

legislação educacional” (SOUZA, 2009, p. 84). 
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A gestão educacional corresponde ao processo de administrar a dinâmica do sistema 

de ensino em sua totalidade e de coordenar as escolas em particular, 

 

Afinando com as diretrizes e políticas educacionais públicas, para a implementação 

das políticas educacionais e projetos pedagógicos das escolas, compromissando com 

os princípios da democracia e com os métodos que organizem e criem condições 

para um ambiente educacional autônomo (soluções próprias, no âmbito de suas 

competências) de participação e compartilhamento (tomada conjunta de decisões e 

efetivação de resultados), autocontrole (acompanhamento e avaliação como retorno 

de informações) e transparências (demonstração pública de seus processos e 

resultados) (LÜCK, 2011, p. 35-36). 

 

Escola e democracia, pois, “são temas interligados, polissêmicos e contraditórios. 

Percebe-se que o acesso à escola nem sempre foi considerado um direito de todos, assim 

como a própria democracia não necessariamente foi pensada para todos” (PAIXÃO; 

GUIMARÃES-IOSIF, 2014, p. 3). 

A escola democrática “pressupõe que todos tenham seus anseios minimamente 

supridos ou acolhidos; que todos sejam considerados sujeitos de direitos, isto é, cidadãos; que 

todos se sintam parte e que façam parte da escola” (PAIXÃO; GUIMARÃES-IOSIF, 2014, p. 

5). 

A escola é o centro de materialização das políticas públicas educacionais, as quais 

estão relacionadas à conjuntura mais ampla das políticas sociais. A política educacional 

articula-se com um determinado momento histórico e sua construção ocorre a partir da 

evidência de uma necessidade (AZEVEDO, 2004). 

Enquanto direcionadas ao meio educativo, as políticas públicas são complexas, na 

medida em que englobam distintos atores e fronteiras teóricas e metodológicas. A educação 

como direito social, envolve a sociedade civil e política, bem como a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, cada qual desempenhando suas funções na seara educativa. 

 

 

 

3 As TIC nas escolas brasileiras 

 

No Brasil, por volta de 1973, acreditava-se que “a educação seria o setor mais 

importante para construção de uma modernidade aceitável e própria, capaz de articular o 

avanço científico e tecnológico com o patrimônio cultural da sociedade e promover as 

interações necessárias” (MORAES, 1997, p. 3). 
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Em 1979, foi criada a Secretaria Especial de Informática (SEI) com a finalidade de 

coordenar e executar a Política Nacional de Informática, estimulando a informatização na 

sociedade. O emprego da informática na educação tornou-se objeto de estudo no final da 

década de 1970, mediante o projeto Educação com Computador (Educom), o qual foi “a 

primeira ação oficial e concreta para levar os computadores até as escolas públicas” (TAJRA, 

2008, p. 15). 

O projeto Educom foi o primeiro projeto público a tratar da informática educacional. 

Ademais, 

 

Agregou diversos pesquisadores da área e teve por princípio o investimento em 

pesquisas educacionais. Este projeto forneceu as bases para a estruturação de outro 

projeto, mais completo e amplo, o Proinfe. O Proinfo, praticamente uma releitura do 

projeto Proinfe, teve maior incentivo financeiro e está sendo, até o momento, o mais 

abrangente no território nacional entre todos os projetos, através de seus Núcleos de 

Tecnologia Educacional (NTE). (TAVARES, 2013, p. 1) 

 

No início da década de 80, “começa a desenvolver-se a Política de Informática 

Educativa (PIE), caracterizada por atividades de pesquisa e seminários de discussão em 

pequena escala” (CARNEIRO, 2002, p. 49). 

Desde o surgimento da educação a distância, 

 

As diferentes tecnologias incorporadas ao ensino contribuíram para definir os 

suportes fundamentais das propostas. Livros, cartilhas ou guias especialmente 

redigidos foram as propostas iniciais; a televisão e o rádio constituíram os suportes 

da década de 70; os áudios e vídeos, da década de 80. Nos anos 90, a incorporação 

de redes de satélites, o correio eletrônico, a utilização da Internet e os programas 

especialmente concebidos para os suportes informáticos aparecem como os grandes 

desafios dos programas na modalidade. O papel que se atribuiu aos suportes no 

processo de ensinar, as relações entre esses suportes e os tipos de processamento 

didáticos têm sido temas controversos ao longo das distintas experiências na 

educação a distância. (LITWIN, 2001, p.16) 

 

Na década de 1990, “o uso do computador na educação está em plena ascensão em 

diversos países. O receio inicial de que a máquina poderia vir a substituir o professor aos 

poucos está sendo desmistificado” (NISKIER, 1993, p. 100). 

Para executar a informática no contexto educacional, contou-se com o expressivo 

contributo de órgãos como o Ministério da Educação (MEC), o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Secretaria Especial de Informática 

(SEI) e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) (MORAES, 1997). 

Com o auxílio dos supracitados órgãos, houve, por meio da Política Nacional de 

Informática, o desenvolvendo diretrizes fundamentais para implantação das TIC nas escolas. 
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Concomitantemente, foi criado o Programa Nacional de Informática na Educação 

(Proinfo) com o propósito de promover o uso pedagógico das TIC na rede pública de ensino 

fundamental e médio pertencentes às redes municipal e estadual. Esse programa educacional 

“é uma iniciativa do Ministério da Educação; tem como foco de suas ações a capacitação de 

multiplicadores e de escolas para o uso da telemática em sala de aula e é desenvolvido em 

parceria com os governos estaduais e alguns municipais” (ROJO et al., 2005, p. 156). 

De acordo com o Portal do Ministério da Educação, o Proinfo, que foi criado pela 

Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997 leva às escolas computadores, recursos digitais e 

conteúdos educacionais. Em contrapartida, Estados, Distrito Federal e Municípios devem 

assegurar a estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores para 

utilizar as máquinas e as tecnologias. 

Saliente-se que “a qualidade social na educação não se restringe a fórmulas 

matemáticas, tampouco a resultados estabelecidos a priori e a medidas lineares 

descontextualizadas” (SILVA, 2009, p. 223). 

Mediante as TIC, os professores são desafiados rever seu modo de conceber e de 

praticar o ensino, considerando os modos individuais e coletivos como poderão efetivar-se as 

aprendizagens. Eles “terão que redesenhar seu papel e sua responsabilidade na escola atual”, 

porém outras questões “se inscrevem na esfera da direção da escola, da administração e da 

própria sociedade” (IMBÉRNOM, 2010, p. 36). 

A inclusão digital constitui a “universalização do acesso ao computador conectado à 

Internet, bem como, ao domínio da linguagem básica para manuseá-lo com autonomia” e 

envolve “a apropriação social das novas tecnologias digitais para atender às necessidades das 

comunidades, para promover a formulação de políticas públicas, a criação de conhecimentos, 

a elaboração de conteúdos apropriados e o fortalecimento das capacidades das pessoas” 

(PORCARO, 2005, p. 33). 

Há a responsabilidade de incluir e socializar os novos recursos tecnológicos no 

ambiente escolar, sendo 

 

Necessário possibilitar a comunidade escolar vivenciar esse processo de inclusão 

digital, por intermédio de situações potencialmente pedagógicas e catalisadoras, que 

garantam a apropriação e a sustentabilidade dessas tecnologias, e principalmente, 

que permitam a autonomia da escola na gestão desse processo (PRATA, 2002, p. 

77). 

 

Para que a incorporação da informática possibilite uma educação mais qualificada, é 

inescusável adequar os profissionais da área de educação, pois “a implantação da informática 
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como auxiliar do processo de construção do conhecimento implica mudanças na escola que 

vão além da formação do professor” (VIEIRA, 2011, p. 4). 

Apesar de adotar políticas de acesso, o sistema público educacional brasileiro ainda 

não auferiu êxito em integrar totalmente as tecnologias nas escolas. Ademais, a altercação 

acerca dos impactos sociais das TIC no sistema educacional não é novo e reforça uma agenda 

para as políticas públicas na área da educação. 

 

Inicialmente focados no provimento de infraestrutura de acesso, os programas de 

fomento ao uso das TIC no âmbito escolar têm como ponto de partida uma 

expectativa de profundas mudanças nas dinâmicas de ensino-aprendizagem – 

sobretudo na busca pela transformação das práticas pedagógicas e por um aumento 

do desempenho escolar. (BARBOSA, 2014, p. 27) 

 

Noutro ponto de vista, “ainda existem muitas barreiras a serem superadas para a 

integração efetiva das TIC aos processos pedagógicos, que vão além das dificuldades 

associadas a questões de infraestrutura das TIC nas escolas” (BARBOSA, 2014, p. 28). 

A relação entre a tecnologia e a escola permanece conflituosa, na medida em que 

“entre os professores, a disseminação de computadores, Internet, celulares, câmeras digitais, 

e-mails, mensagens instantâneas, banda larga e uma infinidade de engenhocas da 

modernidade provoca reações variadas” (POLATO, 2009, p. 50). 

No século XXI, as novas tecnologias da informação impactam significativamente as 

transformações culturais, a superação dos limites espaciais e a concentração e rapidez na 

transmissão de informações. São notórias as prerrogativas das TIC, e, em termos gerais, o uso 

da tecnologia pode transformar de modo qualitativo a sociedade, mas a condição sine qua non 

é que o seu acesso seja irrestrito. 

 

 

4 A Internet no contexto escolar 

 

Internet é a sigla de internetwork system, cuja tradução é “sistema de interconexão de 

rede de comunicação”. Por meio da Internet é possível ter acesso a uma grande quantidade de 

informações disponíveis mundialmente, por isso é considerada a mais completa e abrangente 

ferramenta de aprendizado existente. Das tecnologias digitais, a Internet, especificamente, 

oferece uma gama de informações, como acervos de livros, revistas, artigos científicos etc., 

que propiciam o estudo de diferentes áreas do conhecimento. 
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A informática e a Internet trazem consigo uma nova lógica e postura diante da 

aprendizagem completamente distinta das anteriores, afinal, a relação espaço-tempo 

apresentada pela escola é limitada àquele espaço físico, ao passo que essas novas 

tecnologias rompem as possibilidades comunicativas e de formação a partir do 

desaparecimento das fronteiras físicas e espaciais. (ARRUDA, 2009, p. 20) 

 

A Internet é a maior rede do mundo de computadores, sendo que a computação é 

utilizada como um meio para gerar, transmitir e armazenar diversas informações, ou seja, “a 

tecnologia é usada para fazer o tratamento da informação, auxiliando o utilizador a alcançar 

um determinado objetivo” (VIEIRA, 2011, p. 16). 

O serviço WWW (World Wide Web) foi criado em 1989 como um agregador de 

informações, no qual a maioria das informações disponíveis na Internet podem ser acessadas 

em diferentes plataformas. 

O modo padrão das informações do WWW é o hipertexto, que possibilita interligar 

documentos variados. O hipertexto é codificado com a linguagem HTML (Hypertext Markup 

Language), que contém um conjunto de marcas de codificação, as quais são interpretadas 

pelos clientes WWW, ou seja, os browsers, como o Netscape Navigator e o Internet Explorer, 

em distintas plataformas. 

Os documentos HTML em um site da Web geralmente abordam um ou mais assuntos 

relacionados e são interligados por meio de hiperlinks. A maioria dos sites da Web tem uma 

homepage como ponto inicial, a qual continuamente funciona como uma lista do conteúdo do 

site (MICROSOFT PRESS, 1998). 

Um site ou sitio da Internet “é um espaço, ambiente ou lugar na WWW (World Wide 

Web) que oferece informações sobre determinada assunto, pessoa, instituição ou evento. É 

acessado por meio de um endereço que indica exatamente onde se encontra no ciberespaço” 

(SILVA, 2013, p. 66). 

Contemporaneamente, “o uso de ambientes virtuais de aprendizagem (AVAs) vem 

crescendo nos mais diversificados contextos educativos, como forma de ampliação dos 

espaços pedagógicos, facilitando o acesso a informação e à comunicação” (NEVADO, 2005, 

p. 1). 

O LMS (Learning Management System) ou AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem) é um “ambiente de gestão e construção integradas de informação, 

comunicação e aprendizagem on-line. Tal como o site, é, na verdade, uma hiperinterface, 

podendo reunir diversas interfaces síncronas e assíncronas integradas” (SILVA, 2013, p. 66). 

Segundo Castells (1999), a coexistência harmônica de vários interesses e culturas na 

rede tomou a forma da World Wide Web, uma rede flexível composta por redes dentro da 



9 
 

Internet, onde empresas, instituições, associações e pessoas físicas produzem os próprios 

Websites, que servem de fulcro para que os indivíduos com acesso possam produzir sua 

homepage, feita de colagens variáveis de textos, imagens, sons e animações. 

A disseminação e uso de tecnologias digitais, sobretudo dos computadores e da 

Internet, 

 

Favoreceu o desenvolvimento de uma cultura de uso das mídias e, por conseguinte, 

de uma configuração social pautada num modelo digital de pensar, criar, produzir, 

comunicar, aprender – viver. E as tecnologias móveis e a web 2.0, principalmente, 

são responsáveis por grande parte dessa nova configuração social do mundo que se 

entrelaça com o espaço digital (ALMEIDA; SILVA, 2011, p. 4). 

 

O uso da Internet na escola constitui uma exigência da cibercultura, isto é, do “novo 

ambiente comunicacional-cultural que surge com a interconexão mundial de computadores 

em forte expansão no início do século XXI. Novo espaço de sociabilidade, de organização, de 

informação, de conhecimento e de educação” (SILVA, 2013, p. 63). 

Por esse ângulo, o trabalho na Internet 

 

Implica a criação de ambientes de aprendizagem colaborativos voltados para a 

socialização, à solução de problemas, a gestão compartilhada de dados, que 

contenham informações de interesses de grupo, capazes de modelar conhecimentos 

sobre as mais diferentes áreas. Alunos e professores participam ativamente do 

processo continuo de colaboração, interação, motivação, desenvolvimento da 

criticidade e autonomia, da criatividade e descoberta. Nele também se permite a 

pesquisa individual, em que cada aluno segue seu próprio ritmo e a pesquisa em 

grupo, em que se desenvolve a aprendizagem colaborativa (CRUZ, 2013, p. 5). 

 

O fato de o professor estar atualizado com o uso das tecnologias digitais na educação 

faz com que os alunos tenham mais segurança e confiança no processo de ensino-

aprendizagem, além de disposição para aprender. Afinal, “uma característica importante 

quanto ao uso da Internet é que ela possibilita o aprendizado colaborativo, o que significa que 

tanto alunos como professores são participantes ativos no processo de aprendizagem” 

(CASAGRANDE, 2008, p. 5).  

Ora, o papel da educação é propiciar aos educandos condições de pensar, analisar, 

dialogar e trocar informações coletivamente. A Internet viabiliza a interatividade, 

caracterizada tanto na arquitetura hipertextual como no ciberespaço, elementos que anuem a 

comunicação sob uma multiplicidade de redes articulatórias de conexões. 

 

A emergência da interatividade como perspectiva comunicacional no ambiente 

educacional da sociedade moderna, na era digital, da cibercultura, cria a necessidade 
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de os professores coadunarem sua prática docente com a dinâmica interativa das 

tecnologias digitais e com o perfil comunicacional dos seus alunos. As tecnologias 

digitais rompem com a mensagem fechada, fortalecendo a cultura da participação, 

onde o receptor é convidado à criação compartilhada diante da mensagem, e, que 

ganha sentido sob sua intervenção. (ROCHA; NETO, 2013, p. 5) 

 

O acesso à informática deve ser entendido como um direito, e tanto nas escolas 

públicas como nas particulares o estudante deve poder usufruir de uma educação que uma 

alfabetização tecnológica. 

 

Tal alfabetização deve ser vista não como um curso de Informática, mas, sim, como 

um aprender a ler essa nova mídia. Assim, o computador deve estar inserido em 

atividades essenciais, tais como aprender a ler, escrever, compreender textos, 

entender gráficos, contar, desenvolver noções espaciais etc. E, nesse sentido, a 

informática na escola passa a ser parte da resposta a questões ligadas à cidadania. 

(BORBA; PENTEADO, 2001, p. 34) 

 

Ao deixarem priorizar o texto impresso como fonte única de conhecimentos válidos, 

“os jovens de hoje vêm migrando do livro, jornal e revistas impressos para a Internet, onde 

acreditam poder encontrar tudo de que necessitam para se manter informados e vinculados ao 

seu grupo, assim como para aprender” (MAMEDE-NEVE; DUARTE, 2008, p. 778). 

Na perspectiva sociocultural, “aprender é mais do que memorizar. Envolve, além da 

memorização de conteúdos significativos para os alunos, o raciocínio, a capacidade de fazer 

relações entre o que se aprende na escola e o que se vive fora dela e entre os próprios 

conteúdos” (GOMES, 2002, p. 49). 

Como barreiras de tempo e espaço são constantemente derrubadas, o acesso à 

tecnologia requer uma atitude ao mesmo tempo crítica e inovadora, de forma a possibilitar o 

relacionamento com a sociedade como um todo. O desafio “passa por criar e permitir uma 

nova ação docente na qual professor e alunos participam de um processo conjunto para 

aprender de forma criativa, dinâmica, encorajadora e que tenha como essência o diálogo e a 

descoberta” (BEHRENS, 2000, p. 77). 

Dessa forma, o papel docente é redimensionado, na medida em que o professor 

transforma-se no estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por 

buscar a informação mais relevante (MORAN et al., 2012). 

 

 

4.1 A segurança na Internet 
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A utilização da Internet deve ocorrer como um alicerce na construção de 

conhecimentos. Assim, como as tecnologias integram o cotidiano dos jovens, “é 

responsabilidade dos gestores e professores, acolhê-las como aliadas em seu trabalho, 

utilizando-a como ferramenta para o processo de ensino e aprendizagem e também formando 

para o uso correto dessas tecnologias” (WEINERT et al., 2011, p. 53). 

Em 23 de abril de 2014, foi sancionada a Lei nº 12.965, popularmente conhecida como 

Marco Civil da Internet, com o objetivo de oferecer segurança jurídica aos usuários da rede, 

isto é, aos internautas e provedores, às empresas e à Administração Pública. 

A nova lei estabelece princípios, fundamentos, direitos e objetivos no uso da rede 

mundial de computadores, assim como cria normas de cunho processual para a proteção 

desses direitos. A nova norma também tem o objetivo de assegurar os direitos à liberdade de 

expressão e privacidade dos usuários, direitos que estão presentes em todo o texto legal. 

A Lei nº 12.965, em seu artigo 26, determina que 

 

O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação, em 

todos os níveis de ensino, inclui a capacitação, integrada a outras práticas 

educacionais, para o uso seguro, consciente e responsável da Internet como 

ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o 

desenvolvimento tecnológico. 

 

Sob esta ótica, o uso criativo das tecnologias pode contribuir para os professores 

transformarem “o isolamento, a indiferença e a alienação com que costumeiramente os alunos 

frequentam as salas de aula, em interesse e colaboração, por meio dos quais eles aprendam a 

aprender, a respeitar, a aceitar, a serem pessoas melhores e cidadãos participativos” 

(KENSKI, 2011, p. 103). 

A Internet constitui uma nova forma de promover o trabalho pedagógico e, portanto, 

influencia o processo educacional, habilitando o corpo discente para uma nova ordem global 

de relações humanas, de modo a transformar a realidade sócio-histórico-cultural. 

O uso das novas tecnologias de informação e comunicação “é imprescindível dentro 

do processo de ensino-aprendizagem. Com o uso da Internet, temos acesso a um grande 

número de informações, permitindo assim a interação e a colaboração entre pessoas distantes 

geograficamente” (COUTINHO et al., 2014, p. 15). 

As tecnologias poderão revolucionar o ensino e a educação de forma geral, no entanto 

a forma como são utilizadas para a mediação entre professores, alunos e a informação pode ou 

não ser revolucionária, já que “os processos de interação e comunicação no ensino sempre 
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dependeram muito mais das pessoas envolvidas no processo do que das tecnologias utilizadas, 

seja o livro, o giz ou o computador e as redes” (KENSKI, 2010, p. 121). 

O professor que trabalha na educação com a informática deve desenvolver na relação 

aluno-computador uma mediação pedagógica “que se explicite em atitudes que intervenham 

para promover o pensamento do aluno, implementar seus projetos, compartilhar problemas 

sem apresentar soluções, ajudando assim o aprendiz a entender, analisar, testar e corrigir 

erros” (MASETTO, 2000, p. 171). 

As tecnologias, em função das extensas possibilidades de pesquisa, facilitam a 

motivação dos discentes porque a informática transforma o conhecimento em algo não-

material, variável, fluido e indefinido, mediante os suportes digitalizados, trazendo consigo 

processos provocadores de rupturas, tais como: 

 

A interatividade, a manipulação de dados, a correlação dos conhecimentos entre si 

por meio de links e nós de rede hipertextuais, a plurivocidade, o apagamento das 

fronteiras rígidas entre texto-margens e autores-leitores, a relativização da 

objetividade do conhecimento e da busca de verdades definitivas (RAMAL, 2002, 

p.14). 

 

Todavia, existem alunos que se perdem durante a navegação pela multiplicidade de 

sites disponíveis, evadem para áreas de interesse pessoal, comprovando que “o acesso a 

grandes quantidades de informação não assegura a possibilidade de transformá-la em 

conhecimento. O conhecimento não viaja pela Internet” (MARTÍNEZ, 2004). 

Os professores, por essa razão, devem capacitar-se para utilizar as novas 

metodologias, na medida em que apenas a tecnologia em sala de aula não despertará o 

interesse do aluno pela aprendizagem. 

Embora conciliáveis, unir educação e tecnologia constitui “uma tarefa que exige 

preparo do professor dentro e fora da sala de aula. Ao mesmo tempo em que oferece desafios 

e oportunidades, o ambiente digital pode tornar-se um empecilho para o aprendizado quando 

mal usado” (NEIRA, 2016 p. 4). 

Além da capacitação dos professores, é necessário que os mesmos mudem suas 

atitudes para que haja a integração das tecnologias na escola e a quebra dos paradigmas 

(TAJRA, 2008). 

Noutro norte, os eventuais benefícios ou malefícios às crianças e adolescentes 

decorrentes do uso da Internet são bastante discutidos. No Brasil, tal preocupação é justificada 

devido ao número progressivo de acesso destes jovens à rede mundial de computadores 

(BORGES, 2013). 
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Fato é que crianças e adolescentes têm acesso cada vez mais cedo à informação e às 

novas tecnologias, o que suscita a necessidade orientá-los na sua “navegação” e aprendam a 

lidar com as situações indevidas (BASTOS, 2014). 

A segurança na Internet depende de diversas ações, dentre as quais a educação dos 

usuários da rede sobre as ameaças e suas formas de proteção (HOEPERS; STEDING-

JESSEN, 2006). 

Quando utilizada com intuito de obter informações sobre pesquisa, estudos e 

conversas entre amigos, a Internet pode ser considerada benéfica. Mesmo assim, é preciso 

considerar a fonte de informação e com quem os jovens estão se relacionando (BORGES, 

2013). 

Assim, os jovens precisam ser conscientizados sobre os reais perigos existentes 

quando navegam na Internet e as formas para se proteger. Ademais, é imperioso esclarecer 

que a Internet somente constitui fonte de conhecimento para o usuário que o almeja. Caso 

contrário, a criança ou o jovem distanciarão de todo conteúdo relevante e buscarão materiais 

que não contribuirão para a sua formação. E é precisamente nesse ponto que, além dos pais e 

responsáveis, o educador deve norteá-los, ensinando como essa potente ferramenta pode e 

deve ser usada. 

 

 

5 Conclusão 

 

A presente pesquisa, ao estabelecer a relação entre a educação e as novas tecnologias, 

em especial a Internet, inferiu que às escolas cabe objetivar o uso dessa tecnologia e favorecer 

seu acesso aos educandos e educadores. Ao usar a Internet como recurso de aprendizagem, o 

professor oportuniza ao aluno obter conhecimentos diversificados e fomentar o processo 

nevrálgico e criativo mediante a comunicação. 

Para a escola, o grande desafio implica em mudanças que vão desde a concepção de 

educação, de aprendizagem e de formação de professores até a definição de políticas públicas 

capazes de assegurar a democratização e apropriação das novas tecnologias em uma 

perspectiva crítica. Nesse aspecto, Internet, tecnologia e escola, apesar de às vezes 

constituírem discursos díspares, podem atuar conjuntamente para promover um processo de 

aprendizagem contextualizado. 

A escola, por meio do corpo docente, deve ensinar os alunos a utilizar com 

consciência as possibilidades disponibilizadas pela Internet. É importante que o professor 
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monitore os alunos a fim de evitar acessos a sites não permitidos e que eles se afastem do que 

de fato relevante. Além disso, é imperioso que o professor sugira sites que contenham 

informações confiáveis, de forma a estimular a discussão do conteúdo, bem como questionar e 

promover a construção do conhecimento. 

O gerenciamento das políticas e do sistema educacional está relacionado com as 

problemáticas enfrentadas pelos docentes, cujos critérios para fazerem uso das tecnologias em 

sala de aula consistem na formação e capacitação, pelas quais poderão conseguir direcionar o 

aluno a desenvolver a aprendizagem cooperativa, a pesquisa em grupo e a troca de resultados, 

sempre com atenção nas informações pertinentes disponibilizadas na web. 

Por parte dos alunos, a interação bem-sucedida propende a ampliar a aprendizagem, 

patenteando que a tecnologia no ambiente da sala de aula pode modificar a situação da 

educação, tornando-os mais participativos, questionadores e críticos. 

A imprescindibilidade de se compreender a função da escola no século XXI remete à 

reflexão acerca dos significados e dos sentidos do sistema educativo ante a formação das 

novas gerações. A educação, que é um dos pilares da construção da sociedade da informação, 

precisa estar aberta aos novos espaços de aprendizagem e produção do conhecimento 

viabilizado pelas tecnologias, pois não há como conceber a sociedade atual e do futuro sem 

tecnologia, sobretudo a Internet. 
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A presente investigação é resultado de discussões e análises realizadas no quarto período do Curso de
Matemática da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia na disciplina de Historia da
Matemática, tendo como eixo temático as descobertas do filosofo Pitágoras de Samos. Pitágoras
nasceu aproximadamente entre os anos de 580 - 497 a.C em uma cidade grega chamada Samos por
isso, ele ficou conhecido na época como Pitágoras de Samos. Foi um respeitável matemático e
filósofo grego da Antiguidade. Desenvolveu trabalhos no campo da matemática, geografia, música,
medicina e filosofia. Ainda jovem impressionava os mestres das escolas de Samos. Com 16 anos, foi
enviado para Mileto, para estudar com Tales, o maior sábio daquele tempo, que impressionado com os
conhecimentos do aluno, passou a estudar suas descobertas de Geometria e Matemática. Uma de suas
grandes criações ocorreu quando o filosofo foi visitar Egito e ficou maravilhado com as pirâmides, foi
a parti daí que o mesmo desenvolveu o tão conhecido Teorema de Pitágoras.  Com este teorema
Pitágoras descobriu que é possível calcular o lado de um triângulo retângulo, conhecendo os outros
dois. Deste modo, ele conseguiu mostrar que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da
hipotenusa. Atribui-se também a ele o desenvolvimento do sistema decimal, da tábua de multiplicação
e as proporções aritméticas. Pitágoras teve grandiosa importância nos estudos futuros da matemática,
pois foi um dos maiores construtores da base dos conhecimentos matemáticos, geométricos e
filosóficos que temos no momento atual.
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AS RELAÇÕES DE GÊNERO NA ESCOLA E NAS PRÁTICAS SOCIAIS

Camila Drielly Barcelos
FEESU/FUPAC

camila_drielly@hotmail.com
Bill Robson Monteiro Lisboa

FEESU/FUPAC
billrobsonmg@hotmail.com

Resumo expandido

O presente trabalho constitui um relato de experiência com a temática “Relações de Gênero”
como conteúdo desenvolvido a partir do componente curricular de Educação em Direitos
Humanos como disciplina que faz parte do currículo do segundo período do curso de
Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia. O
estudo desenvolvido na disciplina de Educação em Direitos Humanos quebrou uma série de
paradigmas e estereótipos demarcados pela sociedade como “corretos”, fazendo com que
conseguíssemos compreender, construir e associar as nossas atitudes com acontecimentos
cotidianos.

Como as relações de gênero se apresentam na sociedade atual? Esta é uma
questão que tem ganhado visibilidade. Avanços legais e programáticos
legitimam a necessidade de se trabalhar essa temática em interface com
práticas educativas e apontam os impactos que esse trabalho, ou ausência
dele, pode produzir nos processo de ensino-aprendizagem. Em seu trabalho
cotidiano, a escola demarca espaços, institucionaliza comportamentos e
legitima discursos sobre os corpos e os gêneros, geralmente separando
práticas do feminino e do masculino. (SOARES; ALVES; SOUZA, 2014,
p.43 Grifo nosso)

Na escola e nas práticas sociais estão repletos de normas impostas às pessoas, sobretudo quando se
refere às questões de gênero. As desigualdades destas relações ultrapassaram gerações e se perpetuam
nas culturas contemporâneas desta forma, mudanças devem começar no âmbito educacional, uma vez
que, a escola é o lócus em que várias culturas se encomtram, e o que cada criança desenvolve e cria
nesse espaço é levado com ela para outros ambientes e sucessivamente até a vida adulta.
Frequentemente ao entrar numa escola encontramos as meninas jogando vôlei e os meninos futebol
numa aula de educação física, essas atividades quase sempre são demarcadas como a primeira de
“menina” e a outra de “menino”. É importante (re)pensar essa prática de separação dos padrões
feminino e masculino, para que ambos consigam compreender que: a forma de falar, brincar, se vestir
e de se comportar não os fazem melhores ou piores que outras pessoas. Desse modo, as práticas
educacionais voltadas para a desconstrução de estereótipos de gênero que a sociedade impõe, podem
edificar positivamente a forma como os grupos se relacionam, diminuindo os preconceitos existentes
nos dias atuais e a segregação na escola e na sociedade.As relações de gênero estão inseridas em
todas as ações socioculturais existentes. Antes do nascimento, as pessoas já têm seus papéis
sociais constituídos através dos seus aparelhos reprodutores que os classificam como
feminino e masculino e, que consequentemente os intitulam como homens e mulheres. Essas
atribuições interferem no cotidiano de cada ser humano pelo simples fato de demarcarem a
cor rosa como a cor das meninas e a azul como a cor dos meninos, no ato de brincar subjuga
que, meninas brincam de bonecas e meninos com bolas, e ainda afirmam que mulheres



precisam ser delicadas e sensíveis, e os homens brutos e fortes. Esses estereótipos criaram
desde os primórdios, diferenças que ultrapassaram anos e séculos e continuam vigentes na
sociedade atual. A mulher, mesmo que de uma forma camuflada, é vista ainda como aquela
que deve cuidar da casa e dx1s filhxs, tendo o marido como “chefe” da casa, a qual ela é
totalmente dependente. No ambiente do trabalho, mulheres ainda são tratadas com
indiferença, tanto no âmbito profissional (quanto ao salário que recebem) como no espaço
privado, que geralmente elas ocupam como a casa e a educação dxs fillxs. Através de estudos
e constantes observações sobre como essas relações interferem de forma negativa no meio em
que vivemos, percebemos que o termo gênero e as suas possibilidades devem ser trabalhados
e construídos diariamente com as crianças desde a educação infantil, desta forma, cada
criança carregaria com ela, conceitos importantes que contribuiriam para a vida adulta no
âmbito social, emocional e financeiro. Ao realizar um estágio numa escola Privada de
educação infantil em Uberlândia, notamos que as crianças de zero a cinco anos já vinham de
outros espaços sociais com características e conceitos cristalizados que a sociedade impõe
sobre o que uma menina e um menino, por exemplo, deve usar, falar ou fazer. Repletas de
estampas das princesas da Disney e dos super-heróis da Marvel, nas brincadeiras elas sempre
se dividiam em meninas de um lado e meninos de outro. Desta forma, decidimos montar
algumas atividades para começar a desconstrução desses estereótipos de gênero. Colocamos
alguns objetos de cores rosa, lilás, azul e verde, embaixo de potes esses objetos deveriam ficar
sob cuidado de cada criança durante uma semana, o espanto e a resistência quando ambos
pegaram os objetos com cores que elxs não estavam acostumadxs foi inevitável. Neste
momento explicamos para elxs que essas cores não diziam nada sobre o que cada criança
representava, eram apenas cores, meros objetos, assim como as bonecas, bolas e carrinhos, e
que cada um poderia brincar e escolher qualquer brinquedo, porque essas escolhas não as
fariam melhor ou pior que as outras pessoas. No início as crianças ficaram um pouco
apreensivas, mas com o passar dos dias algumas meninas passaram a variar nas cores das
roupas, brincando com bolas e carrinhos e os meninos passaram a participar dos piqueniques e
das brincadeiras de casinha com as colegas. No final do estágio havíamos conseguido
desconstruir, mesmo que pouca, a caracterização do que as crianças devem ou não fazer
relacionadas ao gênero, contribuindo de forma significativa para que elas futuramente
consigam lidar com as peculiaridades, fazendo com que isso seja positivo para o meio social a
qual ela estará engajada.
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Resumo
Este trabalho é resultado de um projeto desenvolvido na disciplina de Cultura e
Tradições Religiosas na Sociedade Brasileira, do 3º período de Pedagogia da
Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC, intitulado de “Roteiros de Fé”,
onde foram expostas as diferentesmaiores religiões no mundo.Objetivou-setratar da
importância histórico-cultural e simbológica que o Cristianismo possui na cidade de
Uberlândia, mais especificamente o Catolicismo. Foram informados dados como: nome
e localização da paróquia, a data de fundação, seus dirigentes, o papel social que
desempenha, suas pastorais e grupos de apoio às famílias, características das
celebrações e paramentos utilizados nas celebrações, número de pessoas que frequentam
as celebrações e destas quantas são dizimistas. De início conceituamos Cristianismo
para dar uma fundamentação para o restante do trabalho, após isso conceituamos
Catolicismo, desmembrando em suas três vertentes e focando então na Igreja Católica
Apostólica Romana, de onde informamos os dados supracitados, o significado desta
denominação e história de como surgiu. Seguindo essa vertente elaboramos a
significação dos gestos corporais; símbolos litúrgicos; símbolos litúrgicos ligados a
natureza; objetos litúrgicos e paramentos utilizados nas celebrações. Ainda
esclarecemos o calendário do ano litúrgico que não segue o calendário civil e é dividido
em ciclos, cada ciclo possuindo uma cor específica com significado. Pontuamos a
celebração da missa parte a parte: iniciando com a nomenclatura correta de cada parte
da igreja onde se é celebrada a missa, e seguimos com a explicação dos ritos iniciais;
liturgia da palavra; liturgia eucarística; oração eucarística; ritos da comunhão e ritos
finais. Além disso, demos significação de termos litúrgicos que são utilizados dentro
das celebrações e que muitas vezes não sabemos o significado real. Após o
desmembramento do Catolicismo entramos nos dados da Paróquia que visitamos, a
Paróquia Divino Espírito Santo do Cerrado, de onde informamos dados principais;
contamos a história da construção da igreja feita pela arquiteta Lina Bo Bardi, que aliás
trouxemos uma breve biografia; os horários de celebrações; as igrejas que fazem parte
da Paróquia e a administração dela feita pelo Pe. Rogério Antônio Alves e pelo Diácono
Permanente José Alves de Sousa. A Paróquia ainda conta com um Museu de Arte Sacra,
o MAS, que teve sua criação no ano de 2009 como extensão da Faculdade Católica, pois
não possuía sede própria, mas com seis anos de criação, foi necessário um novo local



para que o Museu mantivesse suas atividades, a principio seria uma sala na Cúria
Diocesana, mas o espaço não comportaria o tamanho de todo acervo e seus projetos
culturais então, a Paróquia a pedido do Bispo Dom Paulo Evaristo Machado acolheu o
Museu.Sua inauguração no novo espaço se deu no dia 01 de maio de 2015 e vale
ressaltar que este não possui apenas peças Católicas apesar de estar localizado em uma
Igreja Católica, contém peças de diversas religiosidades populares.Ele tem como missão
impulsionar, por meio da ação educativa do museu, o conhecimento, aproximação e o
convívio da população.Além do acervo físico o Museu possui uma Revista Digital que
leva o nome de Relicário.O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma
análise de como o Cristianismo e seus costumes contribuem para a organização
social.Através de uma forma mais profunda desmistificar desmistificou-se o
Cristianismo, viabilizando assim uma compressão de como é organizado os atos
litúrgicos.Através da apresentação teórica e do conhecimento de sobre dogmas e
doutrinas do Cristianismo, conseguimos quebrar alguns preconceitos enraizados,
mostrando que cada crença possui suas particularidades e que todas possuem uma
historia sociocultural.Portanto, o cerne dessetrabalho tevecomo finalidade o
esclarecimento de dogmas que fazem parte de nossa sociedade e também a valorização
não somente do Cristianismo, mas sim de toda forma de expressão de fé.
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Os materiais alternativos na alfabetização auxiliam o educador na utilização de diferentes

maneiras de trabalhar em sala de aula e garantir a participação da maioria dos alunos.

Vygotsky acreditava que a aprendizagem da criança podia ocorrer por meio do jogo, da

brincadeira, da instrução formal ou do trabalho entre um aprendiz e outro mais experiente.

Ao contrário da abordagem de Piaget, na qual o indivíduo constrói a própria compreensão

do mundo, o conhecimento individual, Vygostky considera o desenvolvimento cognitivo

dependente das interações com as pessoas e com os instrumentos do mundo da criança.

Assim, o processo de alfabetização não pode ser constituído apenas pelo repasse de

conteúdos, pois a utilização da ludicidade, na escola, caracteriza-se como recurso

pedagógico importante para a construção das diferentes aprendizagens. Por meio do uso

dos materiais alternativos, constata-se que o professor pode explorar, de forma criativa,

diversos aspectos, como o trabalho em grupo, a solidariedade e o desenvolvimento cultural.

A construção e o uso desses materiais constituem-se, portanto, em uma forma prazerosa

que possibilita a interação entre os alunos e o professor alfabetizador. Dessa maneira,

percebe-se a importância do uso dos materiais alternativos no processo de alfabetização,

uma vez que são recursos didáticos que atraem a atenção dos alunos.

PALAVRAS – CHAVE: Materiais alternativos, Alfabetização, Ludicidade.
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Resumo
A democracia racial no Brasilocorreu através da miscigenação entre povos de diferentes
etnias ao longo do tempo.Dessa forma,parte da cultura de cada nação encontrada no país foi
capaz de interagir ao longo do tempo pós-colonização. Assim, esse cruzamento cultural
também envolveu a bagagem de experiências de um povo na área do conhecimento, arte, lei,
moral, religião, vestimentas, culinária emusical.Após a chegada dos portuguesesvieram
osafricanos trazidos por eles que se misturaram com osíndios que aqui viviam. Em
seguidavieramos suíços, alemães,turcos, árabes,italianos e japoneses de forma sistematizada
e, posteriormente,imigraram outros povos vindo de diferentes áreas do mundo. Nosso país,
portanto,tornou-semulticultural.Através dos resultados dessas relações sociais se deu a
identidade cultural que é composta pelos patrimônios simbólicos compartilhados que
estabelecem a comunhão ou exclusão de determinados valores, tradições e hábitos.A
catequização dos índios e negros foi realizada obviamente comembasamento
bíblico,mastambém se dava pelo teatro e pela música.As religiões predominantes no Brasil
têm origem Cristã uma vez que acredita em Jesus Cristo. Com base nisso há inúmeras
divisões e denominações como os denominados Pentecostais, Católicos, Batistas,
Testemunhas de Jeová, Protestantes, entre outros. Na educação escolar é necessário trabalhar
esses conceitos pautados na diversidade cultural com o princípio na política curricular da
identidade e da diferença. Levar para a sala de aula os conceitos de gênero, raça, e etnia
valorizando as diversas identidades constituídas na sociedade desconstruindo os estereótipos
que foram atribuídos historicamente a alguns grupos. Esse estudo deve ser realizado com
cautela para atender as necessidades da sociedade propiciando, assim, a participação efetiva
de diferentes setores da comunidade, trabalhando a inclusão comtemas transversais e
significativos. A escolha dos conteúdos curriculares seja conceituais, temáticos ou de valores
morais devem passar por essas relações.A democracia racial parte do anseio de que cada
indivíduo tem a capacidade de expressar “suas raízes”, fazer valer o direito das suas origens,
resgatando as tradições de seu povo e de se fazer viva a memória dos seus antepassados,
através das danças, das músicas, vestimentas, culinária, amuletos, hábitos e histórias que são
passadas de geração à geração.
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Resumo
Incluir quer dizer fazer parte, inserir, introduzir. Inclusão é o ato ou efeito de incluir. Assim, a
inclusão social das pessoas com deficiências significa torná-las participantes da vida social,
econômica e política, assegurando o respeito aos seus direitos no âmbito da Sociedade, do
Estado e do Poder Público. A Constituição Federal, através do artigo 205, garante o direito à
educação a todos os indivíduos. Quando a constituição se refere ao termo “todos os
indivíduos”, subtende-se que não há distinção. No artigo 206 é ressaltada a igualdade de
condições para acesso e permanência na escola. Observa-se então que, a constituição garante
a todos o direito de a educação sem distinção de raça, sexo, cor, origem ou deficiência. Fica
claro que não é permitido nenhum tipo de discriminação ou impedimento da matrícula do
indivíduo com deficiência na rede regular de ensino. A Conferência Mundial em Educação
Especial, organizada pelo governo da Espanha na cidade de Salamanca, em cooperação com a
UNESCO, em 1994, ressalta que o direito de cada criança a educação é proclamado na
Declaração Universal de Direitos Humanos e foi fortemente reafirmado pela Declaração
Mundial Sobre Educação para Todos. Na Declaração de Salamanca ficou estabelecido que:
“Toda criança tem direito fundamental a educação, e deve ser dada a oportunidade de atingir e
manter o nível adequado de aprendizagem” e “toda criança possui características, interesses,
habilidades e necessidades de aprendizagens que são únicas. Qualquer pessoa portadora de
deficiência tem o direito de expressar seus desejos com relação à sua educação, tanto quanto
estes possam ser realizados. Pais possuem o direito inerente de serem consultados sobre a
forma de educação mais apropriada às necessidades, circunstâncias e aspirações de suas
crianças (MEC/SEESP, 2006, p.33). A inclusão requer mais que integração, mas respeito à
individualidade de cada um, considerando as necessidades e desejos apresentados pelo
indivíduo com deficiência e a opinião da família em relação ao sujeito incluído. De acordo
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), o Atendimento
Educacional Especializado, Assegurado no artigo 58,§ 1º e § 2º, ressalta que: 7§ 1º. Haverá,
quando necessário, serviço de apoio especializado, na escola regular, para atender as
peculiaridades da clientela de Educação Especial. § 2º. O atendimento educacional será feito
em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino
regular. A inclusão escolar constitui, portanto, uma proposta politicamente correta que
representa valores simbólicos importantes, condizentes com a igualdade de direitos e de
oportunidades educacionais para todos, em um ambiente educacional favorável. Impõe-se
como uma perspectiva a ser pesquisada e experimentada na realidade brasileira,
reconhecidamente ampla e diversificada. O despreparo e o medo do desconhecido ainda
pairam sobre as salas de aula frente à inclusão. Incluir um aluno na escola regular vai muito



além de permitir a frequência e participação do mesmo nas aulas sem dá-lo condições para
aprender. A inclusão requer participação ativa no processo de ensino e aprendizagem,
socialização e vivência. Para que isto ocorra de forma efetiva é necessário que a escola se
organize funcionalmente e estruturalmente para receber este aluno e incluí-lo. O currículo
deve ser adaptado às necessidades dos alunos, promovendo oportunidades que se adéquem as
habilidades e interesses diferenciado na intenção de promover a inclusão de todos. A
Educação Especial deve fazer parte do cotidiano da escola, abrangendo a Educação Básica e o
Ensino superior, na intenção de garantir aos alunos que necessitem de apoio especializado e
de intervenção pedagógica adequada, uma maior eficiência no processo de ensino e
aprendizagem, dentro do contexto no qual está inserido. O que precisamos é quebrar alguns
tabus que cercam a educação em relação a esse assunto, pois a inclusão requer um movimento
de adesão, não somente a uma proposta coletiva, mas também, um movimento interno, da
ordem da subjetividade e dos relacionamentos interpessoais. Concebemos, assim, que o
momento pedagógico diz respeito não apenas a conteúdos e métodos de ensino, mas também
aos afetos, à visão de mundo e de homem, dos sujeitos que interagem no espaço escolar.
Sabe-se que o processo inclusivo é frágil e falta o imaginário da aceitação do diferente como
diferente; existem fragilidades no processo de formação profissional; atividades pedagógicas
diferenciadas resultam de iniciativas particulares de professores; existe ainda resistência e
uma espécie de falta de compromisso coletivo da comunidade escolar com o processo
inclusivo. Diante disso, pode-se dizer que: a inclusão escolar continua um tema aberto e de
muitas entradas para reflexão; a efetivação da educação inclusiva sendo ainda muito
ineficiente e uma de suas maiores dificuldades estão no não reconhecimento do outro como
diferente, o que denota a não aceitação dessa diferença, faltando à colaboração e consenso na
redefinição de procedimentos didáticos pedagógicos capazes de qualificar a aprendizagem
para cada aluno. Sendo assim, percebe-se que a inclusão envolve convivência regada pelo
diálogo, pela humildade, pelo reconhecimento das próprias fragilidades, além da superação de
paradigmas tão impregnados em nossa formação cultural, religiosa, social, enfim fazendo
parte de todo nosso desenvolvimento social, cultural e histórico. Pode-se perceber que a
inclusão social das pessoas com deficiência depende do seu reconhecimento como pessoas,
que apresentam necessidades especiais geradoras de direitos específicos, cuja proteção e
exercício dependem do cumprimento dos direitos humanos fundamentais.
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Resumo

Alfabetizar é tornar o indivíduo capaz de codificar e decodificar as letras, o adulto e o
jovem que por alguma razão não teve a oportunidade de concluir seus estudos no ensino
regular, inicia-se seu processo na EJA (Educação de Jovens e Adultos) com um
universo amplo de letramento a fim de ampliar as oportunidades na sociedade em que
estão inseridos. Nossas discussões na disciplina de EJA lembram que o professor ao
ingressar seu trabalho na EJA, deve tomar muito cuidado, pois uma das maiores
dificuldades que faz com que o aluno desista ou fique receoso ao frequentar os estudos é
se sentir ridicularizado por estarem atrasados, também causa uma grande desmotivação
se forem alfabetizados com a mesma metodologia que costuma ser utilizada para as
crianças. A falta de métodos, recursos e materiais próprios pode se tornar um fator para
a evasão dos estudantes, pois não conseguem entender o porquê aprender a palavra
“chupeta”, quando os objetos que fazem parte do seu meio são, por exemplo, o tijolo.
Para reverter a situação de evasão se faz necessário compreender o universo dos jovens
e adultos, valorizando a maturidade e as experiências dos alunos que frequentam esta
modalidade de ensino. De acordo com o MEC (Ministério da Educação e Cultura) os
profissionais que trabalham com a EJA devem conhecer os alunos, suas expectativas,
sua cultura, as características, suas necessidades de aprendizagem e os problemas ao seu
redor, e a partir deste conhecimento sobre seus alunos, elaborar atividades, abordar
metodologias de acordo com os resultados apresentados, tornar o aprendizado mais
significativo e atrair o interesse dos indivíduos pelo conhecimento. Paulo Freire é o
responsável pelo método que consiste na proposta de alfabetização para jovens e
adultos, ele defendia uma educação libertadora e transformadora e é por este motivo que
ele é considerado o “pai” da EJA. Vários podem ser os motivos que levam pessoas à
retornarem os estudos, como por exemplo o desejo de realização pessoal, a
possibilidade de crescimento profissional e até mesmo a necessidade de sentir-se como
parte integrante da sociedade. No atual momento em que vivemos é inegável que a
formação acadêmica tem se tornando cada vez mais indispensável, entretanto, podemos
ver também que voltar a estudar depois de muito tempo fora da escola pode se revelar
uma situação extremamente desafiadora para alunos e professores. Nesse sentido, se faz
necessário investigar e analisar as condições de ensino na EJA, assim como das
circunstâncias necessárias para que haja uma mediação que permita ao docente
alavancar as metodologias de ensino de forma a potencializar a aprendizagem do aluno



de maneira que este consiga desenvolver suas capacidades intelectuais plenamente.
Atualmente vivemos numa sociedade extremamente capitalista e globalizada, onde se
faz necessário cada vez mais aprimorar os conhecimentos, se atualizar e saber utilizar as
novas tecnologias em benefício próprio e para sociedade na qual o sujeito está inserido.
Os alunos da EJA, por serem em sua grande maioria de camadas mais carentes, utilizam
o computador e demais tecnologias de forma informal e escassa. O ensino para a EJA
deve incluir estes conhecimentos tecnológicos para que o aluno esteja preparado para se
relacionar nos meios social e profissional que o mundo globalizado nos remete hoje. O
computador, por exemplo, pode auxiliar os alunos no processo de ensino-aprendizagem
havendo a devida mediação do professor, e para isso o mesmo deve estar capacitado e
ter a mente aberta para inserir em suas aulas as diversas tecnologias que o mundo
oferece de forma crítica. Por isso, é necessário que os alunos tenham acesso as mídias
tecnológicas, com a devida mediação, para que aprendam a utilizar a tecnologia de
forma crítica e criativa para que se reintegrem na sociedade e possam ingressar no
mercado de trabalho, se realizando de forma integral e absoluta.A Educação de Jovens e
Adultos é um direito daqueles que não tiveram acesso ou possibilidade de ensino no
tempo certo, previsto na lei de n° 9394/1996 Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, nos artigos 37 e 38, essa modalidade de ensino pode ser a única alternativa
para quem deseja concluir os estudos e abandonar o estado de ignorância, medidas
públicas são necessárias para estender essa modalidade a todos que necessitam, como é
o caso das pessoas que trabalham à noite. Outro fator importante relacionado à EJA é
que o docente deve ter um olhar voltado para as necessidades específicas de cada aluno,
como por exemplo, há pessoas na sala com dificuldade de visão devido à idade, cabe ao
professor utilizar meios dos quais facilite a aprendizagem do aluno, como, aumentar o
tamanho da escrita, fazer impressões para leitura de textos com a fonte mais elevada,
entre vários outros métodos. Contudo podemos concluir que ter essa disciplina
integrada ao currículo pedagógico, é de extrema importância pois habilita o pedagogo
de forma adequada para que os alunos da EJA tenham um ensino de qualidade que os
motive a persistir nos estudos, atendendo todas as necessidades que procuram dentro da
escola.
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O presente trabalho teve origem nas discussões acerca da temática nas aulas de
Educação de Jovens e Adultos no corrente ano. Cada sujeito tem sua história, esta
história tem um significado grande para o seu aprendizado, pois o contexto de vida de
cada um dá significado ao que aprende na escola. Levando em consideração que o
aprendizado dos alunos do EJA, segundo Paulo Freire começa muito antes de os
mesmos frequentarem a escola, é imprescindível ressaltar que no decorrer e após a
conclusão dos estudos, o desenvolvimento mental e a capacidade de reflexão dos
estudantes do EJA são aprimoradas de forma a propiciar nestes cidadãos a consciência
reflexiva e a melhoria na qualidade de vida. A escola é um lugar de mediação no qual se
trabalha vários conceitos com base na realidade de cada aluno, cada um traz uma
história, conhecimentos diferentes, cabe ao professor considerar estes conhecimentos
juntamente com o processo de alfabetização. É a abertura de novos caminhos, novas
chances para jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de estudar no tempo
certo, mas que nunca perderam a vontade de aprender. Nossos estudos estão baseados
nas contribuições de FREIRE (1998, 2003).

Palavras chave: aprendizado – adulto - conhecimento.
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Resumo

O presente relato tem como objetivo apresentar reflexões acerca da oficina. A proposta
desse relato surgiu na disciplina de Fundamentos e Metodologia do Ensino de História,
quando foi discutida a questão dos jogos nas aulas e a temática interdisciplinar que dialoga
com as demais disciplinas. Consideramos que o objetivo foi alcançado porque a oficina nos
despertou a intenção do lado lúdico da atividade, além de trabalhar a coordenação motora e
por que não dizer da auto estima, fazendo as crianças terem prazer em criar seu próprio
objeto que serviria para presentear seu pai, ou sua referencia de pai na semana do dia dos
pais. Compreendemos que a atividade desenvolvida tinha uma função pedagógica, criar
uma empatia nas crianças e chamar a atenção delas para a necessidade da reciclagem ou do
reaproveitamento de materiais que seriam descartados no meio ambiente. Nossa proposta
ao utilizar a latinha de extrato de tomate era dar duas opções para as crianças, utilizar a
latinha como um cofrinho para guardar moedas, ou um porta lápis para o dia dos pais,
como o dia dos pais estava próximo, decidimos optar pela segunda opção. É importante
criar uma atmosfera que estimule o lado visual das crianças, a percepção visual, que prenda
a criança e a envolva naquela atividade, seja por meio das cores (o colorido), ou pelo
simples fato dela mesma estar criando seus brinquedos e/ ou objetos. Essa abordagem pode
ser trabalhada tanto com os alunos menores, como os que já estão maiores. Essa
abordagem também trabalha o lado de empatia das crianças, fazendo com que as mesmas
criem juntas, se divirtam juntas e aprendam juntas, é uma forma de abordagem que pode
ajudá-las até a se inserir e aprender a trabalhar em grupo.

Palavras-chaves: Oficina, brinquedos, função pedagógica.



Introdução

Com o intuito de demonstrar a importância das atividades práticas na formação dos

futuros professores é que relatarei a experiência vivenciada em sala de aula, enquanto

bolsista do Programa Universidade para todos (PROUNI), instituído pelo Ministério da

Educação e gerenciado pelo mesmo, e aluno do 3º período de Pedagogia da Faculdade

Unipac.

A oficina “Os brinquedos, as brincadeiras e os brincantes”, são peças de uma

abordagem educacional, que visa não só trabalhar o lado lúdico das crianças, como

também despertar o seu interesse e fazer com que as mesmas participem ativamente das

atividades, estimulando sua criatividade, capacidade e potencial. Essa proposta de

aprendizado, apenas eterniza a célebre frase: “Aprender brincando”, é esse o intuito de nós

futuros educadores, quebrarmos as formas enrijecidas de trabalhar em sala de aula e

oferecermos novas abordagens.

Objetivamos despertar nos alunos da educação infantil a preocupação e a

conscientização ambiental, reutilizando/reaproveitando materiais anteriormente

descartados na natureza, e futuramente poderiam gerar danos ao meio ambiente, em um

“presente” ou objeto parte integrante da decoração de casa.

Demonstrar para os alunos como é gratificante dar uma nova roupagem a algo que

aparentemente não teria nenhuma utilidade, perceberem que a reciclagem de certos

materiais se faz necessária, á medida em que a população cresce, e cada vez mais aumenta

o volume de lixo em nosso planeta.

Tentar aproximar o máximo possível o aluno da necessidade e importância da

reciclagem, bem como fazê-lo entender que essa “necessidade” não está tão distante de sua

vida, pois o mesmo também pertence á essa realidade, pois é parte integrante do meio

ambiente.

Estimular os potenciais e coordenação motora das crianças, assim como ampliar

seus talentos, ou revelar talentos adormecidos.



Relato de Experiência

Para um acadêmico se tornar um bom professor, é necessário que o mesmo tenha

tido uma boa base teórica aliada à prática. Durante o projeto “Os Brinquedos, as

Brincadeiras e os Brincantes”, em desenvolvimento por meio da disciplina de Didática e

Prática de Ensino II que foi apresentado no ano passado, compreendemos a importância do

conteúdo já ministrado em sala de aula, com a oficina, que nos daria uma noção de como

proceder na prática para passar essa atividade.

Percebemos que os brinquedos feitos manualmente, têm a intenção de despertar o

universo lúdico e, é para a criança, o espaço de suas relações com o mundo adulto e

enquanto espaço de práticas lúdicas, ela dialoga com outra criança e/ou com o adulto, se

apresentando como sujeito da história, criando cultura, num espaço geralmente banalizado

pelo adulto.

Ao lançar um olhar sobre o universo dos brinquedos e das brincadeiras, pode-se

inferir que o objeto em si, na sua forma imagética não é um determinante para esta ou

aquela brincadeira. A fluidez está condicionada a um fator determinante, o repertório, que

é essencial para a compreensão da relação ser brincante/brinquedo.

Acredito que seja difícil pensar em interdisciplinaridade, quando fomos
acostumados por 20 anos a pensar a educação compartimentalizada,
produto da escola tecnicista. Procurando entender mais sobre o assunto e
responder a esses questionamentos, ingressei no grupo de estudos sobre
Interdisciplinaridade. (PEÑA apud FAZENDA, 2005, p. 57-58).

Os brinquedos, as brincadeiras e os brincantes, são peças de uma abordagem

educacional, que visa não só trabalhar o lado lúdico das crianças, como também despertar

seu interesse e fazer com que as mesmas participem ativamente das atividades,

estimulando sua criatividade, capacidade e potencial.

Essa proposta de aprendizado, apenas eterniza a célebre frase: “Aprender

brincando”, é esse o intuito de nós futuros educadores, quebrarmos as formas enrijecidas

de trabalhar em sala de aula.



“A interdisciplinaridade perpassa todos os elementos do conhecimento,

pressupondo a integração entre eles. Porém é errado concluir que ela é só isso. A

interdisciplinaridade está marcada por um movimento ininterrupto, criando ou recriando

outros pontos para a discussão”. (FERREIRA apud FAZENDA, 2005, p. 34).

Durante a nossa participação na oficina “Os brinquedos, as Brincadeiras e os

Brincantes”, notamos a importância e necessidade de um planejamento prévio para

elaborarmos e apresentarmos o trabalho de forma organizada e sem maiores surpresas. A

oficina foi uma atividade riquíssima no sentido de podermos compreender melhor como

elaborar uma atividade em sala, pois a maioria dos participantes eram calouros, não

tínhamos ainda nenhuma ou pouca noção de como se aplica uma atividade.

Então tivemos um primeiro contato, que nos mostrou como funciona mais ou

menos na prática o que vimos em sala de aula. Desejávamos mostrar que o “lixo”, ou

aquilo que de forma preconceituosa consideramos como algo sujo e descartável pode virar

um lindo objeto ou presente para o dia dos pais.

É preciso entender, também, que o conhecimento interdisciplinar não se
restringe à sala de aula, mas ultrapassa os limites do saber escolar e se
fortalece na medida em que ganha a amplitude da vida social. Nesse
sentido a interdisciplinaridade estimula a competência do educador,
apresentando-se como uma possibilidade de reorganização do saber para
a produção de um novo conhecimento. (BARBOSA apud FAZENDA,
2005, p. 65).

Assim acreditamos que nosso trabalho irá contribuir para a formação de

professores. Para a realização do mesmo contamos com a certeza do apoio e suporte

pedagógico da professora Ms. Lidônia Maria Guimarães, que na época era professora de

Didática e nos deu orientações de como desenvolver essa atividade. Tivemos também o

apoio teórico da Profª Cristiane no primeiro período, que passou um trabalho sobre esse

tema, tendo inclusive alguns alunos confeccionaram objetos a partir de garrafas pet e

outros.

Considerações Finais

A oficina teve o intuito de promover a consciência das crianças no que se refere a

reciclagem, estimulando as mesmas a compreenderem que o descarte irresponsável no

meio ambiente pode gerar danos irreparáveis. É necessário que o educador estimule e

desperte essa consciência, demonstrando aos alunos que é possível reutilizar alguns



materiais que corriqueiramente são descartados e dados como inúteis, transformando-os

em presentes, ou até mesmo peças decorativas, se vistos com outros olhos.
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RESUMO 
Ao falar em desenvolvimento, precisamos observar a ligação dele com o ensino e a aprendizagem. 

O processo de desenvolvimento começa na infância, na formação do ser humano para a vida, o 

importante aqui é compreender como acontece a apropriação do conhecimento pela criança. 

Fatores intrínsecos, o ambiente, a quantidade de estímulos recebidos e a participação do adulto 

como mediador são fundamentais para que aconteça o aprendizado. Entender como se dá o 

processo de ensino-aprendizagem é de suma importância para estimular o desenvolvimento da 

criança. Conhecer os estudos realizados anteriormente por autores renomados como Jean Piaget e 

Lev Semenovich Vygotsky irá contribuir de forma significativa na intervenção de ações que 

auxiliem a criança e promova seu aprendizado de forma adequada. Como a criança descobre o 

mundo ao seu redor e a partir disso, verificar como ela constrói o seu entendimento e o sentido de 

determinada situação. Mostrar as ações da criança dependendo do período (Jean Piaget) em que 

estiver para obter o que deseja e como assimila os estímulos recebidos e interage em seu contexto 

social. Comparar e apontar como a zona de conhecimento real e a zona de conhecimento próximo 

ou potencial desenvolvida por Vygotsky explica o desenvolvimento da criança e como são 

cruciais para compreender a importância da mediação. Assim, para que a criança aprenda é 

necessária uma mediação adequada e para que isso aconteça é necessário compreender como 

acontece o aprendizado da criança de acordo com sua idade, como também levar em 

consideração a individualidade da criança. 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Criança. Mediação. 

ABSTRACT 

When speaking in development, we need to observe its connection with teaching and learning. 

The development process begins in childhood, with the human formation for life, the important 

thing here is to understand how the child's appropriation of knowledge happens. Intrinsic factors, 

the environment, the amount of incentive received and the participation of the adult as mediator 

are essential for learning to happen. Understanding how the teaching-learning process takes place 

is of paramount importance in stimulating the child's development. Knowing the studies carried 

out previously by renowned authors such as Jean Piaget and Lev Semenovich Vygotsky will 

contribute significantly to the intervention of actions that help the child and promote their 

learning in an appropriate way. As the child discovers the world around you and from there, to 

see how it builds their understanding and perception of a given situation. To show the actions of 

the child depending on the period (Jean Piaget), and how do they get what you want and how 

they have to assimilate the stimulus received and interact in their social context. To compare and 

point out how the zone of real knowledge and the zone of proximal development by Vygotsky 

                                                 
1 Acadêmica do Curso de Pós-Graduação em Gestão do Trabalho Pedagógico da Faculdade de Educação e Estudos 

Sociais de Uberlândia; 
2  Professora Doutora da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia; Diretora Acadêmica da 

UNIPAC/FEESU. 

mailto:marineidegomes@hotmail.com.br
mailto:josimafra@hotmail.com


 2 

explains the child's developmental and how they are important to understand the role of 

mediation. Thus, in order for the child to learn, adequate mediation is necessary, and for this to 

happen, it is necessary to understand how the child learns according to his age, as well as to take 

into account the child's individuality. 

 

Keywords: Development. Child. Mediation. 

 

 A intenção deste trabalho é de fazer uma revisão bibliográfica a cerca do tema, 

procurando identificar como acontece a aprendizagem e quais fatores interferem nesse processo 

numa análise cujo foco seja direcionado para crianças de zero (0) a seis (6) anos de idade. O 

objetivo é abordar no âmbito do desenvolvimento infantil o seu desenvolvimento e aquisição de 

habilidades cognitivas, motoras, físicas e sociais. Compreender como a criança recebe e reage aos 

estímulos em cada fase de desenvolvimento segundo a Teoria do Construtivismo de Jean Piaget. 

 Baseado na perspectiva Histórico-Cultural de Lev Semenovich Vygotsky compreender o 

desenvolvimento humano, na qual, o sujeito e o meio se constituem através das relações sociais. 

Para compreender a aprendizagem e seus diversos processos e contextos, 

iniciamos conhecendo a palavra aprender que, derivada do latim aprehendere, 

significa agarrar, apoderar-se de algo. Partindo desta idéia, podemos conceber a 

aprendizagem como um processo no qual a pessoa “apropria-se de” ou torna 

seus certos conhecimentos, habilidades, estratégias, atitudes, valores, crenças ou 

informações. (NUNES; SILVEIRA, 2009, p.13) 

 A aprendizagem começa com o nascimento e se estende por toda a vida, pois o 

conhecimento de novos conceitos serão aprendidos o tempo todo, continuamente, o sujeito em 

contato com a cultura social irá aprender a conviver com aquela sociedade em consonância com 

os valores, crenças, costumes, políticas e cultura local. 

 Ensino no dicionário online michaelis é “1 Ação ou efeito de ensinar; ensinamento. 2 

Forma sistemática de transmitir conhecimentos, geralmente em escolas. 3 Método usado para 

transmissão de conhecimento.” 

O processo de ensino-aprendizagem é muito complexo, uma vez que aprender envolve 

aspectos internos e externos, assim como a interação social do indivíduo com o meio no qual está 

inserido. Analisaremos a concepção Construtivista e a Historico-Cultural para compreendermos 

um pouco mais sobre essa temática. 
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Antunes (2001) destaca que “O construtivismo constitui uma ferramenta para a prática 

interacionista. Seu nome vem da idéia de que o sujeito é sempre o centro da produção de 

aprendizagem, de que ela é sempre constituída pelo próprio sujeito, em múltiplas interações.” 

Ao colocar o aprendiz no centro do processo educacional, temos uma visão clara do modo 

pelo qual se produz e transforma os conhecimentos em saberes, de forma direcionada e específica, 

pois, é ele quem de fato interessa a questão de se fazer o ensino propriamente dito. 

A teoria de Jean Piaget, [...] busca compreender a indagação sobre como o 

sujeito constrói o conhecimento. Para ele, a evolução do conhecimento é um 

processo contínuo, construído a partir da interação ativa do sujeito com o meio 

(físico e social), através de sucessivas acomodações e equilibrações. O 

desenvolvimento humano passa por estágios sucessivos de organização do 

campo cognitivo e afetivo, construídos graças à ação da criança no mundo e das 

oportunidades que este fornece a mesma. (NUNES; SILVEIRA, 2009, p.93) 

Conforme Goulart (2010) o primeiro período é o sensório-motor que vai desde o 

nascimento até os dois anos de idade. Nos primeiros dois anos os bebês entendem suas 

experiências pela visão, tato, paladar, olfato e manipulação. Nesse período de aprendizado a 

criança aprende que um mesmo objeto pode ser percebido utilizando variadas informações como 

cheiros, visões, sons, toques e outras impressões. 

Possuem noção de causalidade, coordena uma ação para conseguir algo que quer. A 

criança aprende que chorar quando está com fome, é uma forma de conseguir alimento. 

Os bebês desenvolvem uma noção de permanência do objeto, começam a entender a 

existência de pessoas e objetos mesmo que estes não estejam presente em determinado momento.  

Nesse estágio a criança ainda não consegue representar eventos ou lembrar o passado ou 

referir-se ao futuro. Está presa somente ao presente de qualquer situação. Não reproduz 

mentalmente qualquer coisa que já conheça, chamado de ausência da função semiótica, pois sua 

ação é direta sobre os objetos. 

No período pré-operatório, compreende a idade de dois a sete anos, as crianças são 

guiadas pelas percepções da realidade e já conseguem resolver alguns problemas com a 

manipulação do objeto, mas, possuem dificuldades em lidar com situações abstratas dos mesmos 

problemas como, por exemplo, conseguem indicar qual é o maior de três cubos, mas a mesma 

criança ficará confusa diante de uma situação abstrata: se o 1º é maior que o 2º e se o 2º é maior 

que o 3º e qual seria o maior de todos.  
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A denominação objetivo-simbólico se prende à carecterística do 

desenvolvimento próprio desta fase, isto é, diz-se estádio objetivo porque se 

trata de um momento em que a criança se volta para a realidade exterior, 

tentando descobrí-la, e diz-se estádio simbólico porque é nesse momento que a 

representação mental (especialmente a linguagem) se instala. (GOULART, 2010, 

p.53) 

Adquirem a capacidade de pensar no ambiente pela manipulação de símbolos como as 

palavras e dessa forma começam a falar, formular conceitos simples como mamãe e papai são 

associados aos pais. A criança passa a fantasiar e imitar o que vê, a representar brincando, um 

exemplo: usar um cabo de vassoura como cavalo e sair galopando sobre ele. Nessa fase as 

crianças também começam a entender o conceito de classificação. Exemplo: separar por cor, 

ordenar objetos e contar. Vale ressaltar que quanto mais informações, melhor será o 

desenvolvimento da criança. 

O pensamento das crianças nessa fase foi classificado segundo Piaget como egocêntrico 

ou centrado no eu, porque a tendência é enxergar o mundo com base em suas próprias 

expectativas, não acham fácil colocar-se no lugar do outro, sua referência de mudo é ela mesma. 

Devido ao egocentrismo do estágio pré-operatório elas fazem monólogos sem se 

importarem com as respostas dos outros, o diálogo não existe e como consequência o uso da 

linguagem que possibilita as trocas de informações e experiências é prejudicado. 

As ações da criança nesse estágio são internalizadas e irreversíveis, pois, ela não consegue 

perceber que é possível retornar mentalmente de onde começou. Por exemplo, se for colocado a 

mesma quantidade de areia, sendo uma formando um montinho e outra no formato de uma 

salsicha, ou seja, comprido, a criança não será capaz de observar que são iguais, com o volume 

acontece o mesmo, se colocar a quantidade X de água em um copo pequeno e a mesma 

quantidade X em um copo grande, a criança não será capaz de entender que ambos os copos 

possuem a mesma quantidade. 

A título de lembrete, até esse período compreende a análise da presente pesquisa, no 

entanto, os estágios de Piaget se estendem por mais dois períodos a seguir: 

A partir dos sete anos, a criança entra no período operatório-concreto, esse período vai até 

por volta dos onze anos, uma característica marcante desta fase é a capacidade de reversão, a 

criança passa a ter a noção de conservação e o próximo período é o operatório formal. A partir 

dos onze ou doze anos até os quinze anos de idade, alcançando então, segundo Piaget, seu nível 

mais elevado de desenvolvimento. 
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Cada fase do desenvolvimento não se prende a idade aqui descrita, podendo a criança 

permanecer por mais ou menos tempo em um determinado período. Cada fase de 

desenvolvimento implica reorganizar conhecimentos já existentes para compreender novos, na 

medida que o indivíduo entra em contato com novos saberes dos quais necessita, acontece um 

desequilíbrio e a tentativa de solucionar o problema e reestabelecer o equilíbrio em suas 

estruturas mentais, leva o indivíduo a dar significado aos novos conhecimentos de maneira que 

estes são assimilados e incorporados aos já existentes, ou seja, um conhecimento novo foi 

construído. Piaget chama de processo de assimilação e acomodação.   

O livro Piaget: Experiências básicas para utilização pelo professor de Iris Barbosa Goulart 

também traz aspectos e etapas do desenvolvimento psíquico segundo Jean Piaget, para maior 

aprofundamento sobre o tema. 

A seguir, explanaremos sobre as contribuições Historico-Cultural de Vygotsky no campo 

do desenvolvimento e aprendizagem. Para o autor, é através da interação com outras pessoas e 

seus produtos culturais é que se dá o desenvolvimento humano, pois, a internalização é a 

reconstrução interna de significados compartilhados na cultura e na relação com os outros e 

depois no próprio indivíduo.  Nunes; Silveira (2009) 

Vygotsky afirma que o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento, 

ou seja, que se dirige às funções psicológicas que estão em vias de se 

completarem. Essa dimensão prospectiva do desenvolvimento psicológico é de 

grande importância para a educação, pois permite a compreensão de processos 

de desenvolvimento que, embora presentes no indivíduo, necessitam da 

intervenção, da colaboração de parceiros mais experientes da cultura para se 

consolidarem e, como seqüência, ajuda a definir o campo e as possibilidades da 

atuação pedagógica. (REGO, 2008, p.107) 

A esse respeito, segundo o autor para a aprendizagem acontecer, o indivíduo não precisa 

necessariamente ter desenvolvido certas habilidades, é a aprendizagem que irá impulsionar o 

desenvolvimento, a exemplo disto, ao desejar que uma criança aprenda a ler e escrever, será 

oportuno que ela tenha acesso a materiais escritos e participe de situações ligadas a leitura e 

escrita. Levando em consideração o que o aluno já sabe e o que ele pode aprender, pois ensinar 

algo já sabido ou muito além de suas possibilidades será totalmente frustrado. 

Para Vygotsky, havendo interação, a aprendizagem se manifesta em qualquer situação 

vivenciada. O processo de aprendizagem e como a criança aprende está relacionado com diversos 

fatores como, a interação com as pessoas e seus valores culturais, com a troca de experiências 
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com o outro, aprende representando, brincando em seu mundo de faz de conta, através da 

linguagem, fazendo associações, aprende com a mediação do professor em sala de aula e dessa 

forma o aprendizado conduz ao desenvolvimento. 

De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento e a aprendizagem estão inter-

relacionados desde o nascimento da criança. [...] desde muito pequenas, através 

da interação com o meio físico e social, as crianças realizam uma série de 

aprendizados. [...] Como membro de um grupo sócio-cultural determinado, ela 

vivencia um conjunto de experiências e opera sobre todo o material cultural 

(conceitos, valores, idéias, objetos concretos, concepção de mundo etc.) a que 

tem acesso. (REGO, 2008, p. 76)  

Assim, para que a criança aprenda, é preciso levar em conta alguns fatores importantes 

como o ambiente em que vive e seu contexto social, a maturação biológica, psicológica e física 

da criança, a quantidade e qualidade dos estímulos que ela recebe e como assimila as informações 

nesse processo de apropriação do conhecimento, para que aconteça a aprendizagem de forma 

eficaz. 

Nesta perspectiva teórica, a mediação da escola é intencional e a função desta é oferecer 

condições para que os alunos se apropriem de conhecimentos produzidos pela humanidade. 

Sendo assim, o professor tem o papel de mediador entre os alunos e os objetos de conhecimento. 

Escolher bem aquilo que será proposto às crianças é essencial. Para isso, 

conhecer a prática social – a vida – em que as crianças se inserem, os temas que 

atraem inicialmente sua atenção, os interesses e necessidades já criados nas 

crianças muito ajudará o trabalho do educador. [...] Ao mesmo tempo, é preciso 

que o educador descubra as formas mais adequadas de trabalho com o seu grupo. 

Isso se faz possível quando o educador conhece os níveis de desenvolvimento 

real e próximo das crianças[...]. (CARRARA, 2004, p.152) 

Lev Vygotsky caracterizou o desenvolvimento em zona de conhecimento real (ZDR) e 

zona de conhecimento próximo ou potencial (ZDP) e ressaltou que tudo aquilo que somos 

capazes de realizar sozinhos de forma autônoma, sem ajuda faz parte de nosso desenvolvimento 

real e tudo aquilo que é possível realizar com ajuda de alguém mais experiente está na zona de 

conhecimento próximo (ZDP) ou potencial. 

Tudo que se encontra hoje na zona de desenvolvimento próximo pode, com uma 

mediação adequada, tornar-se desenvolvimento real e a aprendizagem e as mediações são 

fundamentais para isso, o que acontece é que, existe uma série de informações que o indivíduo 

tem potencialidade para aprender, mas ainda não completou o processo, o conhecimento está fora 

de seu domínio no momento, mas potencialmente atingíveis. 
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As descobertas de Vygotsky, sobre o processo de formação das estruturas 

psicológicas, revelam que a atividade intelectual do sujeito não é realizada 

mecanicamente e nem por repetições impostas pelo outro. Ao contrário, é 

realizada por mediações construídas em situações de interação. Essas atividades 

mediadas caracterizam toda forma superior de comportamento, como a 

linguagem, o pensamento abstrato, a memória voluntária, dentre outras[...] 

(NUNES; SILVEIRA, 2009, p.102) 

 Daí a necessidade de contextualizar a relação entre os significados e a percepção do 

indivíduo como sujeito social ativo de sua cultura internaliza e assimila os saberes e passa de um 

conhecimento mais elementar para um nível mais complexo e superior do conhecimento. Quando 

algo faz sentido e ganha significado para o sujeito, não há necessidade de mecanização, repetição 

e imposições.  

À medida que, o indivíduo sente-se inserido no processo, atribuí significado ao que 

aprende, pois está associado as suas necessidades do dia a dia, o conhecimento começa a ser útil e 

importante de ser adquirido e quando existe socialização e interação entre os aprendizes, a 

construção do conhecimento acontece de forma eficaz. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Logo, pode-se concluir que o ensino-aprendizagem é um processo bastante complexo, 

depende de muitas variáveis que compõem o desenvolvimento infantil, no seu aspecto mais 

amplo. 

A criança desde o nascimento desenvolve-se na aquisição de aprendizagens necessárias a 

sua vida prática, desde o simples manuseio de objetos até a atividades mais complexas como 

aquisição da linguagem, do pensamento, andar, formular conceitos e hipóteses e o 

desenvolvimento do raciocínio lógico. 

Há, portanto, nesse foco de análise uma extensa possibilidade de discussão, uma vez que 

conhecer o processo de aprendizagem implica constantes estudos e aprofundamentos, pois, 

nenhum trabalho conseguiria esgotar as possibilidades de pesquisa e aprofundamento do tema 

proposto. 

Tendo em vista duas teorias altamente relevantes para o entendimento do processo de 

aprendizagem, nota-se as semelhanças quando nos deparamos com a interação e os estímulos que 

a criança recebe e o quanto estes são essenciais para a ampliação de suas aprendizagens. 

Percebemos as diferenças no que diz respeito a aprendizagem, segundo Piaget o indivíduo possui 

estruturas mentais originais e distintas marcadas em cada período, essas estruturas passam para 
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mais essenciais conforme à ação da criança no mundo e das possibilidades deste fornecer 

oportunidades a criança. Para Vygotsky a criança não precisa ter desenvolvido habilidades para 

ser ensinada, primeiro vem a aprendizagem e depois o desenvolvimento. 

O trabalho desenvolvido contribui para a formação de professores ao propor a 

compreensão destas abordagens teóricas de forma objetiva e prática.  
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Resumo
Este estudo abordou sobre a prática da intolerância religiosa no Brasil. O objetivo da pesquisa
buscou estabelecer a relação entre as práticas de intolerância religiosa e as práticas educativas
relacionadas ao Ensino Religioso e que são efetivadas por docentes no espaço escolar. A
intolerância religiosa é algo recorrente no nosso país, Brasil um país laico, onde se
predominam diferentes religiões. Segundo o Art. 5 no inciso VI da Constituição Federal é
garantido e assegurado por lei a liberdade de culto religioso, proibida qualquer forma de
discriminação e sendo punidos aqueles que não respeitem o outro. Infelizmente na prática o
desrespeito acontece tanto na família quanto no trabalho ou na escola. Os atos de preconceito
e violência têm aumentado e como exemplo disso não é raro deparar com ofensas, ameaças e
depredação de imagens “católicas”. Tem-se noticiado nos jornais denúncias de discriminação
religiosa principalmente com vítimas que possuem a religião com raízes africana, como o
candomblé e a umbanda. Por isso é necessário que tome medidas para combater a intolerância
religiosa no nosso país juntamente com a família e a escola, objetos fundamentais na
educação de crianças e jovens. É preciso aprender a tolerar as diferenças, a valorizar as
culturas diferentes, pois só dessa maneira diminuirão os problemas advindos da intolerância.
Torna-se, portanto, essencial o respeito à fé dos outros e o que é sagrado para cada religião. O
Ensino Religioso nas escolas brasileiras é um tema polêmico, pois trata a disciplina como
obrigatória nas escolas públicas que possuem ensino fundamental, sendo, no entanto, de
matrícula facultativa. Esta contradição resulta na exclusão das atividades pedagógicas
daqueles que não sejam cristãos efetivamente. Fala-se em Estado laico, mas os locais públicos
possuem símbolos religiosos. É comum encontrar crucifixos em escolas, hospitais e tribunais
e isso gera um desconforto para aqueles que não são adeptos do cristianismo. É neste aspecto
que se observa a importância desta pesquisa que buscou compreender como a prática docente
é fundamental para que essas contradições não sejam efetivadas na prática pedagógica.
Conclui-se portanto que a liberdade e diversidade religiosa deve ser respeitada, não só por
fazer parte dos direitos fundamentais presentes na Constituição mas como uma prática
harmônica presente nas sociedades modernas, cada vez mais diversificadas pelo processo de
globalização.

PALAVRAS-CHAVE: Religião; Intolerância; violência.
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Resumo 

 
A presente pesquisa  foi desenvolvida com o objetivo de analizar como materiais concretos 

podem ser utilizados no ensino da matematica  para o trabalho com a tabuada. A partir da 

realização de atividades de caráter diagnóstico, constatou-se a necessidade de se trabalhar a 

memorização da tabuada com  alunos do 7° ano do ensino fundamental no contra turno do 

Colégio Gabarito. Para que se realize um ensino significativo pesquisou-se a melhor maneira de 

aplicação de métodos concretos dos fatos da tabuada, a partir da utilização de tais materiais. O 

uso de material concreto é um recurso valioso para promover uma aprendizagem significativa, 

pois os mesmos estimulam o aluno a pensar despertando a curiosidade e o interesse do 

educando. Este artigo pretende apontar a importância dos materiais concretos para o 

aprimoramento do ensino da matemática e a fixação dos fatos fundamentais para a construção 

de saberes significativos. Baseamos nosso trabalho em autores como MARANHÃO (2001) e 

outros. 

 

Palavras-chave: Matemática. Tabuada. Fixação.  

 

 

Introdução 

 O entusiasmo por este tema surgiu a partir de discussões, reflexões é leituras 

realizadas em sala de aula da Faculdade UNIPAC-FEESU na disciplina de Metodologia 

do Ensino de Matemática. Através de pesquisas visamos atender as necessidades dos 

alunos acerca dos conceitos matemáticos, pois historicamente a matemática é vista 

como uma disciplina de difícil compreensão pela maioria dos estudantes.                                     

Como aluno/professor da Matemática foi sentida a necessidade de realizar um 

trabalho capaz de colaborar para que seja percebida pelo aluno a importância da 

utilização de materiais concretos para a construção do saber a partir de materiais com ou 

sem a mediação do professor. Pesquisas mostram que os materiais concretos se tornam 

cada vez mais uma possibilidade para que os estudantes estabeleçam relações entre as 



situações e experiências com a manipulação de materiais e a concepção dos conceitos 

estudados. 

  Em algumas escolas encontramos materiais concretos que auxiliam no ensino da 

matemática, os mais comuns são os blocos lógicos, ábaco e o material dourado. 

Partindo do conhecimento desses materiais é possível buscar alternativas para a 

construção de novos materiais concretos, com o uso de recicláveis ou materiais mais 

baratos. 

Fiorentini e Miorim (1990) aponta que o conhecimento a respeito dos materiais 

como meios de ensino podem promover novos conhecimentos no qual o aluno pode ser 

estimulado a raciocinar, incorporar soluções alternativas acerca de situações concretas 

vividas. O uso de material concreto propicia aulas mais dinâmicas e amplia o 

pensamento por um processo de retificações sucessivas que possibilitam a construção de 

diferentes níveis de elaboração do conceito PAIS (2006).  

 Portanto, é fundamental que professores pesquisem e inovem, busquem novos 

caminhos e possibilidades para efetivação do ensino da matemática no intuito de atender 

as necessidades dos estudantes acerca da disciplina, não se ancorando somente aos 

livros didáticos.  

 

                                      Muitas vezes, os professores de matemática e mesmo os livros 

didáticos indicam uma nova unidade pela etapa da representação: em 

primeiro lugar, vem a definição (representação formal do conceito); 

depois, alguns exemplos; a seguir situações práticas em que se pode 

aplicar aquele conceito. Esse, acreditamos, é um dos grandes motivos 

pelos quais os alunos mesmo os de cursos do nível médio, acham que 

matemática é uma disciplina em que se devem decorar algumas regras 

e aplicá-las em situações de sala de aula, e que nada tem a ver com a 

vida prática. TOLEDO e TOLEDO (1997, p.37). 

 

O processo de construção do saber Matemático se inicia de forma evolutiva 

sendo fundamental que o aluno se depare com experiências vivenciadas por ele, ao 

tomar um ônibus, comprar um tênis, controlar gastos, prazos, horários, estão entre as 

atividades cotidianas em que se faz necessária a habilidade com a aritmética. Muitas 

destas situações exigem cálculos rápidos para a tomada de decisão. No universo das 

crianças mudam-se os contextos, mas existe também a necessidade de cálculos rápidos. 

A fixação da tabuada pode favorecer a realização dos cálculos de forma mais eficiente. 

 

Os alunos acham que a matemática é um corpo de conceitos 

verdadeiros e estáticos, do qual não se dúvida ou questiona, nem 



mesmo nos preocupamos em compreender porque funciona. Em geral, 

acreditam também, que esses conceitos foram descobertos ou criados 

por gênios. D’AMBRÓSIO (2008, p. 01) 

 

Saber a tabuada memorizada é uma necessidade. Diante de uma situação 

problema em que é preciso tomar uma decisão, pensar em uma estratégia de solução, 

construir novos conceitos, o aluno não pode desviar sua atenção construindo a tabuada, 

fazendo contas ou contando nos dedos. Assim, depois da compreensão, faz-se 

necessário oferecer aos alunos situações de aprendizagem que oportunizem a 

memorização da tabuada.  

Considerando a contribuição dos materiais concretos para o ensino e a 

aprendizagem da matemática bem como, a necessidade do domínio das operações 

básicas tanto para a utilização na vida cotidiana quanto para o melhor desempenho dos 

alunos em estudos posteriores.  

Este trabalho relata a importância do uso de material concreto matemáticos 

como um agente facilitador e motivador na fixação da tabuada.  

No desenvolvimento da competência aritmética a compreensão da noção de 

número, do sistema de numeração e a construção dos fatos fundamentais são etapas que 

antecedem a memorização da tabuada.  Assim, nesta pesquisa, partimos do ponto que os 

alunos já passaram por estas etapas. O objetivo principal é criar oportunidades para que 

os estudantes memorizem a tabuada de multiplicação de forma significativa sem 

prescindir dos aspectos lúdicos das atividades, melhorando assim a competência 

aritmética no que se refere às operações fundamentais. A partir desta analise foi 

construído um material concreto visando estimular os alunos na construção do saber 

matemático. 

 

Tabuada dos céus, uma possibilidade para fixação da tabuada. 

 A atividade com material concreto denominado de Tabuada dos Céus a ser 

apresentada foi um trabalho desenvolvido no contra turno para as estudantes do 7° ano 

do ensino fundamental pelo professor Cleber David Mendes. 

 A primeira etapa foi à elaboração de um croqui da Tabuada dos Céus, para 

posterior realização da concretização. 

 

 



 

 

 

FIGURA 1. Croqui da Tabuada dos Céus 

 

 

  A segunda etapa foi a construção do material da seguinte forma: 

 Pegue um pedaço de isopor; 

 Corte o pedaço de isopor em 30x30cm (formando um quadrado); 

 Na parte inferior lado esquerdo faça 2 quadrados vazados 8x8cm, deixando um 

espaço de 1,5cm entre os dois; 

 Na parte superior aos 2 quadrados de 8x8cm, faça 2 quadrados de 4x4cm 

respeitando espaço entre eles de 1,5cm; 

 Ao lado dos quadrados de 8x8cm respeitando o espaço de 1,5 entre eles, faça 2 

retângulos de 8x3cm cada retângulo; 



  Na parte superior do retângulo faça 1 quadrado de 3x3cm, respeitando o espaço 

de 1,5cm; 

 Com o molde dos quadrados e retângulos que você recortou do molde de 

30x30cm, faça mais 9 moldes iguais de cada,  para confeccionar números do 0 

ao 9. 

 

FIGURA 2. Construção da Tabuada dos Céus  

 

  

A terceira etapa, modo de construção do material concreto. 

 Coloque o título da tabuada na placa vazada 30x30cm que você construiu.  

 

Tabuada dos Céus.  

Acima dos quadrados vazados de 8x8cm desenhe 2 quadrados 4x4cm,  juntamente com 

o sinal da subtração. Entre o 8x8cm esquerdo e o 4x4cm direito. Acima dos quadrados 

4x4cm desenhe uma seta entre um e outro e acima desta seta coloque o sinal de 

multiplicação. Na parte inferior do 1° retângulo do lado esquerdo escreva; dezena, no 2° 

retângulo: Unidade. Acima dos quadrados de 3x3cm é a dezena da unidade. Figura 3 e 

figura 4, material pronto para utilização. 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 3. Tabuada dos céus pronta para utilização. 

 

 

FIGURA 4. Tabuada dos céus pronta para utilização. 

 

 

  Considerações finais 

As atividades propostas e realizadas com a Tabuada dos Céus fizeram com que 

os estudantes ampliassem suas visões acerca da disciplina de Matemática. Foi relatado 

pelos pais e professores que houve melhora significativa pelos alunos na resolução de 

problemas que envolviam a multiplicação. Além de considerável avanço nas notas dos 

estudantes que utilizaram a tabuada dos céus, houve também melhora na auto estima, 



pois os mesmos perceberam que era possível aprender os conteúdos não somente nos 

livros “teóricos” didáticos, mas também de forma prazerosa e interativa.  

O ensino de Matemática por meio de materiais concretos lúdicos pode 

transformar as atividades matemáticas que, às vezes, são geradoras de sofrimento para 

muitos educandos pode ser fonte de prazer e motivação. 

Esse estudo teve como objetivo contribuir como fonte de informação e reflexão 

para professores e discentes da área da educação que estão no processo de formação 

acadêmica e para os profissionais que tem interesse de conhecer melhor o uso do 

material concreto no ensino da matemática, bem como sua importância para construção 

do conhecimento matemático. Espera-se que este trabalho assim como tantos outros já 

existentes possa beneficiar a sociedade na construção de um ensino de qualidade.  
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Resumo Expandido

Sabe-se que a educação infantil é um período em que escolas e creches devem atuar de
maneira a estimular a criança à prática da cidadania, respeitando seus direitos e deveres,
como por exemplo direito de brincar e se expressar livremente, permitindo-as interagir e
comunicar socialmente, além de inserir na sua vivência conceitos de ética e respeito. Ao
mesmo tempo, é nessa etapa da educação formal que escolas e creches devem iniciar
atividades pré-alfabetizadoras. Portanto, é prudente que o professor não deixe que a
criança associe o processo de pré-alfabetização com atividades cansativas, com
qualquer sofrimento ou imposição, por isso, opta-se sempre por atividades lúdicas como
jogos, brincadeiras e utilização da música na educação infantil. A música, em especial, é
uma das diversas formas de linguagem corporal que podem ser moldadas às diferentes
intenções e situações de comunicação, permitindo expressar ideias, culturas, história,
necessidades, além de ajudar na construção de significados (BRASIL, 1998). O mais
interessante na utilização da música como instrumento mediador na educação infantil é
o fato de ser um elemento dinâmico, isto é, o modo de fazer música se modifica em
diferentes momentos da história, em diferentes culturas, com diferentes princípios de
organização, o que permite compreender e aplicar sua riqueza e complexidade, para o
processo de significação que é muito importante no desenvolver da criança (SOUZA e
JOLY, 2010). Muitas vezes, também, a música é associada ao caráter familiar que as
coisas ao entorno da criança podem adquirir, isso porque a criança é estimulada
musicalmente desde o seu nascimento, o que faz com que estejam familiarizadas com a
organização sonora associada às nossas vivências, conferindo-lhe significado emotivo
(PENNA, 2008 apud SOUZA e JOLY, 2010; FELICIANO, 2012); trata-se de uma
aprendizagem intuitiva. Assim, a música estimula áreas do cérebro que não são
desenvolvidas por outros tipos de linguagens e em combinação com esses outros tipos,
potencializa o processo de aprendizado (MÚSICA, 2017). Na prática, portanto, vemos a
música sendo utilizada para (i) socialização, como por exemplo, em cantigas de roda ou
jogos, (ii) estímulo da coordenação motora e percepção de ritmo, (iii) fixação e
entendimento de regras, (iv) aprendizado de tarefas básicas e (v) estimulação da
memória, criatividade, concentração e da percepção auditiva. Se considerarmos o
contexto atual na era multimídia, a educação musical assume um papel desafiador, pois
o estímulo em casa está cada vez maior e contribui para formação de modelos
estereotipados como referências para as crianças, vindos da televisão e internet
(SANTOS, 2017). Nesse caso, o papel do educador infantil é tornar a aprendizagem por
meio da música algo mais significativo. Este trabalho, portanto, é uma proposta inicial
de um projeto que poderá ser desenvolvido em escolas de educação infantil de modo a
mostrar ferramentas musicais, muitas vezes já conhecidas pelos educadores, para serem
aplicadas com crianças e as habilidades cognitivas que serão estimuladas por cada
ferramenta. Propõe-se um projeto voltado para crianças na faixa etária de 4 a 5 anos,
para a elaboração de regras de convivência por meio da criação de uma música, coletiva



e autoral. Esta ideia é baseada no fato de que crianças inseridas na escola nessa faixa
etária são condicionadas a conviverem com outras crianças com realidades e vivências
diferentes das suas, assim inicia-se a mediação do professor para administrar um bem
comum e os interesses em comum de tais crianças. Deste modo, elas devem aprender a
respeitar certos limites, diferenças e cumprirem dever comum a todos, para uma
convivência harmoniosa. No entanto, elaborar regras pode ser um tanto impositivo para
a criança, o que me leva a propor que a utilização da música, tão bem quista por elas,
como instrumento de aprendizado, de modo que o aluno assimile a postura correta que
se deve ter ao conviver com outras crianças no ambiente escolar sem, contudo, se ver
obrigada a tal, mesmo que seja implicitamente. Na figura 1 estão apresentadas as
propostas de etapas do projeto e justificativa para cada uma delas.

Figura 1: Etapas para aplicação do projeto proposto. Fonte: A autora

Por fim, espera-se aplicar esse projeto em próximas etapas do curso de
Pedagogia em estágios posteriores e, assim, avaliar qualitativamente e
quantitativamente, como é a resposta das crianças frente ao modelo de aprendizado
mediado pela musicalização na educação infantil.

Palavras-Chave: Música. Educação Infantil. Aprendizado.
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RELATO E EXPERIÊNCIA: minha experiência com a EJA

Joana D’arc Vieira-FUPAC/FEESU
vieirajoanapat@hotmail.com

Orientação: Profa  Ms. Lidônia Maria Guimarães

A Contribuição da EJA para minha formação enquanto cidadã foi muito grande.
Lembro-me de ter ido à escola quando meu pai era vivo, mas logo tive que sair devido o
seu falecimento. Parei de estudar com oito anos para trabalhar na roça para ajudar
minha mãe na despesa da casa. Quando eu tinha 12 anos um casal que residia em
Brasília foi até a casa da minha mãe e fez um convite a ela que iria me levar com eles
para que eu pudesse estudar, levaram minha irmã e eu. Nessa época morávamos na
divisa da Bahia, no norte de minas. Minha mãe ficou contente, pois, iríamos estudar e
ser alguém na vida. Mas foi tudo ilusão. Não nos colocaram na escola, fui submetida a
trabalho escravo durante quatro anos, quando eu consegui pedir socorro a uma pessoa
que escreveu uma carta para minha mãe. Fui ameaçada, minha mãe nem imaginava o
que estava acontecendo. Em 1993 com a ajuda desta vizinha eu com muito medo
procurei uma delegacia. Eles falavam que se eu procurasse autoridades eu ia ser morta e
como eu não tinha conhecimento de nada eu acreditava nos horrores que eles me
falavam, me mandaram de volta para casa em 1994. Em 1994 mudamos para
Uberlândia como não tínhamos dinheiro fomos morar na favela, moramos lá três meses,
compramos um terreno e construímos uma casa. Voltei a estudar em 2010 com trinta e
três anos fui recebida no CAIC do bairro Guarani pela diretora, como eu não tinha
histórico fui submetida a quatro provas do primeiro ao quinto ano, passei em todas as
provas e fui matriculada no sexto ano. Meu esposo me incentivou a voltar a estudar, ele
trabalhou no corte de cana no Recife e veio aos dezesseis anos para Uberlândia,
trabalhava a noite e fazia faculdade de manhã,  isso me deu inspiração para continuar
com os estudos. Terminei o ensino fundamental e ensino médio pela EJA.  Quando eu
voltei a estudar com 33 anos, achei que eu era velha pensei que iria chegar lá e ter só
jovens, mas na verdade não, tinham pessoas mais velhas que eu, os jovens não estavam
tão empolgados, eu não tive vergonha, mas tinha muito medo de não conseguir
aprender, pois tinha um bloqueio na minha aprendizagem devido às torturas
psicológicas que havia sofrido. Eu vi que o aprendizado vem da força de vontade. Na
EJA encontrei professores determinados a abrir mão de seu horário de descanso para me
ajudar quando eu tinha dúvida ou não estava conseguindo aprender, eu me lembro até
hoje do que eles me falavam, “estamos aqui para te ajudar e você consegue.” Ah!...
como sou grata a esses anjos que Deus colocou na minha vida... Como é gostoso
adquirir conhecimento, ter respeito do outro, de se colocar no lugar do outro, ter
humildade sempre, ter a capacidade de viver em grupo, ter capacidade de socialização,
conseguir uma melhor formação. A Escolha do curso de pedagogia não foi por acaso, eu
vi na minha trajetória na EJA que querer é poder só depende de nós e a sementinha que
vou plantar vai contribuir para que possamos tornar pessoas melhores e que o
conhecimento vai além, respeitando sempre os conhecimentos acumulados durante toda
a vida das pessoas. Não posso deixar de falar do grande responsável Paulo Freire que



contribuiu para minha formação. Deixa-me orgulhosa e mais, quero ser para meus
filhos, meus futuros netos e meus sobrinhos um exemplo e que eu possa estimular a
seguir em frente e podemos construir nossa própria história. O professor deve pensar
criticamente a sua prática pedagógica, reinventando-a, refletindo e a avaliando,
buscando adotar uma prática baseada no respeito e na autonomia do educando, estando
aberto a trocar conhecimentos, ao mesmo tempo em que os desafia a se assumirem
enquanto sujeitos na sociedade. Segundo Freire Paulo (1996, p.10) Uma pedagogia
fundada na ética, nos seus alunos e na postura curiosa e aberta que assume e, ao mesmo
tempo, provoca-o a se assumirem enquanto sujeitos sócio-histórico-culturais do ato de
conhecer, é que ele pode falar do respeito á dignidade e autonomia e liberdade do
educando. Ele deve falar com freqüência para o aluno que conseguem fazer e melhor,
que só pelo fato deles terem voltado para sala aula já são vencedores. Para que haja uma
aprendizagem significativa é preciso que o aluno tenha relação entre o aprendido e o
que já sabe. É preciso acreditar no próprio trabalho e no potencial da gente mesmo, deve
ser tomado como partida o conhecimento do sujeito e com a plena consciência de que
cada um tem o seu tempo de aprender. E para garantir o acesso e a permanência na EJA
é imprescindível à valorização do professor por formação continuada e políticas de
incentivo, bem como valorizar o aluno que em outro momento de sua vida percebe na
escola um importante espaço de formação humana. Paulo Freire teve durante toda a sua
vida, desafios para o trabalho com o adulto, continua sendo uma referência mundial na
educação e nunca perder a esperança que a educação pode sim mudar uma nação.
Quando o professor transmite ao seu aluno respeito e autoconfiança, com certeza esse
aluno será um cidadão reflexivo e atuante na sociedade.

PALAVRAS CHAVE: Trabalho Escravo, conhecimento, Educação de Jovens e
Adultos.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.
São Paulo: Paz e Terra, 1996.



O ENSINO DE HISTÓRIA MEDIADO PELA LITERATURA E

PELO CINEMA

Cláudio Roberto da Silva, FUPAC e E.E. Escola Tubal Vilela da Silva,
claudio.rds@uol.com.br

Resumo: O presente trabalho pretende apresentar uma atividade realizada com os alunos do
nono ano do Ensino Fundamental, da E. E. Tubal Vilela, sobre as possibilidades de interação
entre História e Literatura e História e Cinema. O desejo, aqui, é o de observar como os
conceitos de História e Literatura se aglutinam na construção de um texto ficcional, a partir de
leituras de autores que dialogam com essas duas áreas do conhecimento, assim como a História
pode ser ensinada, “levando” o cinema para a sala de aula. Para o desenvolvimento da proposta,
foram trabalhados trechos de importantes obras da Literatura Brasileira e Mundial, quer sejam:
Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos e os filmes O Menino do Pijama Listrado (2008) e
Os últimos dias de Getúlio (2014).

Palavras-chave: História, Literatura, Cinema

Introdução

A Historiografia, nos últimos tempos, tem sofrido transformações e lançado

novos olhares sobre os objetos de sua análise, sobre questões antes consideradas

resolvidas. Diálogos incipientes são abertos com outras áreas do saber e, mais

fortemente, com a Literatura. Interessante pensar que essa aproximação da História com

a Literatura não ocorre em um sentido único: é uma via de mão dupla. Os estudos

literários contemporâneos também reconsideraram seus paradigmas e deles nasceu uma

busca por esse diálogo epistemológico com a História.

Nas últimas décadas do século XX e no início deste novo milênio, é possível

observar o crescimento da discussão em torno da questão de a narrativa histórica conter

elementos ficcionais. Alguns historiadores, colocando-se em uma situação-limite entre

arte e ciência, admitem que seus relatos podem prescindir de elementos ficcionais e

abordagens literárias, sem deixar de lado, contudo, a metodologia histórica no estudo de

suas fontes. Dialogando com a História, os críticos literários voltam também seu

interesse para o contexto em que as obras ficcionais foram e são produzidas, contexto

este que contribuirá para elucidar o significado íntimo e profundo da obra.



É certo que História e Literatura apresentam traços característicos. A divergência

fundamental é que uma se propõe a trabalhar com fatos e a outra, com a ficção, muitas

vezes, recriando esses fatos, além de objetivarem funções diferentes: a História tem

compromisso com a objetividade enquanto o compromisso da Literatura se pauta,

sobretudo, na subjetividade. Independente das diferenças, historiografia e narrativa de

ficção são formas de conhecimento do mundo, que permitem questionar as “verdades”,

tanto nas histórias — contidas por trás das obras literárias, ditas ficcionais — quanto na

História, como discurso científico de natureza oposta à ficção.

Quando essa relação se concretiza, o historiador passa a “ler” suas fontes não só

amparado pelas verdades estabelecidas como únicas e incontestáveis, mas também por

uma gama de saberes interdisciplinares que o levam a conceber a realidade por outros

ângulos, saberes estes que se entrecruzam com a Literatura e sua ficcionalidade em

obras cujo enredo reflete de tal forma a realidade de uma época, servindo àquele como

respaldo histórico, a saber, os romances de Machado de Assis, como retrato da

sociedade brasileira da segunda metade do século XIX.

Esse caminho trilhado pelas possíveis aproximações entre Ciência e Ficção

sugere a criação de um novo termo: a terceira margem da História. Fazendo alusão a

essa suposta margem, encontramos na Literatura um conto, escrito por Guimarães Rosa,

“A terceira margem do rio”, que nos serve como alegoria para tal situação.

As narrativas históricas, assim como as de cunho literário almejam retratar as

experiências do homem ao longo do tempo. A História tem um compromisso com os

fatos interpretados, já que devem produzir verossimilhança na sua representação

narrativa acerca do passado. Assim, esclarecendo ao leitor os caminhos — métodos e

procedimentos — que percorreu para descortinar o passado, o historiador reconstrói as

verdades históricas. Já pela Literatura, podemos acompanhar o desenrolar de narrativas

de experiências pessoais em contextos históricos que muito contribuem para o

esclarecimento das ações e das trajetórias das personagens. Para White, “a distinção

mais antiga entre ficção e História, na qual a ficção é concebida como a representação

do imaginável e a História como representação do verdadeiro, deve dar lugar ao

reconhecimento de que só podemos conhecer o real comparando-o ou equiparando-o ao

imaginável.” (2001, p.115).



Considerando as narrativas históricas e literárias, um dos pontos de convergência

entre esses dois tipos é a forma pela qual os acontecimentos são apresentados. Em

ambas, existem elementos que lhes conferem um caráter de verdade, em maior e menor

grau respectivamente, tornando-as coerentes e plausíveis. O que ainda pode ser

considerado como fator de diferenciação entre as duas formas narrativas, seria a

pretensa imparcialidade atribuída ao relato histórico, enquanto, na narrativa ficcional

prevalece a liberdade de recriação, caracterizada, na maioria das vezes, por uma

parcialidade evidente e intencional.

Na obra História. Ficção. Literatura, Luiz Costa Lima (2006) nos esclarece que

não conseguimos separar totalmente as narrativas historiográficas das ficcionais, [...]

“isso porque optando por dizer a verdade do que foi, a História não se desvencilha,

radicalmente, do que poderia ter sido” (2006, p.385). A História, portanto, não se pauta

apenas na reconstituição dos acontecimentos, como também os recria; na reconstrução

do real, o historiador permite-se partir de sua imaginação, em um diálogo com a

Literatura, caracterizando tanto esta quanto aquela como representações sociais.

Considerando que o cinema apresenta um grande potencial para o aprendizado,

sua utilização como ferramenta pedagógica possibilita a visualização de interpretações

de eventos históricos, permitindo aliar os conteúdos estudados às versões apresentadas

pelos diferentes meios audiovisuais.

Ao ser levado para a sala de aula, o cinema auxilia o professor a aprofundar as

características do período em que determinados fatos históricos ocorreram,

apresentando-se como importantes fontes históricas visuais. Faz-se importante ressaltar

que ao lançar mão do estudo de um período através de uma obra cinematográfica, o

professor precisa ficar atento, pois mesmo constituindo-se de documento, de uma

importante fonte histórica, um filme deve ser analisado em todos os aspectos que a tela

reproduz, considerando-se as possíveis intenções políticas e comerciais presentes na

obra.

Ao inserir o cinema no estudo de um determinado tema, o professor deve

considerar que já existe um conhecimento histórico prévio adquirido pelos alunos a

respeito do assunto a ser abordado. As aulas de história tornam-se, portanto, uma grande

oportunidade para a utilização de filmes que possuem um contexto histórico, pois estes



facilitam a compreensão do assunto estudado, além de estimularem debates e ampliarem

o conhecimento sobre um assunto.

Neste sentido, o filme vai além de um documento histórico, cabendo ao professor

avaliar, antes da exibição, importantes aspectos contidos na produção, a exemplo, o

contexto histórico presente, a região geográfica onde o enredo se desenrola, a forma

como os personagens são retratados, o produtor e o diretor da obra, sua origem, o

contexto em que a obra foi produzida e, principalmente, se o mesmo foi produzido por

motivações políticas, econômicas ou ideológicas. Ainda é importante informar aspectos

gerais do filme, como duração, prêmios, outras produções realizadas pelo autor, mas

sempre tomando o cuidado de não fazer interpretações ou julgamentos antes da

exibição, deixando para o espectador a realização da sua leitura.

Ainda cabe ao professor observar que algumas situações devem ser evitadas ao

usar o vídeo, a exemplo, usá-lo frequentemente em situações inesperadas, como na

ausência de um professor ou em qualquer outra situação emergencial, pois a estratégia

— tanto aos olhos do aluno quanto aos da comunidade escolar — perde seu rico valor

didático-pedagógico e pode ser vista como tão somente o preenchimento de uma lacuna;

exibir vídeos que não tenham relação com os conteúdos estudados, pois retira do aluno

a oportunidade de um uso produtivo do tempo disponível para a aula; usar

exageradamente o vídeo em suas aulas, pois diminui a sua eficácia, empobrece as aulas

e inibe a opção de outras dinâmicas; exibir o vídeo e não realizar nenhuma discussão ou

integração com os assuntos estudados.

Metodologia

A década de 1930, no Brasil, marca o “encontro” de dois homens que se

transformariam em referências para o país: Getúlio Vargas, que governa como

Presidente da República e Graciliano Ramos, que se consagra como um grande escritor.

Traçando uma linha cronológica do desenrolar de alguns momentos da vida

política de Vargas, identificamos a vitória do movimento revolucionário que atribui a

ele o comando do governo brasileiro, em 1930; a instituição do Governo Constitucional,

em 1934; as vitórias sobre as tentativas de tomada de poder pelos comunistas, em 1935;

o endurecimento do regime varguista e a instituição do Estado Novo, em 1937, quando



implanta a ditadura mediante o fechamento do Congresso e a suspensão das garantias

individuais. Ainda é relevante considerar que nos primeiros anos da década de 1940,

assistimos à entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial justamente contra os países

cujos governantes inspiravam as ações de Vargas.

Oposto ao poder soberano desse Presidente, encontramos Graciliano Ramos,

numa condição de “sujeito ordinário”, que se torna alvo da situação em virtude da

manifestação de seus pensamentos contrários ao sistema vigente. Este se vale da

posição de intelectual e, através dos seus escritos, escreve e publica a sua obra como

arma de resistência às relações de poder presentes no cotidiano que permeia o corpo

social da época.

Em Memórias do cárcere, portanto, Graciliano Ramos trabalha o intercâmbio

com a História, quando usa sua escrita para registrar as memórias de um momento

crítico, numa relação conflituosa que estabelece com a realidade brasileira, nos anos de

1930. Suas lembranças, de caráter subjetivo, se refletem na tessitura da obra ao relatar

fatos presumivelmente verdadeiros, portanto, de caráter mais objetivo. Contudo, o

registro não se pretende historiográfico.  Não basta tentar compreender onde Graciliano

e Memórias do Cárcere se “inserem”. Esta atitude desconsideraria a genialidade deste

grande escritor e o seu importante papel para a Literatura.

A partir da ideia estabelecida por Luiz Costa Lima sobre hibridismo,

identificamos, em Memórias do Cárcere,a presença de duas naturezas que se mesclam,

evidenciando esse conceito: escrevendo, pela Literatura, um romance de memórias,

podemos, também, nele perceber a História à medida que Graciliano expõe um

momento real do passado que não se limita a analisar a si próprio e a seu

comportamento, mas ao de outras pessoas que viveram situações semelhantes à sua.

Numa linguagem literária, com a presença de aspectos da vida pública do período

conhecido como Era Vargas, o autor, também narrador e personagem, representa não

apenas a experiência vivida por ele, bem como, através desta, recompõe o painel de uma

época, revelando aspectos, muitas vezes, não alcançados pela historiografia.

Visando ilustrar o governo de Getúlio Vargas, sugeriu-se o filme Getúlio, que

concentra os últimos dias do seu governo, em agosto de1954, no Palácio do Catete, Rio

de Janeiro. Com lançamento em 1º de maio de 2014 — ano em que se completaram 60

anos da morte de Getúlio Vargas — Os últimos dias de Getúlio, segundo o roteirista



George Moura, é “uma história que fala do poder político, do lado público do Getúlio e

também dos seus momentos íntimos”.

A vida de Getúlio Vargas, retratada pelo cinema e pela televisão —segundo o

colunista Marcelo Perrone, em publicação na Segunda Coluna do Jornal Zero Hora, em

08/07/13 —, mostra o gosto do então Presidente do Brasil pela sétima arte, fazendo uso

desta como ferramenta educacional e, sobretudo, como veículo de propaganda, embora

tenha presença discreta como personagem de ficção nos filmes brasileiros.

Ainda nesse viés, relacionando o período que compreende os anos de 1930 a

1945, no Brasil, com os governos totalitaristas na Europa, nessa mesma época,

sobretudo, o regime nazista na Alemanha, instituído por Adolf Hitler, foi proposta a

exibição do filme O Menino do Pijama Listrado. O enredo apresenta a história da

amizade entre Bruno, filho de um comandante da elite nazista, diretor de um campo de

concentração, e Schmuel, um menino judeu prisioneiro neste campo, a fim de retratar a

questão do Holocausto e dos Campos de Concentração, usados por Hitler como forma

de perseguição e extermínio dos judeus.

Partindo da possibilidade de intercambiar o estudo da História com outras áreas

do conhecimento, no caso, a Literatura, além de lançar mão de trechos da obra

Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, presentes no livro adotado para o nono

ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Tubal Vilela da Silva, realizamos, a

priori, a contextualização histórica — Era Getúlio Vargas, Comunismo, perseguições

implantadas pelo governo dessa época —, em que a referida obra de Graciliano Ramos

se insere. Em seguida, detalhes importantes da vida do autor foram relatados aos alunos,

em uma exposição dialógica e interativa. Finalmente, fizemos a leitura dos trechos

contidos, seguida de uma análise da obra em questão. A atividade foi realizada durante

as aulas de História nas três turmas do nono ano, que compreendem, aproximadamente,

trinta e cinco alunos cada uma.

Previamente à exibição do filme O Menino do Pijama Listrado, foram

repassadas algumas informações gerais sobre os mesmos, mas sem antecipar a

interpretação.

Após a exibição, foram propostas as seguintes atividades, desenvolvidas

oralmente e, posteriormente, em forma de produção de texto:

— Que história é contada (reconstrução da história)?



— Como é contada essa história?

— Quais cenas mais lhe chamaram a atenção? Justifique.

— Que ideias são transmitidas pelo filme?

— O que contam e representam os personagens?

— Qual modelo de sociedade é representado no filme?

— Quais valores são negados ou afirmados na trama?

— Caso fosse possível, o que você mudaria no enredo do filme?

Resultados

Considerando, assim, a possível relação entre as duas áreas do conhecimento,

buscamos apontar que a História também se pauta no imaginável e no ficcional,

permitindo ao historiador lançar mão de obras literárias como fontes significativas de

pesquisa.

Logo, o uso do cinema em sala de aula é uma experiência muito gratificante,

pois permite ao professor levar para o cotidiano escolar novas linguagens, a forma como

a sociedade se organiza em um determinado tempo e espaço, bem como atrair,

ludicamente, os alunos para importantes assuntos, enriquecendo a relação de ensino e

aprendizagem.

Considerações finais

A proposta de um trabalho intercambiando a História e a Literatura, não foi o de

estabelecer diferenças entre as duas áreas do conhecimento, mas, sobretudo, observar

como as duas se fazem presentes na construção de um texto, seja ele histórico ou

literário, tentando estabelecer e entender tais relações, a partir de leituras de autores que

dialogam com as referidas áreas do conhecimento. Ao fazer uma reflexão acerca dessa

relação, podemos constatar o fator ficcionalidade nos textos históricos, levando-nos a

perceber que o historiador não é o único detentor da verdade, mas alguém que consegue

alcançar a verossimilhança.

Consideramos ainda que, a Literatura pode mesclar seus conhecimentos com

outros campos do saber, como o da História. E esse entrecruzar produz o



enriquecimento de ambas. À medida que se realiza essa interseção, há mais troca e mais

possibilidade de crescimento e de reflexão para o crítico, para o leitor, para a sociedade.

A exibição, em sala de aula, de filmes relacionados a fatos e contextos históricos, desde

que devidamente problematizados — o professor necessita criar situações que permitam

ao aluno conceber a atividade como uma nova metodologia do processo

ensino/aprendizagem —, tem forte potencial educativo e contempla propósitos didáticos

interdisciplinares.
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Resumo

O tema abordado é discutido na disciplina EJA (Educação de Jovens e Adultos) do Curso de
Pedagogia da UNIPAC e, por solicitação como trabalho realizamos uma pesquisa de campo para
nos inteirar mais sobre o assunto. Neste trabalho realizamos uma entrevista com uma senhora que
concluiu seus estudos através da EJA e relata seus conflitos e conquistas em seu contexto
educacional. A entrevistada Vera Alice Anastácio de Freitas, responde com sinceridade e
objetividade as perguntas propostas. Ela iniciou dizendo que começou a trabalhar aos 10 anos de
idade como doméstica e dedicou sua vida à família e os estudos deixaram de ser prioridade.
Relembrou que naquela época as classes pobres não tinham acesso à escola e quando recebiam era
de forma indireta. O objetivo da burguesia era ter uma população sem conhecimento tornando a
sociedade mais propensa a aceitar tudo que era imposto, não preocupavam com a formação crítica
do cidadão. Em consequência disso Vera Alice interrompeu seus estudos deixando de lado seus
projetos, sonhos e conquistas, tornou-se uma senhora carente de conhecimento. Como nunca é tarde
para aprender Vera Alice, aos 55 anos, teve a oportunidade de retornar aos estudos através da EJA.
Ela considera a EJA um elemento fundamental para que o sujeito acredite e permaneça para a
conclusão de seus estudos, contrariando a exclusão de um dia vivido por ela. Levando-se em conta
o que foi relatado por Vera Alice entendemos que a EJA tem papel fundamental na construção do
conhecimento, tendo um grande potencial de tornar o espaço de aprendizagem em um ambiente
propício para tirar dúvidas e medos. Paulo Freire ressalta a importância de conhecer a realidade do
aluno, conhecer seu cotidiano, os alunos da EJA são sujeitos que por algum motivo não puderam
concluir seus estudos, nesse sentido o vínculo afetivo e o reconhecimento do outro são de suma
importância em uma sala de aula de educação de jovens adultos. Finalizando a pesquisa de campo, a
entrevistada Vera Alice encerrou dizendo que iniciou seus estudos em um curso superior e destaca
que a desigualdade social é um agravante que sempre afetou e continua afetando a educação, hoje a
função da escola é formar cidadãos críticos e reflexivos, que também contribua para compreender o
seu papel na sociedade e tenha sede de mudança. Para a realização deste trabalho utilizamos como
aporte teórico FREIRE (1996) e SAVIANI (1998).

Palavras chaves: Educação, Inclusão, Conhecimento.
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O presente resumo é fruto de reflexões realizadas na disciplina de Fundamentos e
Metodologia da Educação de Jovens e Adultos, do curso de Pedagogia da
UNIPAC/FEESU. A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino
destinado a jovens e adultos que não tiveram acesso ou que por algum motivo não
puderam concluir o ensino na idade própria. A EJA e um dos direitos fundamentais
garantidos na Constituição Federal de 1988, em seus artigos 5º, 205 e 208, mas no início
da década de 90, o Governo federal se desobrigou a garantir essa modalidade de ensino,
cessando os programas de alfabetização até então existente. A Educação de Jovens e
Adultos no Brasil é regida pelos artigos 37 e 38 da Lei de Diretrizes e Base da Educação
Nacional de 23 de dezembro de 1996, lei nº 9394. A EJA- Educação de Jovens e
Adultos apresenta muitos desafios, principalmente por ser uma alternativa para
minimizar o problema de exclusão social. Segundo Freire a educação tem o papel
fundamental de libertar o homem do lugar do oprimido. A metodologia de Freire
ressalta a importância de se conhecer a realidade do aluno, sendo fundamental que o
professor valorize os conhecimentos que aluno possui, valorizando suas experiências,
assim desenvolvendo o método Freire que é baseada na relação mutua de troca de
experiências, servirão de conteúdos a serem trabalhados em sala de aula. O papel do
educador na EJA e de grande importância no reingresso e permanência desse aluno na
sala de aula. O professor para atuar na educação de jovens e adultos deverá ser
comprometido no aprendizado do seu aluno, buscando métodos e teorias que estimulem
a criticidade do mesmo, pois a EJA é capaz de mudar significativamente a vida de uma
pessoa, formando cidadãos críticos e reflexivos.

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos, Paulo Freire, Metodologia
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RESUMO: Neste trabalho apresentamos algumas reflexões acerca da educação escolar 

no que diz respeito ao ato de administrar. Diante disso, buscamos analisar a gestão escolar 

democrática no ensino público visando novos entendimentos. Essa forma de gerir através 

da democracia teve início no Brasil em 1980 – pós regime ditatorial de governo, ganhando 

espaço na sociedade e principalmente no âmbito educacional. Ela é respaldada pela 

Constituição Federal de 1988 no art. 206, VI e pela Lei de Diretrizes de Bases da 

Educação Nacional, art. 14 e 15. A gestão escolar democrática tem como finalidade a 

participação de toda a comunidade escolar nas tomadas de decisões, execuções de 

projetos e solucão de problemas. Embora a gestão democrática faça parte da luta dos 

educadores em defesa da educação pública ela não se restringe apenas ao campo 

educacional já que a educação informal é um reflexo da formal e vice e versa.  

Palavras - chave: Gestão; Democracia; Educação. 
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Resumo

Este resumo teve como objetivo analisar o processo de inclusão das crianças com baixa
visão no ensino regular. Nesse sentido, teve-se o intuito de mostrar como a inclusão
efetiva pode ser uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento intelectual, emocional
e social dessas crianças, mostrando as dificuldades que são enfrentadas pelos alunos,
professores e familiaresdurante todo esse trajeto.Foram analisados de maneira
sistemática, algunsautores importantes na temática comoNascimento (2009),Carvalho
(2010) eDomingues(2010).Também foram examinadosrelatos de convivência dos
profissionais e familiares dessas crianças, de modo que foi possível contribuir para um
melhor entendimento sobre a temática. Outro ponto importante foi a análise da
legislação voltada para inclusão das crianças com baixa visão. Pode-se verificar o quão
instigante é o ato de oferecer uma educação de qualidade dentro de escolas da rede
pública e o quanto essa realidade se mostra ainda mais desafiadora, sendo que uma
parcela significativa dos educadores em exercício não se sentem preparados para
desenvolver esse trabalho visto que a educação das crianças com necessidades especiais
requer uma atenção significativa por parte desse profissional. Além do fato de uma boa
formação, o professor precisa desenvolver estratégias e ações pedagógicas orientadas
para uma boa relação de convivência entre todos os alunos.

Palavras-chave: Neuropatia óptica, Professores, Educação Inclusiva.
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O presente trabalho originou-se na pesquisa bibliográfica, onde foram abordados assuntos
sobre os desafios que algumas pessoas por motivos sociais e financeiros tiveram que
abandonar seus estudos. Aqui citaremos dois grupos que foram excluídos do seu direito
educativo.  O primeiro grupo são indivíduos com idade já avançada que viveu uma época
onde o acesso á educação era mais difícil, principalmente aquelas pessoas que moravam na
zona rural. O segundo grupo são as mais jovens que tiveram que abandonar os estudos para
ingressar no mercado de trabalho para ajudar no sustento da família. Com a falta de
políticas públicas de incentivo aos estudos a esses jovens muitos acabam entrando para o
mundo do roubo. Outros por ter tido uma trajetória escolar fracassada interrompida e com
sucessivas reprovações que acabam levando esse jovem ao abandono escolar. Em geral a
maioria desses analfabetos são mulheres algumas não puderam estudar ou continuar os
estudos devido ao machismo na época por parte de seus pais e sucessivamente por partes
dos maridos que não permitiam que a mulher estudasse e conseguisse a sua autonomia. Só
tiveram seu direito a educação assegurado na Constituição de 1988, esse direito está nessa
lei, mas ainda não faz parte da cultura do povo. Segundo dados do IBGE de 2009 cerca de
10,9 milhões de pessoas que correspondia a 7,7% da população com 15 anos ou mais de
idade. Das cerca de 8 milhões  de pessoas passaram pela a EJA antes de 2007, 42,7% não
concluíram o curso, sendo o principal motivo a incompatibilidade  do horário das aulas
com a do trabalho ou de procurar trabalho 27,9%, seguido por falta de interesse em fazer o
curso 15,6%. A EJA está sendo oferecida a estas pessoas ainda no modelo muito rígido e
pouco ainda apropriado tanto no ponto de vista como ela esta sendo organizada. Sendo que
o conteúdo tem de partir das necessidades educativas de cada aluno daquilo que faz parte
de sua realidade, de seu convívio no dia a dia. Paulo Freire que foi o percussor da EJA no
Brasil enfatiza em uma de suas obras que é preciso que o professor de continuidade da
aprendizagem desse sujeito de acordo com a necessidade de cada aluno, discutindo temas
que fazem parte da realidade a partir de suas vivencias. É preciso saber qual motivo esse
sujeito está retomando seus estudos e cabe à escola repensar a forma de atender esses
alunos, eles necessitam de professores diferenciados e de horários diferentes que possam
atendê-los. A maioria dos jovens que retornam a escola alguns faz parte de um grupo que
tiveram uma trajetória de ensino fundamental regular muito acidentada. São crianças que
tiveram dificuldades na aprendizagem, tiveram varias reprovaçõese que, portanto
abandonaram a escola e com a exigência do mercado de trabalho e a falta de oportunidades
de ter um bom salario, uma promoção eles se sentem obrigadosa retornar a escola.

PALAVRA-CHAVE: Evasão escolar; educação; trabalho.
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Ao longo da história da educação constata-se a emergência de várias políticas de
Educação de Jovens e Adultos, focalizadas, sobretudo, para o processo de alfabetização.
Apesar das investidas nesta área, ainda existem muitos Jovens e Adultos longe dos
bancos escolares. Os motivos são os mais diversos, educadores apontam alguns, tais
como; falta de oportunidade, aulas tradicionais, currículos distantes da realidade do
aluno, dificuldades de aprendizagem, desinteresse, desestimulo, cansaço. Acredita-se
que trabalhar com essa modalidade de ensino é realmente muito difícil, não apenas pela
falta de interesse/estimulo do educando como por parte do educador, pois lhes faltam
cursos específicos, recursos didáticos apropriados, porém é um trabalho integrado com a
comunidade escolar e os alunos. É possível contribuir para a formação destes excluídos
tanto pela sociedade como pelas políticas educacionais. Ser privado desse acesso é de
fato a perda de um instrumento imprescindível para uma presença significativa na
conveniência social contemporânea. É inconcebível que em pleno século XXI o Brasil
continue exibindo um número enorme de analfabetos. Segundo as estatísticas oficiais, o
maior número de analfabetos se constitui de pessoas com mais idade, de regiões pobres
e interioranas. Muitos dos indivíduos que povoam estas cifras são os candidatos a
recursos e exames do ainda conhecido como ensino supletivo. É com essa preocupação
que surge a necessidade de se analisar a importância da educação de Jovens e Adultos
no atual contexto da sociedade, com intuito de conduzir os educadores a refletirem
sobre suas práticas pedagógicas.

Palavras-chaves: Dificuldades de Aprendizagem. Educação de Jovens e Adultos.
Escola
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O presente trabalho constitui-se em um estudo que tem o objetivo de refletir e de

analisar os métodos de alfabetização e suas abordagens segundo os autores Miriam

Lemle, Marialice Pitaguari e William Morais, para isso faz-se necessário a análise

teórica dos métodos de alfabetização mais utilizados no processo educacional e as suas

respectivas características. O método sintético estabelece uma correspondência entre o

som e a grafia, entre a oralidade e a escrita, por meio da aprendizagem de letra por letra,

sílaba por sílaba ou palavra por palavra. Esse método se divide em três tipos: o

alfabético, o fônico e o silábico, que permitem, inicialmente, decifrar palavras e, depois,

a compreender seu significado. No entanto, por ser de forma mecânica, por repetição e

fora da realidade das crianças, torna-se cansativo. Já o método analítico defende a

leitura como ato global e visual, partindo deste princípio, seus seguidores trabalham

com unidades completas para, em seguida, dividí-las em partes menores. É subdividido

em palavração, sentenciação ou global. Por fim, outro método de alfabetização é o

eclético, que combina diversos métodos, selecionando diferentes características, que,

combinadas, compõem os procedimentos de análise e síntese no processo de

alfabetização.

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização; Método; Compreensão.
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Resumo
O objetivo desta pesquisa é discutir as dificuldades no processo da aprendizagem
escolar dos/as alunos/as autistas, propondo refletir algumas questões que estão
relacionadas com as demandas de profissionais que atuam com crianças e jovens que
apresentam este transtorno. Este estudo busca refletir os desafios que professores/as e
educadores/as encontram em sala de aula e refletir os impactos no processo de ensino e
aprendizagem. Este estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica de
autores/as como, Boralli (2007), Kanner (1943) e SANTOS, 2008. Além disso,
procuramos compreender como se dá a inclusão escolar de pessoas com autismo.
Descobrimos que realmente os docentes não estão preparados para lidar com esse tipo
de transtorno. Falta mais qualificação e preparo para os/as profissionais da área da
Educação.

Palavras-Chave: Autismo; Educação; Crianças; Profissionais da Educação.

Introdução:

O autismo também chamado de Transtorno do Espectro Autista (TEA) vem

sendo foco de pesquisas, por ser um distúrbio do desenvolvimento, que apresenta no

indivíduo por toda vida afetando principalmente sua vida escolar. Seus sintomas podem

ser observados desde o início da infância, sendo que alguns sintomas são associados ao

comportamento, a comunicação e interação social do indivíduo. O autista precisa de

atenção e de cuidados porque esse transtorno é para vida toda e precisa de

acompanhamento.

Meltzer (1975) coloca uma questão importante ao mencionar que os/as autistas

são pacientes que precisam ser alvo de atenção, embora não seja o tipo de paciente que

clama por isso. De acordo com BORALLI (2007), existe uma total desatenção para com

a formação adequada de profissionais das áreas de Medicina, Psicologia, Pedagogia,

Fonoaudiologia, dentre outras.

É importante destacar que os/as profissionais da educação não estão

preparados/as para lidar com esse tipo de transtorno, pois uma grande parte desse



“problema” é conseguir entrar no mundo dessas pessoas. Eles se fecham no seu próprio

mundo e o/a professor/a ou educador/a tem dificuldades em entrar ou romper essa

barreira que eles constroem para si mesmo. Outro fato que prejudica muito os/as

profissionais é a frustação de ensinar e não ter retorno em nada.

O que é autismo?

O autor Fernandes diz que: "AUTISMO, s. m. (med.) Estado mental patológico,

em que indivíduo tende a encerrar-se em si mesmo alheando-se ao mundo exterior."

(1965, p.143). É preciso ter paciência e saber compreender as fazes do aluno autista,

pois eles não respondem comandos. O autor nos fala que não devemos desistir da

criança autista ele cita que:

É importante a continuidade do ensino para uma criança autista, para
que se torne menos dependente, mesmo que isto envolva várias
tentativas, e ela não consiga aprender. É preciso atender prontamente
toda vez que a criança autista solicitar e tentar o diálogo, a interação,
Quando ocorrer de chamar uma criança autista e ela não atender, é
necessário ir até ela, pegar sua mão e levá-la para fazer o que foi
solicitado. Toda vez que a criança conseguir realizar uma tarefa, ou
falar uma palavra, ou enfim, mostrar progresso, é prudente reforçar
com elogios. Quando se deseja que a criança olhe para o professor,
segura-se delicadamente o rosto dela, direcionando-o para o rosto do
professor. Pode-se falar com a criança, mesmo que seu olhar esteja
distante, tendo como meta um desenvolvimento de uma relação
baseada em controle, segurança, confiança e amor. (SANTOS, 2008,
p.31 e 32).

O autismo é definido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um

distúrbio do desenvolvimento, sem cura e severamente incapacitante. Sua incidência é

de cinco casos em cada 10.000 nascimentos caso se adote um critério de classificação

rigorosa, e três vezes maior se considerar casos correlatos é que necessitem do mesmo

tipo de atendimento. (apud MANTOAN, 1997, p. 13).

Segundo Kanner (1943) o autismo é um termo utilizado para definir indivíduos

que tem um distúrbio do contato afetivo, que são incapazes de efetuar trocas

socioafetivas com as outras pessoas. Porque estão imersos/as e reclusos/as em seus

próprios mundos interiores. O autor defendia que o autista era isento de linguem,

Kanner (1943) viu-se envolvido em contradições no qual no exercício de sua prática

clínica junto com os pacientes “autistas”. Ele diz que:



O vocabulário incrível das crianças que adquiriram a linguagem, a
excelente memória para acontecimentos ocorridos há vários anos, a
fenomenal capacidade de decorar poemas e nomes e lembrar-se
precisamente de sequências e esquemas complexos, testemunham uma
boa inteligência no sentido comumente aceito deste termo.
(KANNER, 1943, p. 247-248).

A dificuldade de usar a linguagem como meio social é muito grande para quem tem

autismo, gerando assim um grande obstáculo para a comunicação. Os autistas são

extremamente inteligentes, mas seus interesse e focos são restritos, precisam ser

estimulados/as o tempo todo.

Alguns Sintomas:

Moraes (2007), diz que os/as médicos/as não conseguem reconhecer os sintomas

do autismo porque não são preparados/as para diagnosticar tal transtorno. Segundo a

autora para diagnosticar um autista percorresse um longo caminho, pois, a psiquiatria

infantil não é uma disciplina obrigatória para um pediatra.

1.1 Distúrbio de relacionamento. Dificuldade na interação social, não olhar nos olhos

ou evitar não olhar nos olhos mesmo quando alguém fala com ela, estando bem

próximo; Dificuldade em relacionar-se com outras crianças e por isso prefere ficar

sozinho do que brincar com elas; repetir sempre as mesmas coisas, brincar sempre com

os mesmos brinquedos e a ausência do sorriso social.

1.2 Distúrbio da fala e linguagem.

Dificuldade na comunicação a criança sabe falar, mas prefere não falar nada e mantém-

se calada por horas, mesmo quando fazem perguntas para ela;

Repete a pergunta que lhe foi feita várias vezes seguidas sem se importar se está

chateando os outros;

Mantém sempre a mesma expressão no rosto e não entende gestos e expressões faciais

dos outros;

Não atender quando é chamado pelo nome, como se não estivesse ouvindo nada, apesar

de não ser surdo e de não ter nenhum comprometimento auditivo;

1.3 Distúrbio motilidade.

Leva o braço de outra pessoa para pegar o objeto que ela deseja;

Olha sempre na mesma direção como se estivesse parado no tempo;



Fica se balançando para frente e para trás por vários minutos ou horas ou torcer as mãos

ou os dedos constantemente;

Distúrbio da percepção

Incapacidade na habilidade de usar estímulos sensoriais para discriminar o que é

importante ou não, Dificuldade a se adaptar a uma nova rotina ficando agitado, podendo

se auto agredir ou agredir os outros;

Distúrbios no ritmo de desenvolvimento

Descontinuidade na sequência normal do desenvolvimento é o mais comum.

Segundo ELIANA R. BORALLI (2007) existe uma alteração nos doze sentidos,

térmico, tátil, orgânico (capacidade de sentir e defender a vida), equilíbrio, cenestésico

(conjunto de movimento do corpo, como um todo), audição, linguagem, “Eu” – (somos

únicos e exclusivos), pensamento, visão, paladar e olfato.

ANA MARIA TARCITANO SANTOS (2008): Diz que o autista não sente dor,

ele não tem noção do eu (o eu não foi constituído neles), pode comer em demasia e pode

ocorrer inversão da temperatura. Segundo ELIANA R. BORALLI (2007)

psicomotriscista e coordenadora da AUMA - Associação dos Amigos da Criança

Autista, a criança pode desenvolver medos intensos que desenvolvam fobias, alterações

nos doze sentidos, sendo eles: térmico, tátil, orgânico (capacidade de sentir e defender a

vida), equilíbrio, cenestésico (conjunto de movimento do corpo, como um todo),

audição, linguagem, "Eu" - (somos únicos e exclusivos), pensamento, visão, paladar e

olfato.

Causas:

As causas que provocam o autismo são ainda desconhecidas. A Algumas suposições de

que fatores ambientais tenham impacto no desenvolvimento do feto, como stress,

infecções, exposição a substâncias químicas tóxicas, complicações durante a gravidez e

outros.

O Autista deve ser acompanhado desde seus primeiros sinais, esse transtorno é

ocasionado por múltiplos fatores. Sendo o mais comum a pré-disposição genética e o

comprometimento cerebral. Segundo os estudos são mais comuns em meninos do que

em meninas. (ASSUNPÇÃO, 1997) diz que existe uma relação entre determinados

parâmetros neurológicos e autismo: Como déficits cognitivos, crises epiléticas e Q.I.

(Quociente de -Inteligência) podendo ser alguns fatores orgânicos.



Desenvolvimento do trabalho:

Estudos clínicos e empíricos concordam que crianças com TEA apresentam

sintomas muito parecido com o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Porem os

portadores de TEA diferencia-se por sua dificuldade pragmática (uso da linguagem) e

de compreensão do discurso.  “aparecem na comunicação não verbal, que por sua vez

evidenciam comprometimentos da atenção compartilhada (AC), da iniciativa, da

reciprocidade e espontaneidade na comunicação” (PEREIRA, 2012, p. 06).

Para Piaget o desenvolvimento cognitivo é interpretado a partir da
experiência com o meio físico, e o processo de desenvolvimento
intelectual pelo mecanismo de equilibração das ações sobre o mundo.
E em Vygotsky, a interação social e o instrumento linguístico são
decisivos para compreender o desenvolvimento cognitivo.
(CASTORINA 2002 apud SANTOS, 2013, p. 11).

Segundo Piaget (2002) a área principal a ser desenvolvida é o cognitivo e a

interação social. Através de materiais necessários o TEA terá uma aprendizagem ampla

e satisfatória, porém não é só pelo material que acontece o seu desenvolvimento mais

também pela sua comunicação social.

No caso específico da linguagem, "os sons só se tomam um tipo de
linguagem para as crianças quando elas compreendem que as
emissões 23 sonoras realizadas pelo adulto carregam uma intenção de
prestar atenção a algo” (PEREIRA, 2012, p. 07).

O/a docente deve observar cuidadosamente quais atividades e práticas se

encaixam melhor para as crianças que tem o TEA. O profissional terá um melhor

resultado e irá conseguir uma relação de mais qualidade com o aluno, assim ele

aumentará a possibilidade de interação, pois a criança começará a entender melhor o

que se passa ao seu redor.

Sabemos que a aprendizagem do/a autista é lenta e de muita paciência, porém,

bastante gratificante. O desenvolvimento se dá por meio de muita repetição e interação

ao meio social. Durante o processo de ensino e da aprendizagem deve ser proporcionado

estímulos cognitivo e intelectual, quando bem organizada as técnicas pedagógicas

melhor resultado terá.



Tratamento:

O/a autismo não tem cura, ele pode sofrer mudanças com o passar do tempo, ou

seja, conforme a idade da pessoa. O TEA pode manifestar-se nos primeiros dias de vida,

mas é comum que os pais e/ou responsáveis digam que a criança passou por um período

de normalidade. Às vezes os pais e/ou responsáveis desencadeiam eventos como um

trauma, uma cirurgia feita quando pequeno, ou até mesmo a chegada de uma nova

pessoa na família que possam trazer em tona esse transtorno. Como por exemplo, uma

cirurgia ou um novo membro na família. Mas o que realmente acontece é que esse fato

despertou o para o desenvolvimento anormal da criança.

Geralmente, estas crianças não procuram o contato ocular ou o
mantêm por um período de tempo muito curto. É comum o
aparecimento de 20 estereotipias, que podem ser movimentos
repetitivos com as mãos ou com o corpo, a fixação do olhar nas mãos
por períodos longos e hábitos como o de morder-se, morder as roupas
ou puxar os cabelos. (MELLO, 2000, p. 18).

O/a autista não consegue reconhecer ou responder o comando dos/as demais, as

interações sociais com outras pessoas são restritas. É comum que as crianças devolvam

afeições aos pais por causa da sua proximidade neste caso a criança prefere abraçar do

que aceitar abraços. WILLIAMS (2008) diz que:

Os pais são especialistas no que diz respeito aos filhos. Ninguém
conhece seu filho melhor do que você. Se suspeitar que haja algo
errado, talvez tenha razão. Em geral, a dificuldade é entender qual é o
problema, sua gravidade e com quem compartilha as preocupações. A
princípio, muitos de nós discutimos essas ansiedades com a família e
amigos e depois consultamos um profissional da área da saúde (por
exemplo, médico ou outro profissional qualificado) se ainda
estivermos preocupados. Na maioria das vezes, ficamos mais
tranquilos e, rápida ou gradualmente, os comportamentos que nos
preocupam desaparecem. Ocasionalmente, contudo, o comportamento
da criança e as preocupações dos pais persistem. Se for esse o caso, é
preciso consultar novamente um profissional da saúde. (p. 03).

Algumas crianças por volta de três anos são notórias os sintomas. Pois, nos casos

mais graves do autismo a criança se isola no seu mundo e trata as outras pessoas como

um objeto. Já nos casos mais sutis as crianças não mantem um contado visual e não se

concentra assim surgem poucas evidências podendo ficar mais claras no âmbito escolar

ou em brincadeiras em grupo segundo Gikovate (2009). Já em 2013 ele e SANTOS diz

que:



Hoje se considera que as características do autismo podem surgir
desde os primeiros meses de vida ou após um período de
desenvolvimento em geral após 15 meses de vida (porém, com o
início dos sintomas antes de 36 meses). Este é o segundo quadro, no
qual houve um período de desenvolvimento aparentemente normal, é
denominado autismo regressivo e corresponde a 30% do total de
casos. Nos outros 70% não se evidencia uma regressão e os 16
sintomas estariam presentes desde o nascimento, mesmo que tais
sintomas só fossem notados como problema após uma determinada
idade. (GIKOVATE apud SANTOS, 2013, p. 25).

A autora ELIANA BORALLI (2007), diz que o desenvolvimento do autista

acontece em Ziguezague, alto e baixos. Na mesma hora que estão bem já regridem.

(COUTINHO, 2012, p. 72) fala que como não há cura real para o autismo alguns

pais utilizam terapias alternativas e complementares. Embora não cientificamente

foram aprovados para tratar o autista.

O/A autista no contexto escolar:

A escola tem um papel muito importante na investigação do diagnóstico do autismo.

Sendo que, é na escola que a criança terá a primeira interação social separada de seus

familiares. Assim, através de novas experiências a criança apresentará maior dificuldade

em se adaptar às regras sociais. Santos diz:

A escola recebe uma criança com dificuldades em se relacionar, seguir
regras sociais e se adaptar ao novo ambiente. Esse comportamento é
logo confundido com falta de educação e limite. E por falta de
conhecimento, alguns profissionais da educação não sabem
reconhecer e identificar as características de um autista,
principalmente os de alto funcionamento, com grau baixo de
comprometimento. Os profissionais da educação não são preparados
para lidar com crianças autistas e a escassez de bibliografias
apropriadas dificulta o acesso à informação na área. (2008, p. 9)

A falta de qualificação dos docentes e a carência nesta questão de transtornos é

muito grande. É necessário que o educador tenha demasiada paciência e compreensão

para com o/a aluno/a autista para que ele/a consiga aprender, pois, a criança pode

apresentar um olhar distante e não atender ao chamado e até mesmo demorar muito para

aprender determinada lição ou até mesmo ser bastante agressiva nos casos mais

extremos. O indivíduo não tem culpa em ser desinteressado, pois a culpa é do autismo

que age no processo da aprendizagem. Santos 2008 afirma que:

É importante a continuidade do ensino para uma criança autista, para
que se torne menos dependente, mesmo que isto envolva várias
tentativas, e ela não consiga aprender. É preciso atender prontamente



toda vez que a criança autista solicitar e tentar o diálogo, a interação,
Quando ocorrer de chamar uma criança autista e ela não atender, é
necessário ir até ela, pegar sua mão e levá-la para fazer o que foi
solicitado. Toda vez que a criança conseguir realizar uma tarefa, ou
falar uma palavra, ou enfim, mostrar progresso, é prudente reforçar
com elogios. Quando se deseja que a criança olhe para o professor,
segura-se delicadamente o rosto dela, direcionando-o para o rosto do
professor. Pode-se falar com a criança, mesmo que seu olhar esteja
distante, tendo como meta um desenvolvimento de uma relação
baseada em controle, segurança, confiança e amor. (p.31-32).

Cabe aos/as docentes e educadores/as adaptar o contexto escolar e preparar as

crianças para a inclusão de indivíduos com autismo. O autismo pode ter vários graus

desde muito leve até o mais agressivo. O autor Santos 2008 fala que: “É de

responsabilidade do professor a atenção especial e a sensibilização dos alunos e dos

envolvidos para saberem quem são e como se comportam esses alunos autistas." (p.30).

O contexto escolar na vida de cada criança é de suma importância para os

autistas. Pois dentro da escola o educador ou docente pode encontrar ou descobrir um

grande potencial que cada aluno possui e fica encoberto por suas dificuldades. Cabe a

escola capacitar seus profissionais que irão trabalhar com o TEA, Os docentes deverão

estar qualificados e aptos a estimular e conseguir tirar o máximo que a criança é capaz

de oferecer.

Neste sentindo, a preparação destes profissionais educadores para o trabalho
de alunos portadores de autismo é de suma importância, pois o educador é
um dos agentes responsáveis não somente por transmitir conteúdos
pedagógicos, como também transmitir valores e normais sociais que possam
inserir a criança na esfera simbólica do discurso social. Sendo assim, o
trabalho com educadores deverá englobar, de forma permanente, programas
de capacitação, supervisão e avaliação (SANT’ANA, 2005 apud PRATES,
2011, p. 05).

Considerações

Percebemos neste estudo que se torna necessário que as escolas precisam de

mais preparo para receber alunos/as com o transtorno TEA, pode-se dizer que os/as

docentes e educadores/as precisam preocupar-se com a inclusão de alunos/as especiais.

Acredita-se que este artigo trará contribuições teóricas para a inclusão dos

autistas no ambiente escolar. E assim mostrar para os profissionais da área como se dá a

inclusão destes alunos. Com base nos estudos feito é perceptivo que o estudo do docente



no âmbito acadêmico é insuficiente para suprir as necessidades geradas no ato da

prática.

Através da pesquisa bibliográfica descobrimos que apesar do autismo apresentar

empecilho para o relacionamento social e o processo de aprendizagem, o/a autista pode

conviver perfeitamente em sociedade como uma pessoa “normal” ou até mesmo em

destaque quando identificado seu grande potencial.
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ORIENTAÇÃO: Profa. Ms. Lidônia Maria Guimarães

A Educação de jovens e adultos EJA é indicada para pessoas que não terminaram os
estudos na idade regular. Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) a
EJA só pode ser feita por pessoas que atendam os requisitos necessários, que é ter 15
anos completos no ato da matricula no ensino fundamental e 18 anos no ensino médio.
A EJA hoje tem como perspectiva ajudar pessoas que por algum motivo não
conseguiram concluir os estudos. Um dos principais motivos para a pessoa procurar a
EJA é o avanço tecnológico, com os avanços tecnológicos as pessoas tende a crescer
para acompanhar a sociedade. Quem precisa estar sempre se adaptando são os docentes
para atender esse nível de ensino. O docente precisa ter consciência da valorização do
outro, o quanto é importante valorizar o conhecimento que o educando possui saber que
seus educandos são pessoas normais, trabalhadores com responsabilidades sociais e
familiares e possuem experiências, opiniões e crenças já formadas. Os educandos da
EJA têm um contexto social, cultural que o docente precisa trazer para seu processo
alfabetizador. Na maioria das vezes os educandos procuram a EJA para crescer no
trabalho ou para ingressar no mercado de trabalho, cabe ao docente introduzir
conhecimento diante do contexto histórico do educando. Paulo Freire percussor da
educação de jovens e adultos defende que o conhecimento através da educação é
instrumento do homem sobre o mundo. Trabalhar com jovens e adultos é um desafio
para os docentes que exige muita dedicação, trata-se de um desafio em que o docente
precisa se empenhar para atender aos educandos e introduzir o ensino através de suas
experiências e vivencias, o docente precisa estimular, incentivar o educando para que
desenvolva e consiga sua independência e cidadania, precisa criar uma metodologia que
atenda o perfil de seus educandos e assegure um ensino de qualidade no qual suas
experiências e contexto social sejam reconhecidos. O docente deve estar sempre
refletindo sobre sua pratica educacional buscando meios de aperfeiçoá-la, só assim
atingira os objetivos da aprendizagem e da formação do educando. O docente tendo a
consciência de que seu papel enquanto mediador do conhecimento é importante, ajudará
para que o educando desenvolva habilidades e competências que permitam atuar com
segurança. O docente da EJA precisa ter um olhar diferente, de compreensão,
considerando as vivencias e experiências de seus educandos, tendo um papel
importantíssimo para evitar o desinteresse e assim a desistência. Ele deve criar uma
relação de confiança, amizade com seus educandos para que assim sintam segurança
para relatar suas dificuldades, seus medos. O bom professor é aquele que se coloca junto
com o educando e procura superar com o educando o seu saber e suas dificuldades, com
uma relação de trocas onde ambas as partes aprendem...

Palavras – chave: Docentes. Metodologia. Educando.
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RESUMO

A presente pesquisa foi uma atividade desenvolvida no sétimo período do curso de

Pedagogia da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia, na disciplina de

Pesquisa em Educação. Este estudo foi realizado a partir de orientações em sala de aula

e das fontes de pesquisas diversas. As fontes de pesquisas bibliográficas são livros,

revistas, artigos científicos, jornais, etc. Ela tem como finalidade conhecer as diferentes

contribuições científicas sobre um determinado tema, na qual o pesquisador irá

desvendar, recolher e analisar informações e conhecimentos prévios. No decorrer da

pesquisa, o pesquisador terá a oportunidade de confrontar, confirmar ou enriquecer suas

proposições. Já a pesquisa de campo se estende à observação dos fatos ou fenômenos

que estão voltadas para os estudos de um determinado grupo, comunidade, instituição,

etc. Nela é feita a observação e coleta de dados para analisar e interpretar os dados

coletados, com base em uma fundamentação teórica empregando métodos e técnicas

científicas. Ambas estão interligadas no contexto escolar. Exemplos: Pesquisa sobre a

metodologia utilizada pelos professores nas Escolas Municipais de Uberlândia. O

pesquisador deverá ir a campo verificar as metodologias dos professores e confrontar ou

confirmar com o que os autores relatam nos livros.

Palavras-Chave: Pesquisa. Bibliográfica. Campo.
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Orientação: Profa.Ms.Lidônia Maria Guimarães

A presente pesquisa surgiu a partir das reflexões realizadas no sétimo período do Curso
de Pedagogia da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia na disciplina
de Pesquisa em Educação. Sendo que o tema “pesquisa não experimental e
experimental” algumas variáveis de interesse do estudo na escola. Elas podem ser
observadas ou mensuradas como ocorrem naturalmente. Alguns exemplos são pesquisas
de levantamento, em que os próprios participantes respondem questionários ou escalas
sobre seus comportamentos, pesquisas fundamentadas em observação naturalística.
No método experimental, ao menos uma variável independente é introduzida num
ambiente controlado, ou seja, há a manipulação direta da Variável Independente e então
é observado/medido o efeito na variável dependente. O ambiente é controlado com o
objetivo de reduzir ao máximo a interveniência de variáveis estranhas, sendo estas
mantidas constantes. Por exemplo, se quero medir a influência de um treino de
habilidades sociais sobre os comportamentos empáticos de pessoas em estudo, devo
equalizar diretamente as variáveis no grupo ou, como frequentemente é feito em
experimentos com humanos, randomizar todas as outras variáveis entre os dois grupos,
o experimental e o grupo controle, procurando manter características como idade, sexo,
nível socioeconômico, e presença ou ausência de psicopatologias distribuídas de forma
homogênea entre os grupos. Com isso, posso concluir de forma mais segura que aquela
variável introduzida no ambiente experimental e não outra está influenciando o
resultado medido. O método experimental também tem alguns limites. Um dos mais
lembrados é a artificialidade, já que experimentos são realizados num ambiente de
laboratório geralmente não idêntico ao ambiente natural, o que pode influir nos
resultados. Concluindo, como podemos ver, em uma pesquisa científica do
comportamento pode-se lançar mão de mais de uma forma de averiguar relações entre
variáveis. A escolha de um método em detrimento do outro vai depender de uma
avaliação criteriosa das vantagens e desvantagens de cada um em definir tais relações.
Os métodos são, ainda, complementares, já que nenhum é perfeito e nenhum estudo
científico é definitivo na tentativa de se aproximar da compreensão de um fenômeno

Palavras  Chave: Pesquisa, Experiência, Conhecimento
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Resumo Expandido

Esse trabalho tem como finalidade relatar a experiência de uma atividade prática,
realizada no dia 29 de abril do ano de 2017 sobre o curta “Boneca na Mochila”, que foi
produzido em 1997 com o objetivo de compreender políticas que são adotadas para o
combate à discriminação, ao preconceito referente à homoafetividade no Brasil e fazia
parte do kit contra a homofobia criado pelo Ministério da Educação em 2008. O curta se
trata de uma situação-problema em que a personagem principal é mãe de um menino de
5 anos que está a caminho da escola do filho após ser encontrada uma boneca em sua
mochila. Durante o percurso a mãe do menino e o motorista do táxi conversam sobre
assuntos relacionados às questões da sexualidade, eles/as estão conectados num
programa de rádio que apresenta vários/as pesquisadores/as esclarecendo dúvidas com
relação às várias questões sobre a sexualidade. O curta termina quando a mãe da criança
chega na escola, sobe as escadas mas não mostra o que acontece após sua chegada na
escola deixando então várias possibilidades para o final da história. Após assistirmos o
curta, o professor Bill Robson Monteiro Lisboa propôs à turma, para que cada um/a
construíssem um final, respondendo as seguintes perguntas: “Com quem a mãe
conversou na escola?” e “De quem era a boneca encontrada na mochila do menino?” e
em seguida, montamos um debate sobre cada final criado por cada um/a. Durante nossa
leitura, o professor fez diversas anotações sobre elas, para que no fim, pudesse pontuar e
discutir sobre alguns pontos internalizados por nós, pois em todos os relatos dizemos
que a mãe foi recebida pela Diretora, pela coordenadora, pela professora, etc. O
professor problematizou o porquê nos nossos discursos só aparecer a figura do gênero
feminino, como se não pudesse existir o Diretor, o coordenador e/ou o professor. Nos
relatos também foram colocados que a boneca poderia ser da vizinha, da coleguinha,
de algum projeto que estava sendo realizado pela professora na escola, da irmã ou até
mesmo da mãe. Em nenhum relato foi colocado que a boneca poderia ser,
simplesmente, do menino. Ou seja, diante de, em média 30 pessoas, todas elas
enxergaram apenas uma possibilidade: a mãe seria recebida por uma equipe escolar
formada apenas por mulheres e que a boneca poderia ser de qualquer pessoa, menos do



menino. Vimos que internalizamos e segregamos o que é “de menino” e o que é “de
menina”. Encontramos-nos cercados pelo dualismo, desde cedo nós somos impostos/as
pelos costumes, a mídia, a cultura, em como devemos nos vestir, com quais cores,
sempre dividindo o que é para o menino e o que é para a menina. Sofremos e
reproduzimos essas separações sexistas de forma despercebida por estar totalmente
impregnado na sociedade em que vivemos. A escola acaba influenciando nessa
segregação, sempre frisando o gênero operante, considerando apenas as vertentes desse
gênero como o certo. Como se fosse apenas possível meninas brincando com
brinquedos que desde sempre foram destinados socialmente a elas, como se o rosa fosse
uma extensão de sua feminilidade. E, para os meninos, seguindo o mesmo padrão, com
os brinquedos e cores definidas e destinadas apenas para o gênero masculino. Pensando
nas brincadeiras destinadas para cada gênero, percebemos que cada uma delas tem a
função de destinar e desenvolver as práticas do futuro. Nós mulheres, fazemos
brincando o que vemos nossa mãe fazendo, como se só pudéssemos ser iguais a ela.
Desenvolvendo através das brincadeiras de casinha e boneca, a afetividade, o cuidado, o
sentimento, a responsabilidade de cuidar da casa e das pessoas que lá vivem. Já os
meninos, tem que se espelharem naquilo que ficou definido como masculino, como o
que os seus pais/ou responsáveis fazem. Todas essas questões influenciam nas nossas
“identidades”, moldando quem somos e muitas vezes restringindo as possibilidades para
o novo. Crescemos com um caminho pré-definido, já estruturado por terceiros e pela
sociedade, com normas que nos forçam a nos adequar a elas, de forma padrão e
inflexível. Se sou mulher, tenho que me casar, servir ao meu marido, ser bonita e bem
humorada e ter filhos/as. Se sou homem tenho que ter um bom emprego, me casar ou
não, ter filhos/as ou não. Isso nos coloca em uma cultura totalmente machista, que os
homens são corajosos e fortes e as mulheres são frágeis e dependentes. Ofensas feitas
aos homens, sempre são sobre sua masculinidade como, por exemplo, chamá-los de
“mulherzinha”, ou ofendendo sua mãe ou sua companheira. A sociedade cria os homens
para serem heterossexuais e os líderes de tudo: mandam na casa, na esposa, nos/as
filhos/as. Muitos/as pensam que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos/as
filhos/as e dos afazeres domésticos, escolhem suas roupas, seus cortes e cores de cabelo,
sua aparência em geral. Agem como se fossem donos do mundo, ignorando as vontades
e possibilidades alheias. Já as mulheres, são pensadas para o espaço privado, agindo de
forma submissa e mediando suas vontades às de seus parceiros, não podendo contrariá-
los. Ficam sempre na espera de serem cuidadas e relacionam que só serão felizes se
tiverem um homem ao lado. De tanto serem julgadas, aprendem a julgar outras
mulheres e a si mesma, sempre se regrando às suas vontades. A mulher é vista como
inferior ao homem, na sociedade em geral, tendo que pensar em cada passo a ser dado
para não ser interpretada mal, pois se uma mulher usa determinada roupa, os homens
podem entender de tal forma que passa ser “problema” apenas da mulher. Se a mulher
quiser se vestir de uma forma que lhe agrada, mas provocar um homem, não é ele que
tem que se controlar, respeitar e entender que ela tem esse direito e que o corpo dela é
apenas dela. As pessoas devem ter consciência de que cada um/a tem o seu corpo e que
podem fazer o que bem entender com eles, desde que não prejudique outra pessoa, um
conhecimento que os homens aparentam ter grande dificuldade de compreensão, pois a
cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil (estima-se que apenas 10%
denunciam) de acordo com uma matéria publicada em 2016 pelo “Jornal Hoje”. Umas
em cada três mulheres sofrem ou já sofreram violência física ou sexual. Na maioria dos
casos a violência sexual é feita por pessoas próximas como tios, padrastos e até mesmo



os pais e 80% dos casos as vítimas possuem de 0 a 15 anos. Ou seja, o discurso que
ouvimos de que as mulheres que devem se prevenir de tais abusadores é totalmente
incorreto visto que são os homens próximos que oferecem perigo as mulheres enquanto
crianças ou jovens que não entendem o risco que correm simplesmente por serem
mulheres. Portanto, o curta “Boneca na Mochila” é uma excelente Pedagogia Cultural
para que nós possamos refletir sobre os estereótipos e as relações de gênero dentro e
fora do espaço da escola.

Palavras-Chave: Relações de Gênero; Masculinidades; Feminilidades.
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Resumo
O presente trabalho foi realizado com a função de apresentar algumas considerações
acerca da importância da psicomotricidade na infância. Esta pesquisa tem o objetivo de
compreender a importância da psicomotricidade na educação infantil sendo uma
pesquisa de abordagem qualitativa do tipo documental. Os estudos sobre
psicomotricidade iniciaram-se no Século XIX com Maine de Biran, porém o termo
psicomotricidade só foi usado pela primeira vez em 1900, por Carl Wernicke.Uma
dentre as várias definições da psicomotricidade é a de que é a ciência que estuda o
homem através de seu corpo em movimentos, suas relações internas e externas. Seu
estudo está ligado a três premissas principais: o movimento, o intelecto e o afeto.
Destarte, psicomotricidade tem fortes relações com o processo de aprendizagem e tem
uma base fundamental para o processo de aprendizagem da criança constituindo uma
estrutura na educação psicomotora. O desenvolvimento evolui de uma forma
progressiva do todo para o específico. Quando a criança apresenta certa dificuldade em
aprender, geralmente está associada a falta de vivência relacionada ao desenvolvimento
motor.Buscando melhorar esse requisito a mesma consegue conquistas que marcam sua
vida emocional e intelectual.Estudos da educação defendem que as experiências
motoras que se iniciam na infância são de fundamental importância para o
desenvolvimento cognitivo, principal meio pelo qual a criança explora, relaciona e
controla seu meio ambiente. Estimular o desenvolvimento motor, psicomotor, cognitivo,
afetivo na criança nas series inicias da educação é de extrema importância para a mesma
não ter dificuldades quando adulto.Compreendemos que o mais importante objetivo da
educação psicomotora não se limita ao efeito de conhecimento da criança sobre uma
representação do seu corpo, ou seja, ela não se prende apenas ao conteúdo, mas auxilia
na descoberta estrutural da relação entre as partes e a totalidade do corpo, formando
uma unidade organizada, instrumento da relação com a realidade. Deste modo, quando
mais rápido abordado na escola mais os alunos poderão conhecer-se melhor,
desenvolvendo a maturidade, a consciência e a inteligência apropriada aos seres
humanos.
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A SEMANA PEDAGÓGICA VISITANDO À ESCOLA SEM PARTIDO: RISCOS
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Resumo Expandido

Ao depararmos com a proposição da temática que compõe a XV Semana Pedagógica, a
saber: ‘Educação Especial, Inclusão e Diversidade no Contexto Educacional’ fomos
imediatamente provocados a pensá-la em meio as teias de relações de poder-saber do
Movimento Escola Sem Partido (MESP). Ficamos nos questionando: a pauta do Escola
Sem Partido na agenda pública vai ao encontro com perspectivas da inclusão e da
diversidade no contexto educacional brasileiro? Há riscos? Ameaças? Essas temáticas
são desejáveis? Há valores, concepções, projetos e direitos sob suspeitas, censuras,
vigilâncias ou proibidos? Quais as implicações na atividade escolar, na atividade
docente e na discussão educacional? O que está efetivamente em disputa? O movimento
é uma investida na vida e a tudo que nela está implicado – a diversidade, a diferença e o
conflito que promova o diálogo desse encontro? Por isso temos como proposta nesse
texto realizar um movimento de visitar e trazer à tona a relação de forças, o contexto
social, político e econômico que permeiam o MESP, apontando suas implicações
insidiosas na discussão dos temas da ‘Educação Especial, Inclusão e Diversidade no
Contexto Educacional’ na atuação e formação dx pedagogx1. A primeira visita realizada
foi na página do MESP situado no site <http://www.escolasempartido.org> e
posteriormente numa coletânea de textos organizado por Gaudêncio Frigotto (2017):
‘Escola ‘sem’ partido: esfinge que ameaça a Educação e a sociedade brasileira’ e no
dossiê: ‘Escola sem Partido e formação humana’ da Revista de História e Estudos
Culturais organizado por Nivaldo Alexandre de Freitas e Merilin Baldan (2017). Ao
acessarmos a página do ‘Escola sem Partido’ recebemos um primeiro aviso nos
convidando para conhecer o anteprojeto Lei contra a doutrinação nas escolas e o abuso
da liberdade de ensinar, estabelecendo deveres ao professor, conforme Figura 1. A
página é assinada e coordenada pelo advogado Miguel Nagib que descreve o ‘Escola
Sem Partido’ como uma associação informal, independente, sem fins lucrativos e sem
qualquer espécie de vinculação política, ideológica ou partidária que ganhou existência
a partir de uma iniciativa conjunta de pais e estudantes, contribuintes e consumidores de
serviços educacionais, preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das
escolas brasileiras: ‘[...] um exército organizado de militantes travestidos de professores
prevalece da liberdade de cátedra e da cortina do segredo das salas de aula para
impingir-lhes a sua própria visão de mundo’2.

1 A atualização da grafia ‘x’ indica um posicionamento politico para assinalar a multiplicidade de
experiências no campo das feminilidades e masculinidades.
2 Site <http://www.escolasempartido.org>. Acesso em 20 de setembro de 2017.



Figura 1. Fonte: www.programaescolasempartido.org

Os lemas do movimento são: pela descontaminação e desmonopolização política e
ideológica da escola; pelo respeito à integridade intelectual e moral dos estudantes e
pelo respeito ao direito dos pais de dar aos seus filhos a educação moral que esteja de
acordo com suas próprias convicções. Com isso as pretensões são: oferecer análises
críticas de bibliografias, livros didáticos e conteúdos programáticos; incitar a
denúncia/delação das ações de professorxs no espaço escolar – notificando-xs
extrajudicialmente, indicando no site modelo de notificação extrajudicial e incitando
‘Planeje sua denúncia’ e ‘Flagrando o Doutrinador’. No contrapelo dessa suposta
preocupação com o ensino e a defesa da ‘liberdade de ensinar’, assinalamos que xs
defensorxs da Escola sem Partido ‘[...] ao contrário do que parece e da suposta
neutralidade, defendem um partido único, o da mordaça, do conservadorismo, da
intolerância, da ignorância, da servidão, da doutrinação, do fanatismo, do sectarismo e
do autoritarismo’ e governamento dos corpos. Uma defesa contrária a liberdade e a
neutralidade ‘[...] engessam a educação e impõem uma camisa de força’, advogando
‘[...] o fim da escola, o esvaziamento dos conteúdos educacionais e a desvalorização do
magistério’. (ORSO, 2017, p. 137). Desse modo a educação precisa tomar um partido e
não se furtar de sua missão política de combate a esse instrumento estratégico de
mobilização e jurídico-político de controle da escola e do tombamento da educação num
individualismo moral. Sorrateiramente o Escola sem Partido silencia xs professorxs da
escola pública, coloca-xs no lugar de um elemento perigoso, que precisam ser contidxs,
caladxs e amordaçadxs para não ameaçar e contrariar a liberdade de consciência e de
crença dada pela instituição familiar. Esconde-se o desmonte da escola, da inclusão, da
Educação Especial, da diversidade, bem como o esvaziamento das possibilidades de
ensinar, aprender e educar. Nesse contexto compactuar com suposto apartidarismo ‘[...]
é desviar a atenção, transformar a escola numa jaula para trancafiar docentes e alunos e
isolá-los do mundo, de acordo com a concepção positivista [...] significa pactuar com a
violência, com a pobreza, com as desigualdades sociais e com as guerras; [...] com a



miséria humana, cultural e social [...]’. (ORSO, 2017, p. 138). Com essa conjuntura
reafirmamos que o projeto Escola sem Partido é uma investida na tentativa de silenciar a
possibilidade de debate e de produção de subjetividades singularizadas no contexto
educacional. Com isso, qual o lugar das discussões da Educação Especial, da inclusão e
da diversidade? Quem encabeçar a discussão terá lugar na escola? ‘Como um professor
será capaz de discutir com alunos diferentes um ensino que seja compatível com as
convicções morais familiares diferentes e até mesmo contrárias presentes numa mesma
sala de aula?’. (SOUZA; OLIVEIRA, 2017, p. 125). Os diferentes, os fora-da-norma, os
transgressores, crianças com deficiência, outros modos de viver e existir serão
desejáveis na Escola sem Partido? Serão considerados marginais, desordeiros, danosos e
pecadores? Na verdade, eles não querem a neutralidade política, ideológica e religiosa
(SOUZA; OLIVEIRA, 2017), anseiam o ensino do conservadorismo, de fascismos e da
violência. Escola sitiada, educação cercada, professorxs vigiadxs, escola ‘sem’ partido:
O partido absoluto e único: da intolerância às diferenças de conhecimento, de educação,
de gênero, de etnia, dentre outras. Uma ‘escola partida’. (RAMOS, 2017).

Palavras-chave: Contexto Educacional. Escola Sem Partido. Formação Docente.

Referências

FRIGOTTO, Gaudêncio. (Org.). Escola ‘sem’ Partido: esfinge que ameaça a educação
e a sociedade brasileira. Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2017.

FREITAS, Nivaldo Alexandre.; BALDAN, Merilin. (Orgs.). Dossiê ‘Escola Sem
Partido e Formação Humana’. Revista de História e Estudos Culturais, v.14, n.1, ano
XIV, jan./jun. 2017. Disponível em: <www.revistafenix.pro.br>. Acesso em 18 de
setembro de 2017.

ORSO, Paulino José. Reestruração curricular no caminho inverso ao do ideário do
Escola sem Partido. In: FRIGOTTO, Gaudêncio. (Org.). Escola ‘sem’ Partido: esfinge
que ameaça a educação e a sociedade brasileira. Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2017, p.
133-144.

RAMOS, Marise Nogueira. Escola Sem Partido: a criminalização do trabalho
pedagógico. In: FRIGOTTO, Gaudêncio. (Org.). Escola ‘sem’ Partido: esfinge que
ameaça a educação e a sociedade brasileira. Rio de Janeiro: UERJ, LPP, 2017, p. 75-85.

SOUZA, Rafael de Freitas e.; OLIVEIRA, Tiago Fávero de. A doxa e o logos na
educação: o avanço do irracionalismo. In: FRIGOTTO, Gaudêncio. (Org.). Escola
‘sem’ Partido: esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira. Rio de Janeiro:
UERJ, LPP, 2017, p. 121-131.



RECURSOS DIDÁTICOS NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Evanice Gregorio Afonso – UNIPAC/FEESU
evanice.gregorio@yahoo.com.br

Denise Silva da Cunha
denisescunha@gmail.com

Resumo
Recursos Didáticos são instrumentos utilizados pelos professores no âmbito escolar para
auxiliá-los na execução de suas aulas tornando-as mais agradáveis e prazerosas. O sucesso
dos recursos didáticos empregados nas salas de aula deve-se ao fato de ser mais atrativo para
os educandos lidar com os conteúdos de forma dinâmica e prazerosa uma vez que há um
maior envolvimento com o conteúdo exposto, ocorrendo assim, mais interações com as
informações apresentadas. O presente trabalho teve como objetivos destacar algumas
reflexões acerca dos recursos didáticos utilizados nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem; bem como analisar o critério adotado
pelo educador ao utilizar um recurso didático em sala de aula para se obter resultados de
maneira satisfatória no processo de elaboração dos conhecimentos. Ao chegarem na aula os
alunos tem a ideia de que iram copiar muitos textos ou atividades, pois o giz e o quadro são os
recursos mais utilizados pelo professor em suas aulas, mas, quando o professor prepara uma
aula bem elaborada com recursos didáticos que contemple o assunto como apresentações de
slides, vídeos, filmes, entre outros é que se compreende o quanto esses recursos podem
despertar o interesse, capacidade de observação, de participação, a curiosidade e a interação
dos alunos com as informações apresentadas por ele, tornando todo o processo de ensinar e
aprender mais atraente e eficaz.

Palavras-chave: Ensino Fundamental; práticas pedagógicas, filmes.



RELATO DE EXPERIÊNCIA
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RESUMO

Este relato de experiência é sobre o trabalho com a leitura literária, desenvolvido a partir da
leitura do livro Felpo Filva, de Eva Furnari, nas aulas de Linguagens (Literatura e Produção
de Textos), em uma turma do quinto ano do ensino fundamental I, de uma escola pública
municipal de Uberlândia - MG. O objetivo foi colaborar com os alunos (leitores em
desenvolvimento) no que tange ao incentivo da leitura literária e da produção textual. O
referencial teórico tem como base a prática do letramento literário, de acordo com os estudos
de Rildo Cosson (2014) e a metodologia foi desenvolvida por meio da Sequência Básica
sugerida por esse autor, que envolve as fases de: Motivação, Introdução, Leitura e
Interpretação. Consideramos que o ensino de literatura necessita basear-se no letramento
literário, o qual é um instrumento para o estudante alcançar autonomia, propiciando uma
experiência literária significativa, e contribui para a formação do leitor literário, abordando o
texto literário com criticidade e criatividade.  Os resultados mostram enriquecimentos no que
se refere aos níveis de escrita dos alunos e o desenvolvimento da leitura em práticas de
letramento literário.

Palavras chave: Leitura Literária. Sequência básica. Produção Textual.
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RESUMO: O presente trabalho é um relato de experiencia, fruto de algumas pesquisas 

e reflexões. Sabemos que o estudo da ciência política é fundamental para que possamos 

compreender o meio em que estamos inseridos. Ela não se restringe somente a política 

governamental, haja vista que somos políticos por natureza, sendo assim, existente nas 

relações sociais. Isso nos leva a outras vertentes como sociologia, história, filosofia, 

antropologia. O baixo envolvimento político da sociedade brasileira acarreta sérios 

problemas. Podemos observar claramente que a falta de incentivo, desde a educação de 

base, é um dos principais motivos dentre tantos outros existentes. A escolha desse tema 

foi motivada ao percebermos a carência de textos e discussões sobre o mesmo. O tema a 

ser trabalhado ainda é um tabu e muitos dizem que não deve ser debatido, o que 

favorece e muito aos governantes corruptos, pois quanto menos se fala, menos se 

assimila, acarretando um grande problema político-social, a ignorância brasileira em 

relação a quem os governa. Para uma mudança efetiva no cenário social e político do 

Brasil é necessário o investimento em discussão sobre assuntos políticos. Para tanto 

trouxemos ao debate o papel da educação formal, dos pedagogos, responsáveis pela 

educação escolar de nossas crianças e jovens formadores intelectuais, incitando a 

discussão e o questionamento, colocando uma visão crítica sobre tais assuntos.  

Palavras-chave: Política. Corrupção. Educação. 

 

Introdução 

 

O trabalho que se segue é destinado para alunos ou professores de Pedagogia, e 

tem como objetivo geral expor e discutir alguns comportamentos sociais assim como o 

papel do cidadão nas deliberações politicas. Sabemos que, por séculos, nossa sociedade 

é governada por e para as elites, colocando em segundo plano os problemas e as 

demandas sociais. Iremos mostrar como o pensamento político brasileiro está 

engessado, baseando-se, principalmente, no senso comum, sem questionamentos e 
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conhecimentos . Nossa intenção será provocar o pensamento crítico e empoderamento 

da camada  emergente.  

 Daremos ênfase sobre a importância do ensino da Ciência Política nos ensinos 

de base. Para tanto, farei um relato baseado na experiencia que tive no ensino superior, 

mas que se desdobra para a realidade na educação básica também. Esse debate se faz 

pertinente uma vez que a Ciência Política é pouco discutida em sala, e essa matéria 

requer grande atenção da sociedade, pois somente através da educação política, será 

possível a maior conscientização popular, para com a escolha de seus representantes.  

 

Metodologia 

 

 A experiência aqui apresentada foi resultado de muitas aulas de ciência política 

entre professora e alunos da instituição FUPAC – Fundação Presidente Antônio Carlos - 

na cidade de Uberlândia. O presente relato diz respeito a disciplina ministrada no 

segundo período de pedagogia. A turma era eclética, sendo composta por diferentes 

faixas etárias, totalizando  quarenta e dois alunos. É interessante destacar que, mesmo 

com esse perfil tão variado, inicialmente, a grande maioria dos alunos ignoravam 

qualquer informação sobre a organização política existente no Brasil, não sabendo 

sequer a função exercida pelos políticos por eles eleitos. 

Notando isso, a professora nos propôs uma pesquisa que seria compartilhada 

com a sala via seminário. Assim, dividiu os grupos, sorteou os temas e começamos a 

montagem do trabalho orientados por ela. Após pesquisa escrita, com fundamentação 

teórica, organizamos a apresentação, que teve aproximadamente 40 minutos de duração 

para cada grupo. Os temas propostos eram sobre a Tripartição dos Poderes, elencando e 

ilustrando todas as esferas: Federal, Estadual e Municipal. Nos foi dado total liberdade 

para levarmos curiosidades sobre o tema, de forma leve e descontraída discutimos 

assuntos extremamente sérios e até então desconhecidos para a maioria de nós.  

Com esse trabalho foi possível o estimulo da oratória, o trabalho mutuo, mas 

principalmente, a agregação de conhecimentos sobre os Três Poderes, seu surgimento, 

sua construção (Aristóteles, Locke, Montesquieu), assim como a função, seus 

representantes, salários, benefícios, entre outros, conhecimentos estes que no deram 

uma visão mais crítica da política. 

 

Exercício democrático  



 

A ciência política tem como objeto de estudo os interrelações sociais oriundas 

do processo político ao qual o cidadão está inserido, estudando tanto relações históricas 

como as relações futuras, entrelaçando a sociologia e a história a essas reflexões. 

A falta de exercício democrático da sociedade brasileira, a não participação em 

políticas públicas nos mostra a necessidade da inserção da sociedade brasileira no 

processo de democratização, é muito latente em nossa sociedade o despreparo ou 

descaso da população para com a política, levando a uma desvalorização de seu direito 

assistido por lei. Tornando assim de fácil acesso para os governantes a manipulação e 

deturpação de mentes. Colocando o assistencialismo como uma forma de heroísmo fixo 

não procurando transformação social “assistencialismo não há responsabilidade. Não há 

decisão. Só há gestos que revelam passividade e domesticação do homem” (FREIRE, 

1979:66). 

Somente através do interesse e assimilação da população será possível a 

transformação de nosso sistema político atual, no qual a classe de proletariado é a mais 

numerosa e desfavorecida pelas políticas públicas. Podemos afirmar que as 

modificações não serão realizadas pelos integrantes estatais, mas sim a partir da pressão 

dos menos favorecidos, e que a ignorância populacional sobre o assunto gera uma visão 

deturpada, levando a uma população sem voz e engessada, tornando inviável a 

modificação do cenário social Brasileiro. 

Segundo Linhares (2000, p. 83), considerando que: 

 

 “...a política está referida à polis, ou seja, aos exercícios de poder e controle 

que nos envolvem coletivamente, buscando definir quem somos e quem 

queremos ser, distinguindo-nos dos outros, a política precisa ser estudada, 

tanto nas esferas tradicionais e oficiais, de onde emanam as diretrizes 

formuladas que se traduzem em normas e regras de ação e de convivência 

social, mas também, buscada nas condutas que tornam aceitáveis e dizíveis 

aquelas diretrizes e, ainda mais, investigada no próprio imaginário político e 

social”. 

 

Ele nos mostra que somente através do estudo político seremos capazes de 

construir um pensamento político e social, definindo assim novas diretrizes para a 

inserção popular na cidadania. Ele coloca o docente como protagonista na 

transformação social.  

Para uma modificação social a discussão deve ser uma arma em favor dos 

educadores, pois somente com o trabalho dessa disciplina podemos chegar a um 



resultado realmente efetivo. Contudo isso não se torna uma tarefa única dos professores, 

mas sim de toda a população, o dever do exercício de sua cidadania. 

Historicamente, o poder é centralizado em Estados não investidores em 

educação, facilitando assim a enganação da população e a corrupção. A 

institucionalização da educação Brasileira se deu início em 1934, mas apesar disso, 

sabemos que os dispositivos legais não aumentaram a relevância da educação para os 

governantes, principalmente ela em âmbito público.  

 “significa organização e participação pela base, como cidadãos que 

partilham dos processos decisórios em várias instâncias, rompendo a 

verticalidade absoluta dos poderes autoritários. Significa, ainda, o 

reconhecimento (e a constante reivindicação) de que os cidadãos 

ativos são mais do que titulares de direitos, são criadores de novos 

direitos e novos espaços para expressão de tais direitos, fortalecendo-

se a convicção sobre a possibilidade, sempre em aberto, da criação e 

consolidação de novos sujeitos políticos, cientes de direitos e deveres 

na sociedade.” (Benevides, 1998, p. 170.) 

A verdadeira democracia tem como característica a participação da população 

em políticas públicas, considerando que não somos apenas detentores de direitos, mas 

também modificadores dos mesmos. É necessário uma educação cuja preocupação seja 

a capacitação de pessoas para o exercício da cidadania. Significa que cidadãos mais 

participativos e cientes de seus direitos e deveres só seriam possíveis através de uma 

educação voltada para além do letramento, mas sim voltada para a formação individual 

de cada aluno, não se restringindo apenas a conteúdos de provas, mas sim tornando uma 

educação humanizada: “a tendência democrática, intrinsecamente, não pode consistir apenas 

em que um operário manual se torne qualificado, mas em que cada ‘cidadão’ possa se tornar  

‘governante’ e que a sociedade o coloque, ainda que ‘abstratamente’, nas condições gerais de 

poder fazê-lo.” (Gramsci, 1978, p. 137)  

O maior objetivo de um Estado corrupto é a distanciamento da população sobre 

conhecimentos políticos, filosóficos e sociológicos, colocando-os  em total escuridão, 

em um mundo de sombras e ilusoes, como diria Platão ao ilustar a alegoria da Caverna, 

fazendo promessas de um mundo melhor, mas limitando a classe baixa apenas a 

superficialidade dos estudos, ao adestramento intelectual, que automaticamente resulta 

nesse controle estatal, nessa industria de analfabetos políticos. 

Por isso, é preciso se atentar a negligencia estatal com essa questão. Conforme 

colocado, a única maneira de modificação do cenário brasileiro é com a pratica escolar 

efetiva. Em uma perspectiva de melhoria da realidade, a pesquisa e o conhecimento 



sobre o assunto para um docente se torna um dever, no âmbito de educação 

transformadora e não uma educação tradicionalista. 

Resultados: 

A experiência foi de enorme valia devido a metodologia utilizada pela 

professora, ela nos levou a entender as diferentes formas das sociedades e como cada 

uma visa seu próprio interesse, além disso era incitado em cada aluno questionamentos, 

fazendo com que refletíssemos sobre nossa organização, mostrando que a escolha de 

nossos representantes afeta diretamente em nossas vidas. Contudo era também 

incentivada a pesquisa e busca de temas atuais para uma futura discussão em sala, 

contextualizando suas aulas. 

 

Considerações finais: 

 

Essa pesquisa levou a conclusão de que a discussão de assuntos políticos se faz 

necessário desde a infância, para que as crianças e jovens cresçam cidadãos mais 

conscientes, com a capacidade de decisão de seus representantes e que não virem massa 

de manobra em mãos corruptas, mas que principalmente, se tornem pessoas éticas, 

cumpridoras de seus deveres e que não se corrompam ao exercer qualquer  poder, seja 

ele institucional ou mesmo governamental. Que a ideia de democracia seja de fato 

exercida, visando o bem estar coletivo e não interesses indidivuais. 

A política é algo que praticamos todos os dias, por isso é necessário que haja a 

compreensão dela, para que possamos entender o meio em que estamos inseridos. 

Desta forma a experiência nos mostra a importância de uma disciplina que 

procura entender comportamentos sociais, destacando que o estimulo de uma visão 

crítica e observadora é essencial, mostrando que somente através do estudo político 

podemos compreender e não fazer disso uma história cíclica como afirmava Nicolau 

Maquiavel. 
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Resumo

Recursos Didáticos são instrumentos utilizados pelos professores no âmbito escolar para
auxiliá-los na execução de suas aulas tornando- as mais agradáveis e prazerosas. O sucesso
dos recursos didáticos empregados nas salas de aula se deve ao fato de ser mais atrativo para
os educando lidar com os conteúdos de forma dinâmica e prazerosa uma vez que há um maior
envolvimento com o conteúdo exposto, havendo assim, mais interações com as informações
apresentadas. Neste trabalho, destacaremos algumas reflexões acerca dos recursos didáticos
usados nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no que se refere ao processo de ensino e
aprendizagem. Buscamos analisar o critério adotado pelo educador ao utilizar um recurso
didático em sala de aula e obter resultados de maneira satisfatória no processo de elaboração
dos conhecimentos. Ao chegarem em sala de aula os alunos tem imaginam que copiarão
muitos textos ou atividades, pois o giz e o quadro são os recursos mais utilizados pelo
professor em suas aulas. Mas, quando o professor elabora uma aula com recursos didáticos
que contemplam o assunto, como apresentações de slides, vídeos, filmes, entre outros
recursos pedagógicos, é que se compreende o quanto esses recursos podem despertar o
interesse, capacidade de observação, de participação, a curiosidade e a interação dos alunos
com as informações apresentadas tornando todo o processo de ensinar e aprender mais
atraente e eficaz.

Palavras-chave: Recursos Didáticos; Ensino Fundamental; Práticas Pedagógicas.



CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA: ESTEREÓTIPOS, ESTIGMAS 

E (DES)CONSTRUÇÕES  

 

                                                                             

                                                                                           Bill Robson Monteiro Lisboa 

FEESU/FUPAC 

billrobsonmg@hotmail.com 

 

 

Resumo Expandido 

 

Inicio este texto com uma experiência... 

 
Uma menina, negra de três anos, passou a frequentar a pré-escola. 

Após algumas semanas de “aula” começou a chorar e a recusar-se a ir 

para a instituição sem, no entanto, verbalizar motivos que pudessem 

justificar tal atitude. [...] Depois de repetidas e variadas abordagens, a 

menina explicou à mãe que não queria mais ir para a escola porque, 

ali, ela tinha descoberto que “não podia ser anjo”. (MEYER, 2011, p. 

39).  

 

A citação nos mostra que ainda temos um longo caminho pela frente na luta contra o 

preconceito racial nas escolas. Nos últimos anos, temos presenciado inúmeros fatos 

relacionados ao preconceito racial no contexto da sociedade e na escola. Vários são os 

desafios postos no enfretamento e na luta contra estereótipos e discriminação com 

relação à população negra e indígena no Brasil. No ano de 1996 foi promulgada a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN em 20 de dezembro, esta lei foi e 

tem sido um marco na efetivação de dispositivos que ofereçam do ponto de vista legal a 

obrigatoriedade desta temática nos currículos escolares. No ano de 2003 foi instituída a 

lei nº 10.639 que inclui a obrigatoriedade da temática da História e Cultura Afro-

Brasileira nos currículos do ensino fundamental e médio em estabelecimentos públicos 

e particulares. Posteriormente nos ano de 2008 a lei 11.645 altera a lei 10.639/2003 para 

incluir o conteúdo relacionado à cultura indígena como obrigatório na educação básica 

no nível fundamental e médio. Dentre as indicações da referida lei os conteúdos 

programáticos devam contemplar o estudo da história da África e dos africanos, a luta 

dos/as negros/as no Brasil, a cultura negra, e o/a negro/a na formação da sociedade 

nacional, resgatando suas tradições e contribuições nas áreas social, econômica, política 

que fazem parte da história do Brasil. Ainda de acordo com o texto da lei os conteúdos 

referentes ao estudo da História e da Cultura Afro-Brasileira e Indígena devem ser 

dinamizados em todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Literatura, Educação 

Artística e História-brasileiras. Porém, apenas a lei não tem força para operar sozinha, é 

necessário que as escolas por meio de gestores/as, professores/as e demais profissionais 

que atuam na educação façam cumprir o que determina a lei. Em pleno século XXI 

observamos por meio de relatos e de pesquisas que nas escolas os conteúdos referentes à 

Cultura Afro-Brasileira e Indígena têm sido muitas vezes abordados na perspectiva de 

“currículo turístico”, ou seja, a escola escolhe uma data para “comemorar”, por 

exemplo, o “dia”, 20 de novembro como sendo dia da consciência negra e o “dia” 19 de 

abril como sendo o “dia” do/a índio/a que a escola muitas vezes apresenta aos/as 
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alunos/as um cultura indígena “padrão”, ou seja, sempre presente o cocar e adereços 

como arco e flecha.  Nem todos/as os/as índios/as estão ainda vestidos da maneira que 

alguns livros didáticos e filmes ilustram. Temos indígenas que são advogados/as, 

engenheiros/as, professores/as e etc. Muitos/as deles/as já estão conectados/as ao ambiente 

virtual e utilizam a internet para uma série de atividades, sejam elas profissionais ou de 

estudos, tem celular, são antenados/as e articulados/as às mudanças sociais e, um dos 

grandes desafios dessa cultura é o de promover um olhar mais “sensível” frente aos 

estigmas que historicamente foram e, ainda são atribuídos a Cultura Indígena. Nesse 

sentido, propomos apresentar problematizações no que se refere a discussão da Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena para que se distancie da restrição de ter um único dia para 

que estas culturas sejam apresentadas e representadas do contexto escolar. Outro 

aspecto recorrente tem sido a supervalorização da cultura eurocêntrica, por meio de 

práticas que dificultam, (in)visibilizam e desqualificam as identidades étnico-raciais, 

tratando-as de maneira estereotipada, e assim levando negros/as a naturalizar 

mecanismos de própria autonegação, persuadindo-os/as a aceitar e se adequar ao padrão 

estabelecido. Buscamos na escrita deste texto provocar outros “olhares” com o objetivo 

de oportunizar reflexões acerca das relações étnico-raciais e indígenas no contexto 

escolar, visando (re)pensar ações pedagógicas que oportunizem que as crianças 

conheçam outras referências imprescindíveis na sua construção intelectual, social e 

histórica da humanidade. Conforme Costa (2017) os desafios são vários ainda, é preciso 

investir nos cursos de formação inicial e continuada de formação de professores/as que 

durante sua formação dialoguem acerca dos estereótipos e estigmas relacionados à 

população negra e indígena no Brasil e que segundo o autor: “Além disso, é preciso 

dizer que este material não pode ser reduzido a uma série de lições ou unidades 

didáticas isoladas”. (p.73). É muito comum que os conteúdos referentes ao estudo da 

história e Cultura Afro-Brasileira e Indígena ficam restritos as disciplinas de História, 

Literatura e Arte, é preciso que essas temáticas sejam trabalhadas por “todas” as 

disciplinas do currículo escolar como também em palestras e amostras culturais para 

além dos estereótipos, estigmas que comumente são relacionados e (re)apresentados nas 

atividades do currículo escolar, como por exemplo, os meninos se apresentam com 

roupas que sinalizam para aspectos relacionados à escravidão, marginalidade e pobreza 

e as meninas normalmente se apresentam como baianas, com adereços na cabeça e saias 

rodadas que “sutilmente” inclinam para uma representação da mulher negra e escrava. 

Portanto, historicamente, a imagem de negros/as foi e ainda é associada à escravidão, à 

miséria, à força do seu aspecto físico, é marcada por lábios carnudos, nariz achatado e 

cabelos crespos. Com base neste estereótipo construído em diferentes espaços sociais e 

legitimado por diversos materiais pedagógicos, o/a negro/a é marginalizado/a rotulado/a 

visto como “estranhamento”. E, por fim deixo uma reflexão para que possamos 

(re)pensar acerca das questões que trouxe para este texto: “Lamentavelmente, na 

maioria das vezes, a instituição escolar aparece nas lembranças dos depoentes 

reforçando estereótipos e representações negativas sobre o negro e o seu padrão 

estético”. (Nilma Lino Gomes, 2003, p. 7) 

 

Palavras-Chave: Cultura Afro-Brasileira; Cultura Indígena; Estereótipos Raciais; 

Educação escolar. 
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Resumo Expandido

A educação escolar no Brasil principalmente na década de 1990 passa por grandes
transformações políticas, econômicas, sociais que exigem dos/as alunos/as
conhecimentos que vão além das disciplinas postas no currículo formal. Para tanto, em
1996 foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, lei nº
9.394 que dentre as prioridades prescritas destaca a necessidade de proporcionar a
todos/as os/as alunos/as uma formação pautada nos valores éticos, na cidadania e no
respeito mútuo. Segundo Marcondes (2008), a elaboração dos Parâmetros Curriculares
Nacionais – PCN possibilitou direcionar e orientar didaticamente as ações da escola,
dos/as professores/as, gestores/as e pedagogos/as. Esses referenciais estão pautados na
formação que integra conhecimentos científicos aos saberes necessários a convivência
em sociedade, tal abordagem é o foco dos Temas Transversais - TT publicados pelo
Governo Federal/MEC no ano de 1998. Comungamos ainda, que estes princípios foram
elucidados nos Temas Transversais como o objetivo de discutir no currículo do Ensino
Fundamental e Médio assuntos de relevância à luz das necessidades sociais. “Por isso os
TT não representam mais uma disciplina no currículo. Mas, assuntos que devem ser
explorados por todas as disciplinas, já que estas possibilitam a reflexão e a compreensão
dos mesmos através de conteúdos trabalhados no dia-a-dia” (MARCONDES, 2008, p.
20). Nessa direção, a discussão da Orientação Sexual – Temas Transversais (1998) não
deve limitar-se ao ensino da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, gravidez
na adolescência e na abordagem fisiológica, anatômica e biologizante, mas, entendendo-
a também como uma construção cultural. No espaço escolar ao ser trabalhada a temática
Orientação Sexual, devemos permitir que alunos/as compartilhem experiências,
dialoguem e questionem acerca das dúvidas e inquietações do imaginário de sua
sexualidade. Além disso, é importante esclarecer os objetivos da temática para todos/as
os/as profissionais e comunidade escolar, essa postura evita manifestações homofóbicas
e preconceituosas percebendo a escola como uma instituição social democrática e
humana. Entretanto, a questão da Orientação Sexual contida nos Temas Transversais
está compreendida com o cuidado a saúde, higiene do corpo, que é assim entendida
como um organismo biológico e não como um elemento constitutivo de complexas
relações sociais (SECAD, 2007). Diante disso as práticas escolares com relação à
Orientação Sexual ficam secundarizadas e/ou silenciadas o que impossibilita uma
compreensão mais elaborada, coerente, livre de estereótipos e, assim (re)produzindo e
acentuando ameaças, medos, tensões e conflitos. Portanto, na construção dessa
normatização de condutas o poder atua em todos os ângulos de forma sutil e altamente
eficiente por meio de uma vigilância permanente de condutas esse poder classifica,
divide, qualifica, ordena e exclui os sujeitos. Nessa perspectiva e na tentativa de garantir
padrões heteronormativos, a sexualidade é intensamente vigiada, controlada e
normatizada na sociedade. Salientamos a necessidade de discutir tal temática nos cursos
de formação inicial e continuada de professores/as com a finalidade de propor reflexões



e análises que enfatizem questões relacionadas às sexualidades e suas variantes, pois,
consideramos a escola como espaço importante na construção das identidades e
(des)construção de estigmas sociais. Portanto, longe de imaginar uma relação
“harmoniosa” entre professores/as e alunos/as, vale ressaltar que devemos (re)pensar
práticas e posturas em sala de aula para não cristalizar conceitos heteronormativos, uma
vez que podemos incentivar que os/as alunos/as dialoguem acerca das manifestações
das sexualidades sem privilegiar a figura heterossexual, depreciando as demais
manifestações culturais das sexualidades existentes. Apesar de todas as lutas dos
movimentos sociais, nos estudos acerca da sexualidade nas escolas e, de uma forma
geral ainda é preponderante associá-las a questões da reprodução biológica e doenças
sexualmente transmissíveis. Diante das análises apresentadas neste texto defendemos
que o currículo para a formação de professores/as incorpore práticas e vivências que
possibilitem construir novos olhares, percepções e posturas acerca das diferenças que
existem nas relações sexuais, evitando (re)produzir e acentuar posturas homofóbicas.
Observamos que na sociedade e, nas escolas ensinam como viver a sexualidade
heteronomativa e, os comportamentos que não se enquadram dentro da
heterossexualidade são percebidos e/ou são tratados como “problemas” e desvios de
conduta. Na tentativa de garantir a heteronomatividade a sexualidade é intensamente
vigiada, controlada e normatizada em nossa sociedade. Ainda, reconhecer que a escola
precisa ser entendida além da abordagem disciplinar engendrada no conhecimento
pautado na intelectualidade. Além disso, as Instituições de Educação Superior que
atuam na formação de professores/as dos diferentes níveis e modalidades de ensino
precisam analisar com outras “lentes” o currículo, inserindo temáticas voltadas para a
diversidade sexual e a inclusão social.
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Fomos motivados a escrever essa produção devido a dúvidas e reflexões surgidas 

durante os estudos do livro “Diário de um Educador” de Celso Antunes, na disciplina de 

Fundamentos e Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa, no primeiro semestre de 

2017.  E, a pergunta que move o trabalho se baseia em: quem é o estranho chamado 

professor? 

Segundo o autor, o professor deve ser alguém capaz de ensinar algo com 

fundamentos. Um indivíduo experiente que assume o papel de mentor, um norte para os 

demais. Um mediador que assinala os caminhos para o conhecimento. Muitas são as 

definições para o que se chama de professor. Alguns acreditam ser a profissão dos sonhos, 

propulsora da sociedade, mãe de todas as profissões. Para outros, nem tanto. Mas o que 

é, de fato, ser professor? Uma questão que nos chamou muita atenção. 

Composto por diversas temáticas referentes à educação, o livro traz à luz, situações 

verídicas e hipotéticas abordadas sob o ponto de vista de um professor com anos de 

experiência em sala. O que se precisa ensinar; como fazê-lo; quais os papéis que o 

professor vê-se assumindo, ética profissional, a importância do comum acordo entre 

alunos e professores; entre outras coisas assumidas em pauta. Entre as discussões, 

algumas, merecem destaque. “Um estudo de caso”, “Alienação”, “Conversando com 

crianças sobre sexo”, “Aprendendo com as perdas”, “Como transformar a aprendizagem 

mecânica em aprendizagem significativa” e outras. 

No capítulo 2, “Um estudo de caso” o autor revela a existência de quatro “Es” 

norteadores do ensino: “escutar, exemplificar, elogiar e ensinar”. Nas palavras do autor, 

todos eles dependem um do outro para o desenvolver do aprendizado. Assim, Escutar, 

para ele, “significa ouvir com atenção, ter interesse no educando”. “O “E” de elogiar 

implica em “reassegurar ao educando em seu aprendizado”. Dar-lhe os créditos quando 

merecidos e mesmo incentivá-los a continuar. Ensinar, por sua vez, “implica na 

construção de valores, no ensino das regras sociais, familiares, escolares”, entre outros. 

Exemplificar quer dizer “ser um norte e dar exemplos”. “Não entendeu? Vamos à 

prática”. 

Exemplificando, um professor trabalha dois períodos todos os dias. Teve 

problemas em casa que lhe acompanharam até o trabalho. Ao final da semana já está 

cansado. O tema da aula do dia é a “Justa Medida” de Aristóteles. Durante toda a aula 

discorre-se e prolonga-se sobre a importância do equilíbrio sem muito interesse. Ao 

término da explicação sugere-se um trabalho que deveria basear-se na aula do dia. Um 

aluno, que até então estivera ora “rabiscando” no caderno, ora “esparramado” sobre a 

carteira, estende a mão e indaga: “Professor, de onde que é pra copiar? Não entendi nada 

do que você disse”.  

A resposta do professor, nessa situação é de surpresa. Em nenhum momento no 

decorrer da aula lhe ocorreu o uso de exemplos que se relacionassem à vida de seus 

alunos. Interessou cobrar ao aluno o que não lhe interessou demonstrar. Seu pouco 

interesse em ensinar provocou o pouco interesse em aprender e é claro, quem de “justa 

medida” falou, mas que, “nem perto dela chegou”. E se ele mesmo pouco aprendeu, nada 
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também ensinou, assim compreendemos. Uma das frases mais impactantes do capítulo 

fala justamente sobre o tema: “Cobrar o uso de regras é relativamente fácil; explicá-las 

é muito mais difícil, mas quem não ensina não tem o direito de cobrar e, quanto melhor 

se ensina, menor a necessidade de cobrança. (p. 15) 

O capitulo 6 retrata um diálogo entre um estudante e um adulto, cujo o teor desse 

diálogo é o como anda seu ensino médio, como está sendo abordado os conteúdos 

escolares. As respostas obtidas levam a conclusão que o estudante está inserido em um 

ensino sem contextualização alguma, o que torna uma aula e estudo monótonos e 

cansativos, o que acarreta no desinteresse por parte do estudante. “Nosso professor de 

literatura empacou no parnasianismo e se recusou a discutir temas atuais, dizendo que 

o tempo corre e que não podemos perder aulas com questões da atualidade” (pag.32). 

O autor posiciona-se na contextualização e no ensejo de discussão de temas atuais 

– como sendo essenciais para a absorção do conteúdo por parte do aluno. Não se limitando 

apenas em estudar o que se encontra nos livros didáticos; mas incitando discussões, 

mostrando a relação da matéria com o dia a dia. 

 Outro ponto que o autor discute é a alienação dos professores, um ponto negativo 

e muito prejudicial para a educação, o que nos abre a visão para a construção de mundo 

que não é constituído por coisas fragmentadas, mas sim por inter-relações dos conteúdos. 

O capítulo 9 “Conversando com crianças sobre sexo” nos parece “polêmico”. 

Discutir questões em relação à sexualidade em sala de aula, ainda hoje, mostra-se um 

tanto difícil para alguns profissionais.  Celso Antunes afirma que para contornar tal 

situação o melhor a se fazer é agir com naturalidade e interatividade. Para o autor, o 

melhor, se faz por meio da conversa, possibilitar a compreensão de que sexo “é algo que 

acontece também entre flores e bichos”. (p.44) 

“Aprendendo com as perdas”, capítulo 10, talvez seja o capítulo mais intenso do 

livro. Problematizando a inexistência do educar “para a perda, a derrota, a frustração, 

a dor ou a morte”, (p.47), o autor alerta sobre a existência de uma utopia no formato 

brasileiro de escola. Segundo Antunes, “uma escola que se nega a discutir sobre tais 

assuntos é uma escola que se nega a preparar as crianças para a vida, que é feita não 

somente de conquistas, mas também de tristezas e insucessos”. E, afinal, “será que, por 

exemplo, ensinar a ela quem descobriu a América é mais importante?” (p.49). 

No capítulo 11 “Como transformar a aprendizagem mecânica em aprendizagem 

significativa? ”, está reforçada a ideia de que o conhecimento não é fragmentado, muito 

menos pronto e acabado, pois, nos revela caminhos de como transformar o conhecimento 

mecânico em um aprendizado significativo, problematizando o ensino “aprender a somar 

e significativo, mas memorização de teoremas é ato cognitivo mecânico”, (p.52). 

Corroborando tal pensamento, o autor discute que uma aprendizagem significativa 

ultrapassa as avaliações feitas para a aprovação, mas é o que “fica enraizado” em sua vida 

e sempre que precisar poderá “utilizar daquela ferramenta ou daquele conhecimento”.  

Assim, nos é revelado que um bom professor é capaz de transformar a 

aprendizagem mecânica em saberes significativos, mas que, para isso, o professor carece 

de desenvolver competências de argumentar, visão sistêmica, o envolvimento com a 

realidade e visão crítica. 

No capítulo final, “Quem é”, “emociona qualquer um que o leia”. O autor retrata as 

dificuldades enfrentadas por professores por meio de retoricas como 

 
“Quem é esse estranho malabarista que necessita se equilibrar entre 

conteúdos e competências, limitando excessos, favorecendo autonomia, 

acordando inteligências, provocando pensamentos? ”, [...] “quem é esse 

teimoso otimista que confia no aluno, que acredita no amanhã, que 

espera sempre pelo sonho? ” Esse herói, malabarista, palhaço, artista, 



matemático, poeta ele é todas as profissões em apenas uma. 

(ANTUNES, p. 111-112) 

 

Diário de um Educador é um livro, em especial para profissionais que atuam ou 

pretendem atuar na área educacional. Com uma linguagem fácil e sem preâmbulos, o livro 

conquista pelas reflexões trazidas e pelo contexto em que veio a público – num tempo em 

que a educação mais do que nunca precisa ser repensada. O autor, brincando com as 

palavras, burla-se do silêncio praticado pelas escolas e provoca até mesmo o flexionar 

involuntário das nossas mentes. A leitura desse livro traz à tona um modo de pensar que 

talvez seja novidade ao leitor: o pensar reflexivo. 
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A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COMO FERRAMENTA
EMANCIPATÓRIA
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Resumo Expandido

Os acontecimentos no cenário político e econômico podem ser sentidos nos sistemas
educacionais e os movimentos educativos em geral, que embora influam sobre a
sociedade a que servem, também refletem basicamente as condições sociais,
econômicas e políticas dessa sociedade, (Paiva, 2003, p. 31). Sendo a Educação de
Jovens e Adultos (EJA), uma modalidade de ensino que é diretamente atingida pelo
sobe e desce do mundo do trabalho, políticas públicas e a economia desde o seu início,
uma breve análise dos impactos destas na EJA nos dá algumas respostas, a EJA fica
dependente das necessidades da sociedade, estes impactos se concretizam em extremos
como fechamento e abertura de salas, criação e desmonte de projetos, programas e
mudanças de currículos que de acordo com o governo em atuação pode ter um tom
emancipatória e/ou profissionalizante, como afirma Augusto (2017) nos anais do I
Encontro Mineiro Sobre Educação de Jovens Adultos e Idosos.

As novas estratégias do capital sob a ideologia neoliberal que marcou
a década de 1990, e retomada na conjuntura atual, caracterizada pelas
novas propostas em curso de reformas do Estado, pela globalização,
pela restruturação produtiva e pelo desemprego estrutural, passa-se a
exigir do trabalhador uma formação técnico-cientifica mais
abrangente e multifacetada e as condições de “flexibilização” e
terceirização (ou melhor, de precarização) do emprego formal têm
gerado novas incertezas e ambiguidades, tanto para os sujeitos como
para a definição do papel e da função escola.  (AUGUSTO, 2017. p.
42).

Mudanças semelhantes foram observadas no ano de 1910 que segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) negavam a 11 milhões de
pessoas com mais de 15 anos o direito de ler e escrever, (CARVALHO, p. 08 2010).
Em 1920 ainda contávamos com 80% da população brasileira analfabeta (SAVIANI,
2008), como o Brasil entrava na era de industrialização e precisava de mão de obra mais
qualificada, deu-se início várias tentativas para educar os trabalhadores que eram
excluídos, mas estas tinham o caráter apenas profissionalizante. Nos anos de 2007-2015
o IBGE fez o levantamento na mesma população de mais de 15 anos e a taxa de
analfabetismo continua em torno de 8% que em números demonstram 12,9 milhões de
analfabetos, ou seja, comparando 1910 e 2015 a população brasileira aumentou, mas
mantemos os 12 milhões de analfabetos, a EJA é uma das ferramentas utilizadas para
que este número atenue, mas as alternâncias de poder tornam a EJA refém das políticas



de governo por ainda não estarem garantidas como políticas de Estado, (SOARES,
2017. P. 22). Observando a situação de crise que o país está e analisando a história da
educação, Paiva (2003) afirma:

E a história da educação nos mostra que, sempre que as crises
aparecem, a atuação educativa --- essencialmente a educação das
massas --- adquire uma importância toda especial e os grupos
comprometidos na luta política lançam se ao campo educacional com
a esperança de fortalecerem, através dele, suas respectivas posições.
(PAIVA, 2003, p 32).

Esta afirmação pode ser vista na experiência de um grupo de professorxs1 de
Uberlândia2, que deram início a um projeto chamado Transpondo o Enem, que tinha por
finalidade produzir oportunidades para pessoas trans alcançarem a conclusão do ensino
fundamental e médio por meio de provas feitas no CESEC (Centro Estadual de
Educação Continuada de Uberlândia), a escolha deste grupo foi feita devido à
experiência pessoal do idealizador e pesquisas feitas pela Rede Trans Brasil 3 que
demonstrou que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, a EJA vem
como uma ferramenta para empoderar e emancipar estas pessoas trans ou não, que são
excluídas dos ambientes educacionais ainda na adolescência, seja por preconceito e/ou
exclusão, com isso aumentam os números de analfabetos no Brasil. A EJA além de
educar ela trabalha com temas geradores (FREIRE, 2005), que trazem a realidade dx
educandx para a sala de aula, sendo que este já tem toda uma carga histórica torna-se
necessário conhecer e saber trabalhar com estes alunxs, além deste trabalho este autor
também participa e participou de outros projetos que incentivam e auxiliam pessoas a
voltarem aos estudos, mas sempre tendo a consciência de emancipação, ou seja, para
além de educar nas letras, educar para a vida em sociedade. (FREIRE, 1968).
Concluindo que desde os jesuítas até os tempos de hoje, com os avanços e retrocessos
da nossa sociedade, a EJA é uma ferramenta do próprio Estado para manutenção, mas
utilizada de forma crítica nos dá a possibilidade de emancipação, e ela terá investimento
nos momentos de crise.
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Sou Inês Ivana Freire, tenho 22 anos de idade, nasci em 07 de novembro de 1994 em
Santa Izabel do Pará, cidade metropolitana da região de Belém-PA. Mudei para a cidade
de Tupaciguara-MG situada no Triângulo Mineiro no início do ano de 2009 com 14
anos de idade, acompanhada da minha família por motivos pessoais, fui matriculada em
uma Escola da rede Estadual de Minas Gerais no 9º ano do Ensino Fundamental. Desde
então eu já tinha conhecimento do que seria um preconceito, porém, para mim era mais
comum o preconceito relacionado às questões raciais, até sofrer preconceito e
discriminação por conta da minha origem paraense. Ouvia deboches, brincadeiras de
mau gosto e gozações dos/as colegas de classe, frases muito humilhantes como, por
exemplo: “na sua cidade todos/as andam nus?” e perguntas também do tipo, como: “Sua
casa era feita de palafitas a beira do rio?”; “É comum jacarés na rua? Tem água
encanada?”. Caracterizavam a região Norte como uma grande selva que todos/as eram
índios/as, viviam nus e a população completamente sem condições financeiras. Até por
certos/as professores/as eu me senti discriminada por parecer “diferente” da cultura e do
modo de falar dos/as demais alunos/as daquela escola, para alguns/mas a prioridade de
ensinar era para os/as nascidos/as nesta região e não para os/as de fora, como eu. Tive
muita dificuldade de aprendizagem pelo sistema educacional ser tão diferente, como, as
disciplinas principalmente na Matemática com cálculos extensos, o acréscimo de outras
disciplinas como a Geometria e a Redação separadamente da Língua Portuguesa, eu
nem fazia ideia desses conteúdos em sala de aula. Quando eu chegava a fazer perguntas
para a professora de Matemática logo ela gritava comigo como se eu tivesse algum
“problema” de surdez para que eu pudesse compreender a disciplina que ela ministrava,
mas, eu apenas nunca tinha visto aqueles conteúdos em minha vida acadêmica, minha
base educacional era completamente fraca para aqueles conteúdos ministrados por ela.
Na maioria das vezes me sentia oprimida e envergonha por perguntar e tirar dúvidas e
os/as meus/minhas colegas rirem do meu sotaque e das minhas dificuldades. Porém,
com tantas “piadinhas” e “brincadeiras” nunca pensei em desistir dos estudos, dos meus
sonhos e desejos, é comum pessoas que sofrem algum preconceito acabar desistindo de
seus objetivos como, por exemplo, a continuidade dos estudos e, assim perder chances e
oportunidades na vida. Em agosto do ano de 2014 dei início ao curso de Licenciatura
em Pedagogia, no 2º período de curso tive a disciplina de Antropologia Cultural e
Educação, onde pude compreender melhor as questões do multiculturalismo e os
preconceitos sociais que contribuiu muito para meu empoderamento e enfretamento a
quaisquer formas de preconceito que vivi na educação básica fazendo-me entender que
aquele tratamento recebido em sala não estava certo. Até hoje sinto um pequeno
preconceito cultural por certas pessoas do meu convívio social, por ter costumes e



modos “diferentes”. Parte das pessoas hoje estão ainda classificando os/as outros/as pela
sua raça, etnia, cor, classe social, origem e sexo sem buscar respeitar e conhecer os
valores do ser humano. Segundo as autoras Danielle Jacon Ayres Pinto e Elany Almeida
de Souza em seu artigo publicado sobre “A discriminação em relação às regiões Norte e
Nordeste do Brasil, presente no discurso de ódio difundido nas mídias sociais” é
apresentado pelas autoras na sua complexidade, sendo a região Nordeste do Brasil ainda
mais afetada em relação à discriminação, com tratamentos muito desrespeitosos,
implícitos ou travestidos de “humor”, como por exemplo, “fez baianagem”, “aquele/a
paraíba” como se a população do nordeste fizessem “graça” perante a sociedade. As
autoras citam também que a população das regiões Norte e Nordeste são vistos como
imigrantes em busca de uma vida melhor nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.
Entretanto, esse conflito gera grandes polêmicas na sociedade, pois, algumas pessoas
não aceitam conhecer o novo, não se permitem buscar o conhecimento de novas
culturas, desvalorizam o Norte e o Nordeste, regiões que carregam um grande potencial
e importância na economia e na cultura brasileira. Em 1988 foi homologada a
Constituição da República Federativa do Brasil, que em seu artigo 5º diz “Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza...”. Portanto, na sala de aula é
papel do/a professor/a quebrar com qualquer tipo de preconceito, seja ele, étnico-racial,
de portadores de deficiência, de gênero, orientação sexual, territorial e econômica,
assim mostrar as diversidades do mundo aos/as alunos/as, em forma de debates, rodas
de conversa, aulas expositivas e dentre outras maneiras para favorecer a construção de
identidade e de opiniões dos/as alunos/as, sendo estes/as, cidadãos/ãs críticos/as e
desprovidos/as de preconceitos. Antônia Vitória Soares Aranha (2009) cita a obra de
Antônio Flávio Moreira e Vera Maria Candau sobre o multiculturalismo e ressalta que
“(...) discutir como, na escola, o multiculturalismo pode influenciar e direcionar as
práticas pedagógicas, além de ser uma questão atual, é de enorme relevância”.
Percebemos durante a realização desta pesquisa que torna-se imprescindível o respeito
às diferentes culturas sejam elas relacionadas as questões de gênero, raça, sexualidade,
religiosidade dentre outras. O objetivo é proporcionar dentro e fora da escola à
compreensão dessa diversidade cultural na construção da identidade de um/a cidadão/ã
inserido/a em uma sociedade multicultural. Neste relato salientamos que nenhuma
pessoa por qualquer que seja sua cultura, deva sofrer de algum modo qualquer
manifestação de preconceito. Estas divisões sociais devem chamar a atenção não só da
sociedade como também das políticas internas do governo para que se mobilizem
buscando reformas que combatam a xenofobia e os demais preconceitos na construção
de uma cultura pautada no respeito das diferentes culturas e suas manifestações no
espaço da escola e da sociedade.
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O presente texto é fruto de uma experiência em uma aula ministrada no dia 24 de Março
de 2015 pelo professor Bill Robson Monteiro Lisboa na disciplina de Antropologia,
como parte integrante do componente curricular do segundo período do curso de
Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação e Estudos Sociais de Uberlândia
– FEESU/UNIPAC. A aula proposta teve como objetivo abordar acerca do
disciplinamento dos corpos, a partir do referencial teórico da obra “Vigiar e Punir;
História da violência nas prisões do autor Francês Michel Foucault. Durante a aula foi
apresentadas em forma de slides imagens relacionadas aos dispositivos de
disciplinamento e vigilância que os corpos estão constantemente submetidos sejam eles
em prisões, manicômios, escolas etc. O autor trás em sua obra a genealogia de evolução
dos processos punitivos na Era Clássica, com a Monarquia representada pelo papel do
rei, ele determinava como essas punições ocorreriam, afinal quanto maior fosse à
punição, o rei era considerado mais poderoso. Essas punições geralmente eram
oferecidas com a técnica de suplício, técnica muito utilizada na Inquisição, onde
ocorriam extensas práticas de tortura como forma de punir o indivíduo por infringir o
que o rei determinava como correto para o povo. Após intensas torturas o mesmo
finalizava essas punições para que todos/as pudessem ver, considerando assim um
exemplo de prática coibindo os/as outros/as a não praticarem. No final do século XVII a
burguesia começa a identificar que a técnica do suplício já não era tão eficaz, afinal
entre o século XVIII e XIX com a Revolução Industrial precisariam formatar essas
punições como meio de “adestrar os corpos” para que eles produzissem sob observação.
Um dos dispositivos de vigilância era o Panóptico, ou seja, um edifício construído em
forma circular que no centro havia uma torre de vigilância. Esse edifício em forma
circular era composto por divisas de pequenas celas que tinham acessos tanto para
dentro quanto para fora, era um mecanismo arquitetural utilizado como forma de vigiar
de acordo com a necessidade punitiva das instituições. Atualmente não temos
exatamente esse formato de estrutura arquitetônica, porém as diversas possibilidades
punitivas que temos acesso possuem os mesmos objetivos que é de “disciplinar os
corpos”. Ainda neste século XXI observamos os diferentes formatos de mecanismos de
vigilância, um deles refere-se aos aparelhos de ultrassonografia que mesmo antes que
tenhamos contato com as relações sociais presentes fora do ventre já somos vigiados/as
para garantir que sigamos um padrão normativo, como por exemplo as cores das roupas
das crianças, sendo o azul para os meninos e a core de rosa para as meninas. Outro
exemplo bem claro dessa vigilância são as câmeras que estão presentes nas escolas, nas
ruas, nos hospitais, nas praças, nos bancos e etc. Além do que já mencionamos nesta



escrita identificamos também o objetivo que estes dispositivos de vigilância possuem
para que sigamos uma norma pré-estabelecida. Tudo que envolve uma sociedade é
dotado de intervenção disciplinadora, a sociedade de uma maneira geral está
constantemente vigiada, afinal a vigilância nada mais é do que uma maneira de garantir
que as pessoas não descumpram seus deveres e normas que foram socialmente
construídas. A sociedade dita regras de como devemos ser para que não ultrapassemos
os padrões normativos considerados “corretos”, no decorrer da aula discutimos sobre
algumas imagens apresentadas pelo professor. Destas imagens, destaco duas delas que
quero neste texto e apresentar de que modo elas me tocaram, a primeira imagem è
referente há uma vaca dependurada no galho de uma árvore enquanto outra vaca no
chão a olha com o olhar assustado, dizendo basicamente que não é “normal” vermos
uma vaca em cima de uma árvore, pois, isso foge das regras e padrões normativos que
conhecemos e convivemos. A primeira impressão que a imagem me trouxe foi o
“estranhamento” e o seguinte questionamento: uma vaca em cima de uma árvore? O que
ela estava fazendo lá? Qual intencionalidade a imagem queria provocar? Depois da
exposição das imagens conversarmos durante a aula, que a sociedade por meio de
diferentes dispositivos como as câmeras nas salas de aula e em espaços da escola, vigia
e consequentemente pune aqueles/as que de algum modo infringem as regras e normas
impostas pela sociedade. A segunda imagem refere-se há dois homens e uma mulher
com uma chave de dar corda nas costas, andando de maneira mecanizada e robotizada,
ou seja, somos formados/as socialmente a viver de maneira que sigamos os padrões e
normas estabelecidos como “corretos”. E, ao observar a imagem, nunca havia me
atentado para o que realmente essa imagem significa, e quão profundo deve ser o
entendimento sobre a mesma. Afinal na maioria das vezes não temos uma formação
social onde somos estimulados/as a observar o que nos cercam de maneira critica, mas,
observamos tudo de maneira “natural”, como sendo comum, internalizando posturas
que na verdade não são nossas, mas, de outras pessoas que instituíram determinadas
verdades como um padrão em que o todo deve seguir. Quando somos desafiados/as a
sair da zona de conforto nos deparamos com um intenso estranhamento interno, porque
na verdade viver sem ter o “trabalho” de pensar por si próprio/a se torna mais simples, e
quando somos incitados/as a refletir e olhar para além do que acreditamos ser “verdade”
nos deparamos com crenças e posturas que verdadeiramente precisam ser
desconstruídas, dando espaço para olhares mais profundos, e intencionais para aquisição
de conceitos e entendimentos mais reflexivos. E, é través dessas discussões que
identificamos a importância de re(pensar) e sonhar porque não, como uma educação que
os/as alunos/as sejam instigados/as a identificar e problematizar tais mecanismos de
disciplinamento dos corpos e consequentemente romper com a ideia que não são
meros/as reprodutores/as de informações já instituídas por uma sociedade
ideologicamente “organizada” e previamente estruturada. Portanto, por meio das
leituras e discussões apresentadas em sala de aula, podemos identificar o quanto essa
essas imagens tem significados e o quanto elas nos tocam e nos afetam.

Palavras-Chave: Disciplinamento; Corpos; Padrões Normativos.
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Resumo 

Neste trabalho apresentamos reflexões acerca das práticas pedagógicas na Pedagogia, referentes 

a utilização da tecnologia em sala de aula. Foi na disciplina de Tecnologias de educação e 

comunicação aplicadas a educação - TICs, que o tema nos despertou para a produção. Diante 

disso, buscamos trazer reflexões e discussões com uma questão norteadora:  até onde as TICs, 

que representam um recurso didático, ferramentas de aprendizagem, podem se tornar 

auxiliadoras ou uma distração por parte do aluno. É fato de que o docente tem enfrentado um 

dilema em sala que é o de ministrar suas aulas junto a alunos que estão conectados o tempo 

todo se tornando numa situação recorrente. Assim, o desafio é tentar fazer com que essa prática 

seja ligada aos conteúdos passados utilizando as TICs a seu favor. Deve-se aproximar o aluno 

fazendo com que a utilização das ferramentas tecnológicas sejam recursos não só como um 

meio de comunicação, mas como algo a auxiliá-los na trajetória acadêmica e na construção do 

conhecimento. Entendemos que para se chegar a um ambiente escolar de “sucesso” o professor 

precisa definir regras, objetivos, enfim, planejamento fazer um acordo com os alunos sobre o 

uso de dispositivos tecnológicos no ambiente escolar para que não comprometa a “qualidade” 

das aulas e o desempenho escolar do discente. 

 

Palavras-chave: TICs. Recursos Tecnológicos. Formação de pedagogos. 
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Resumo 
O interesse pelo tema do trabalho, se remete a nossa prática na disciplina de 

Tecnologias de educação e comunicação aplicadas a educação – TICs. E, nosso objetivo 

é trazer reflexões da modalidade de Educação a Distância – EAD. Também, elucidar a 

compreensão dos possíveis benefícios e dificuldades do ensino a distância bem como o 

que remete as pessoas para essa modalidade de ensino e o que faz com muitos desistam 

dos estudos. Defendida por muitos estudiosos, como sendo uma modalidade de ensino 

em que professores e alunos não precisam estar fisicamente no mesmo ambiente e ao 

mesmo tempo para que ocorra a aprendizagem. Ou seja, ao invés de professor e aluno se 

encontrarem em uma sala de aula, com dia e hora marcada, cada discente estuda em um 

horário diferente e onde “quiser” (em casa, na biblioteca, no trabalho, entre outros 

espaços). Muitas pessoas têm optado pela modalidade EAD de ensino por possibilitar a 

conciliação dos estudos com a convivência familiar e o trabalho, por seu “fácil acesso” 

para moradores da zona rural e de cidades pequenas em que não há faculdades ou 

universidades. Embora o ensino a distância pareça ser a solução para muitas pessoas que 

almejam ter uma melhor qualificação ainda nos deparamos com algumas questões que 

dificultam sua inserção na sociedade. São elas a má administração do tempo de estudo, 

dificuldade em estudar em casa sem a presença física de um professor instruindo e 

respondendo perguntas, falta de concentração e disciplina para os estudos, dispersão 

com as redes sociais.  
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Resumo  

A formação de conceitos, princípios e valores ocorre na primeira etapa da vida escolar, 

que é a educação infantil. Esses primeiros anos de vida da criança são primordiais para 

o desenvolvimento cognitivo e por isso é preciso estar atento ao ambiente escolar e às 

relações vividas ali. Diante de fatos vivenciados no ambiente escolar, quando não há a 

ação do professor, a criança negra não conquista seu espaço, não é reconhecida e não se 

enxerga representada, consideramos que é preciso quebrar paradigmas na escola e fazer 

constantemente a intervenção pedagógica a fim de interagir e incluir todas as crianças 

que sofrem exclusão. Um fato recorrente no ambiente escolar é a questão do “lápis cor 

de pele”, o lápis rosa claro recebeu essa nomeação há muitos anos e desde então isso 

continua sendo pregado até mesmo por professores, àqueles que deveriam ter o papel de 

desconstruir esse fato. Um método eficiente para auxiliar na reflexão e desconstrução 

desses conceitos é a contação de histórias, que tem como objetivo explorar o 

pensamento da criança por meio da literatura, tendo o professor como o mediador 

construindo junto às crianças os conceitos e valores que permeiam as relações sociais. 

Essa metodologia busca instigar a reflexão, permitir que crianças criem sua identidade e 

abrir espaço para questionamentos; a partir daí utilizando a filosofia socrática, sem dar 

respostas prontas, mas sim conduzindo os alunos à reflexão para alcançar a resposta. 
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RESUMO

Maria Montessori (1870-1952) foi uma pedagoga, criadora do “Método Montessori” que
revolucionou o ensino na educação infantil. Nasceu em Chiara Valle, norte da Itália, no dia 31
de agosto de 1870, estudou medicina na Universidade de Roma, trabalhando na área de
psiquiatria. Aos 28 anos, defendeu a tese de que a principal causa do atraso no aprendizado de
crianças especiais era a ausência de materiais de estímulo para o desenvolvimento adequado.
Em 1909, Maria Montessori escreveu “Pedagogia Científica”, que se eternizou com o título
“Método Montessori’’. Em 1912 foi para os Estados Unidos, para lecionar em Nova Iorque e
em Los Angeles, em 1916 esteve em Barcelona e em 1920 lecionou em Londres. Com o
sucesso do “Método Montessori”, diversas “casas” foram criadas na Itália. Em 1922 foi
nomeada, pelo governo, a Inspetora Geral das Escolas da Itália. Em 1947, com 76 anos, Maria
Montessori falou para a UNESCO sobre “Educação e Paz”. Em 1949 recebeu a primeira das
três indicações ao Prêmio Nobel da Paz. Com 81 anos participou do 9º Congresso Montessori
Internacional.Maria Montessori faleceu na cidade de Noordwijk, na Holanda, no dia 6 de
maio de 1952. Em 1956, Celma Perry criou em São Paulo o primeiro programa de formação
de professores na didática do Sistema Montessori. Desse primeiro grupo fizeram parte Edith
Dias Menezes de Azevedo, madre Valentina e a professora Marina Palhares , do Colégio
Teresiano, no Rio de Janeiro.Hoje, no Brasil, o Movimento Montessori vai se tornando cada
vez mais sólido e ganhando adeptos no público em geral e nas redes sociais. Novos grupos
como Nação Montessori, Montessori & família, agregam muitas pessoas que se interessam
pela Educação Montessori. O Lar Montessori

PALAVRAS-CHAVE: Programa de Formação de Professores, Nação Montessori, Método
Montessori.
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Resumo

Este artigo aborda a temática Criança com Altas Habilidades na perspectiva/ Superdotação de
compreender suas características e habilidades por isso o tema foi analisado mediantes
estudos bibliográficos e reflexões acerca da temática proposta. Conceitua-se a pessoa com
Altas Habilidades produtivo-criativa geralmente se destaca por ser mais questionadora;
extremamente imaginativa e inventiva e dispersiva, quando a tarefa não lhe interessa, não
apreciando a rotina e tendo modos originais de abordar e resolver os “problemas”, pelo que
muitas vezes tem baixo desempenho e falta de motivação. Stobäus e Mosquera (2004).
Enquanto que Gardner (1995) relaciona superdotação à manifestação das várias inteligências
de um indivíduo e enfatiza a capacidade de resolver “problemas” e de elaborar produtos.
Assim percebe-se que essas habilidades são demonstradas mediante uma inteligência acima
da média nas diversas áreas do conhecimento seja demonstrando habilidades culturais,
artísticas e/ou acadêmicas. Outro aspecto relevante a ser considerando concernentes as
crianças com altas habilidades são a criatividade e interesses motivador pelas atividades que
lhes são propostas apresentando um envolvimento intenso.

Palavras-Chave: Altas Habilidades; Superdotação; Alunos/as.

INTRODUÇÃO

Pesquisas e estudos vêm sendo desenvolvidos para conhecer as características

presentes em criança com altas habilidades e como reconhecê-las no contexto escolar

principalmente no ensino fundamental, pois é nos primeiros anos de escolaridade que o/a

professor/a percebe o desenvolvimento e aptidões que as crianças apresentam. Assim ela

aparece quando alguma das capacidades humanas se desenvolve mais que as outras (São

Paulo, 2008).

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN/1996

conceitua superdotação como crianças consideradas superdotadas e talentosas, as que

apresentam notável desempenho e/ou elevada potencialidade em qualquer dos aspectos,

isolados ou combinados: capacidade intelectual superior; aptidão acadêmica específica,

pensamentos criador ou produtivo; capacidade de liderança; talento especial para artes

visuais; artes dramáticas e música e capacidade psicomotora.



Assim mediante o desenvolvimento das habilidades e potencialidades percebe-se uma

inteligência acima da média do grupo que convivem ou estão inseridas. No contexto

educacional demonstram crescimento no processo de ensino aprendizagem e também

adquirem habilidades talentosas despertando para música, dança arte visual entre tantas outras

habilidades.

Para Guenther (1986), essencialmente, a criança superdotada é uma criança igual a

todas as outras, com atributos próprios de sua faixa etária e estágios de desenvolvimento,

sujeita à influência dos diversos fatores ativos no seu ambiente físico e sociocultural.

Nascidas em família, como tantas outras, é igualmente exposta a maneiras próprias de

perceber e interpretar sinais e códigos de seu ambiente e interiorizar formas de aprender e se

comportar apropriadas àquele grupo familiar, tenha ou não talentos especiais.

CRIANÇAS COM ALTAS HABILIDADES

Crianças com Altas Habilidades ou Superdotadas são aquelas que apresentam uma alta

capacidade cognitiva. De acordo Alencar (1985), o termo superdotado é definido através de

três traços fundamentais:

a. Habilidade acima da média (mas não necessariamente excepcional);

b. Criatividade,

c. Comprometimento com a tarefa. Para que a superlotação se manifeste, estes três

componentes devem estar simultaneamente presentes.

Nesse sentido percebe-se que para que uma criança seja considerada portadora de altas

habilidades é necessário apresentar um conjunto de características tais como criatividade,

curiosidade, influencia capacidade entre outras que torne seu desempenho superior a média do

que se espera no desenvolvimento de uma criança.

Na concepção de Alencar (1986), há três fatores que define o termo superdotado:

habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade. De acordo com o autor

esses fatores exercem um papel significante para identificar comportamentos:

▪ Habilidade acima da média envolve habilidades gerais, que consistem na capacidade

de processar informações, de integrar experiências que resultem em respostas apropriadas e

adaptadas a novas situações, bem como habilidades especificas, que constituem na capacidade

de adquirir conhecimento, prática e habilidades para atuar em uma ou mais atividades de uma

área específica.



▪ Envolvimento com a tarefa, refere-se à motivação, uma energia canalizada para uma

tarefa em particular ou uma área especifica, assim como perseverança, persistência dedicação

e autoconfiança.

▪ Criatividade, envolve influência flexibilidade e originalidade de pensamento, abertura a

novas experiências, curiosidade, sensibilidade e coragem para correr riscos.

Esses três fatores são características importantes presentes em criança com altas

habilidades, porém necessariamente não significa que os três precisem estar presentes eles

podem não apresentarem com a mesma intensidade ou grau de desenvolvimento.

Assim crianças que tem essa característica são amparadas pela Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, pois alunos/as com altas habilidades estão

incluídos/as na política que estabelece um atendimento especial na perspectiva da inclusão

escolar.

De acordo São Paulo (Estado) Secretaria da Educação (2008, p.49).

A aceleração é mais uma forma de flexibilizar sistemas educacionais
muito cristalizados, desta vez por permitir ao aluno que pule etapas da
formação regulamentar. Pode se dar de maneiras diferentes: pela
entrada precoce na escola, pela dispensa de cursos, ou pelo
estabelecimento de programas de estudos acelerados, flexíveis no
ritmo, tarefas e/ou áreas de conhecimento.

Nesse sentido ver-se que estes alunos apresentam um elevado potencial cognitivo não

são sujeitos a permanecerem retidos em um ano de escolaridade apenas por contemplar sua

faixa etária de idade possuem o direito por lei de aceleração levando em consideração suas

habilidades e capacidade cognitiva visto que isso não ocasionaria um impedimento legal.

Os alunos com altas habilidades/ superdotados têm direito a aceleração de estudos em

qualquer faixa etária a partir de pareceres específicos de ensino em que estão matriculados. Não há

impedimento legal para que alcancem níveis mais elevados de ensino.

Segundo Freeman e Guenther (2000), há diferentes formas de aceleração: “entrada mais cedo

na fase seguinte do processo educativo  desde o nível da Educação Infantil e daí para a frente. Saltar

séries escolares, promoção acima dos pares etários, um ou mais anos. Aceleração por disciplina,

freqüentar séries mais adiantadas em determinadas disciplinas, classes mistas com ampla variedade de

idades e séries, de modo que os mais novos possam trabalhar com os mais velhos, e mais avançados.

Estudos paralelos  uma criança freqüentando o Ensino Fundamental ao mesmo tempo que o

Ensino Médio, e assim por diante. Estudos compactados  quando o currículo normal é completado em

metade ou terça parte do tempo previsto. Planos de estudo auto-organizados  que os alunos

desenvolvem enquanto esperam o resto da classe completar o que eles já fizeram ou aprenderam”.



ALTAS HABILIDADES: CARACTERÍSTICAS COMO RECONHECÊ-LAS

Existem várias características que ajudam a reconhecer a alta habilidade em uma

criança. Segundo Ourofino e Guimarães (2007), citado por São Paulo (Estado) Secretaria da

Educação, as listas falam de características intelectuais e características afetivas e sociais,

criatividade, motivação, liderança.

Assim, quanto à habilidade intelectual, na concepção de Ourofino e Guimarães (2007),

pode identificar: habilidade para lidar com abstrações; facilidade para lembrar informações,

vocabulário avançado para a idade ou série, facilidade para perceber relações de causa e

efeito, habilidade para fazer observações perspicazes e sutis, grande bagagem sobre um tópico

específico, habilidade em entender princípios não diretamente observados, grande bagagem

de informações sobre uma variedade de tópicos, habilidade para transferir aprendizagens de

uma situação para outra; habilidade de fazer generalizações sobre eventos, pessoas e coisas.

Quanto à criatividade: senso de humor, habilidade de pensamento imaginativo, atitude

não conformista, pensamento divergente, espírito de aventura, disposição para correr riscos

habilidade de adaptar, melhorar ou modificar idéias, habilidade para produzir respostas

incomuns, únicas ou inteligentes, disposição para fantasiar, brincar e manipular idéias,

habilidade para gerar um grande número de idéias ou soluções para problemas ou questões.

Fleith (2000) destaca o sistema de identificação, denominado grupos de talentos

desenvolvidos mais recentemente por Alencar e colaboradores/as. A identificação dos talentos

é feita em etapas.

▪ na primeira etapa a identificação é realizada com o auxílio dos resultados obtidos em

testes psicológicos (inteligência e aptidão);

▪ na etapa dois, as informações são provenientes da indicação dos professores;

▪ na terceira etapa utiliza-se de informações complementares através da autoindicação

da criança, indicação dos pais e colegas e testes de criatividade;

▪ na quarta etapa a indicação dos professores que acompanham o aluno em séries

anteriores;

▪ na quinta etapa, pais e alunos são informados e orientados acerca da filosofia,

procedimentos e atividades do programa em que o aluno participará e dos critérios utilizados

para o ingresso do aluno no grupo de talentos;

▪ na sexta etapa, os professores são orientados a identificar alunos que têm interesses

incomuns em algum tópico escolar ou em outras áreas do conhecimento.



CONSIDERAÇÕES...

Superdotados/as e/ou Portadores/as de Altas Habilidades possuem características

variadas, pois cada criança mesmo possuindo habilidades diferenciadas apresenta um perfil

distinto quanto ao desenvolvimento do seu potencial. Assim, na sala de aula cabe ao/a

professor/a um olhar diferenciado para identificar os/as alunos/as que possuem habilidades

que o caracterizam como superdotados/as e/ou possuidor/a de altas habilidades promoverem

um planejamento diferenciado que comtemple essa criança no desenvolvimento de suas

potencialidades.

Portanto, é notório que essas crianças possuem habilidades e talentos diferenciados e

que serão destacadas no ambiente escolar que oportunize o desenvolvimento de suas

potencialidades.
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Orientação: Profa Ms Lidônia Maria Guimarães

Através do conteúdo apresentado em sala de aula, o presente trabalho teve como
discurso a História da EJA no Brasil.No início da colonização no Brasil, a educação
escolar era privilégio para as classes média e alta. Os jovens, adultos, pobres ficaram
sem as mesmas e se caso tivessem, era através da atividade missionária, onde grande
parte era destinada a índios e negros adultos. Após a proclamação da Independência no
Brasil, passa a constar o direito de todos os cidadãos ao ensino primário de forma
gratuita.No decorrer dos séculos, em 1882, Rui Barbosa denuncia a vergonhosa
precariedade do ensino e apresenta propostas de multiplicação de escolas e de melhoria
qualitativa de Ensino. Passado o tempo, na Constituição de 1934, o presidente Getúlio
Vargas através do golpe militar cria o Estado Novo, onde surge o movimento de
alfabetização, chamado Mobral, que tinha como foco a leitura e escrita, para erradicar o
analfabetismo dos jovens e adultos, o que ocorreu de forma tímida e engessada, teve a
educaçãovoltada para interesses políticos vigentes na época. Anos passam, e em 1937, a
constituição não teve o interesse que o conhecimento se propagasse, mas buscou
favorecer o ensino profissionalizante, pois com o processo de industrialização, houve a
necessidade de mão de obra especializada e barata. Vendo tudo isso, Paulo Freire passa
a lutar pelo fim da educação elitista, tendo como objetivo uma educação democrática e
libertadora partindo da realidade e da vivência dos educandos e em 1985, o Mobralforá
extinto, dando lugar para a Fundação EDUCAR. Com a publicação da constituição de
1988, de acordo com o artigo 208, o dever do Estado com a educação seria mediante o
ensino fundamental obrigatório e gratuito para todos que a ele não tiverem acesso na
idade própria. Assim, a EJA que fora criada para atender os trabalhadores, acaba
também favorecendo os jovens que nunca tera trabalhado. Com isso, na década de 90, o
governo obriga os municípios a se engajarem nessa política, e a partir de 1997 a história
da EJA começa a ser registrada no “Boletim da Ação Educativa” com um olhar que para
ter uma sociedade igualitária e uma Educação de qualidade é necessário a união de
todos.

PALAVRAS CHAVES: Conscientização, reflexão e criticidade.



A CONSTRUÇÃO DO PORTIFOLIO: algumas reflexões
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Este estudo tem como objetivo principal refletir sobre a construção do portifólio da educação

infantil. Para isso, utilizam-se as abordagens dos autores Pernigotti, Hernandez, Pecotche e

Shores. O portifólio constitui-se em uma coletânea de atividades, a qual utiliza diversos tipos

de materiais, produzidos pelas crianças e pelos professores, que é selecionada, analisada e

organizada. Ao longo dos anos, os métodos de alfabetização e letramento evoluem-se de

acordo com as necessidades de cada criança. As metodologias mais eficazes, normalmente,

são desenvolvidas a partir de estudos aprofundados que evidenciam a necessidade de construir

materiais — nesse caso, o portifólio —, como uma forma de partilha, seja de idéias ou de

atividades. O portifólio valoriza todas as etapas, dessa maneira, mesmo aquelas inacabadas,

ainda merecem um lugar de destaque no sentido de incentivar os professores e os alunos a

desenvolverem novas habilidades. Além disso, esse recurso colabora com o processo de

avaliação, já que permite a visualização do processo evolutivo dos alunos. Portanto, esse

instrumento é essencial na vida acadêmica, afinal, por meio deste, é possível conhecer a

história de aprendizagem e evolução de cada estudante

Palavras chave: Portifólio, Recurso Didático, Alfabetização.
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Este trabalho tem o objetivo de refletir sobre a importância da contação de histórias para

crianças em diferentes espaços e não apenas em sala de aula, como costuma ocorrer. A

educação infantil é uma fase em que as crianças formam seus hábitos. Nesse viés, a

instituição escolar constitui um espaço onde as crianças podem se interagir e receber

influências diversas que interferem no seu desenvolvimento emocional, físico e social.

A contação de histórias para as crianças na educação infantil, nesse contexto, é

fundamental para o desenvolvimento do senso crítico, para a ampliação do imaginário

individual e para o desenvolvimento do potencial criativo. Além disso, observa-se que a

oralidade, quando trabalhada de forma adequada, permite que a criança expresse melhor

seus desejos, suas necessidades, seus medos e seus sentimentos em geral. Nesta

perspectiva, constata-se a importância do estímulo desse hábito não só pela escola, mas

também pela família da criança. O hábito da leitura, portanto, é fundamental para o

desenvolvimento infantil e o contato com as obras literárias, bem como com outros

materiais escritos, ainda quando os pequenos ainda não são alfabetizados, é crucial para

que as crianças construam sua identidade enquanto leitoras.

PALAVRAS-CHAVE: Criança, Educação Infantil, Contação de História.



A EDUCAÇÃO QUE MOLDA O NOVO CIDADÃO
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Resumo

Pelo foco e intensidade do detalhamento nas relações entre educadores/as e
eduncados/as, podemos intensificar o sentido de criarmos melhores cidadãos/ãs no
âmbito escolar. A retomada do destino dos/as futuros/as cidadãos/ãs para os/as
profissionais que atuam em ambiente escolar é favorecida quando todos/as os/as
atuantes em conjunto possam investir em cada mínimo aspecto das convivências ali
experimentadas, mostrando e gerando o que de positivo deve vir a ser para a sociedade.
O presente relato conta com a experiência de sete anos de convivência em ambiente
escolar, com a busca diária e o investimento dedicado aos/as futuros/as novos/as
cidadãos/as que estavam em construção. Todos aqui constituindo o cotidiano pelas
bases das vivências, o caráter que se alcança é devido às práticas bem sucedidas, eis que
surge o ser que constrói os novos cidadãos/ãs. A finalidade deste relato é a de elucidar
que os acontecimentos foram sempre aprofundados para que o/a aluno/a sempre extraia
mais de suas capacidades intrapessoais e interpessoais.

Palavras-Chave: Intrapessoal; Interpessoal; Convivência.
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O presente trabalho é resultado da proposta de pesquisa à cerca das problemáticas da
EJA (Educação de Jovens e Adultos), no Brasil. Uma delas, é a evasão escolar dos
alunos. Através de pesquisas atuais realizadas por grandes autores que embasam seus
trabalhos na EJA, nota-se que a evasão escolar parte de questões cognitivas e
psicoemocionais dos alunos, fatores socioculturais, institucionais e aqueles ligados à
economia, não obstante, educadores desmotivados ou sem preparo e falta de livros que
atendam com respeito e com coerência a EJA. Dentre as consequências, destacamos a
marginalização, baixa autoestima, desemprego e maior desigualdade social do aluno.
Objetivamos com este trabalho analisar informações que acarretam a evasão escolar e
refletir sobre ações que promovam políticas públicas para combater a exclusão social
dos alunos da EJA. Referendamos nosso trabalho em FREIRE (1974), que em “A
Pedagogia do Oprimido”, afirma que para que o aluno aprenda e goste de aprender, é
necessário que o seu conhecimento de mundo seja respeitado e que o educador instigue-
o a usar esse saber para a obtenção do aprendizado.

Palavras chave: evasão; exclusão social; políticas públicas.
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A história da Educação de jovens e adultos não é muito recente, durante muitos anos as
escolas noturnas eram a única forma de alfabetizá-los após um dia árduo de trabalho.
Muitas dessas escolas eram grupos informais, onde poucos que já dominavam o ato de
ler e escrever o transferia a outros. No começo do século XX com o desenvolvimento
industrial é possível perceber uma lenta valorização da EJA. A necessidade de aumentar
a base eleitoral favoreceu o aumento das escolas de EJA, pois o voto era apenas para
homens alfabetizados. Na década de 40 o governo lançou a primeira campanha de
Educação de adultos, tal campanha propunha alfabetizar os analfabetos, dentre
educadores, políticos e sociedade em geral, houve muitas críticas e também elogios a
esta campanha, o que é nítido e que com esta campanha é que a EJA passou a ter uma
estrutura mínima de atendimento. Com o fim desta primeira campanha, Freire foi o
responsável em organizar e desenvolver um programa nacional de alfabetização de
adultos, porém com o golpe militar o trabalho de Freire foi visto como ameaça ao
regime, assim a EJA volta a ser controlado pelo o governo que cria o MOBRAL
conforme foi citado anteriormente. O ensino supletivo foi implantado com a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, LDB 5692/71. Nesta Lei um capitulo foi dedicado
especificamente para o EJA. Em 1974 o MEC propôs a implantação dos CES (Centro
de Estudos Supletivos), tais centros tinham influência tecnicista devido à situação
política do país naquele momento. A educação básica de adultos começou a estabelecer
seu lugar através da história da educação no Brasil, a partir da década de 1930, pois
neste período a sociedade passava por grandes transformações, onde o sistema de ensino
de educação começa a se firmar. Além do crescimento no processo de industrialização e
reunião da população nos centros urbanos. A oferta de ensino era de graças acolhendo
setores sociais cada vez mais diversos. Alguns Estados e Municípios assumiram a
responsabilidade de oferecer educação para os alunos da EJA. O método Paulo Freire
chamava a atenção dos educadores e políticos da época, pois seu método acelerava o
processo de alfabetização de adultos e tinha como ponto fundamental as palavras
geradoras. Até hoje FREIRE representa um ícone para a EJA.

Palavras-Chave: História, EJA, formação
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Resumo

Matemática, termo de origem grega (matematiké no português), da palavra mathema,
que significa conhecimento. Já provando a essência histórica provinda da Grécia, os
pensadores gregos já constituíam uma metodologia, uma formalização racional na
forma de pensar. Objetivando trabalhar a história da matemática no ano letivo e buscar
favorecer o processo de ensino-aprendizagem, o foco deste projeto são as aplicações do
Teorema de Tales no 9º ano. O que realmente trabalhar com a história da matemática
pode contribuir no processo ensino-aprendizagem? Ao observarmos alguns alunos, sua
intuitividade, sua capacidade algorítmica no decorrer das atividades propostas, era
observável o aumento do interesse nas aulas de matemática e a melhora da postura do
aluno, o aumento do senso de responsabilidade, a contribuição na construção de um
ambiente de ensino favorável para o aprendizado e mais a construção da cooperação e
do respeito entre os participantes.

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Aplicação. História.

Introdução

Tales de Mileto, de acordo com as informações levantadas durante a pesquisa,

é o primeiro filósofo e inaugura uma linhagem filosófica: os pré-socráticos.

Tales, que fundou a Escola Jônica, foi o predecessor de Pitágoras, garantidor

do advento e progresso da expansão marítima.

Após análises de uma tradição que é clássica no ocidente, com base no uso do

pensamento e organização metódico e racional, foi também o pioneiro, há cerca de 625

a. C. – 558 a. C., eis que surge Tales, que nasceu na cidade de Mileto (localizada

atualmente na Turquia). Mercador, matemático e astrônomo, já havia construído a sua



fama em sua cidade de mercador e de detentor de grandes conhecimentos, sobretudo

conhecimentos antigos do Egito antigo e da Babilônia.

A escassez de registros sobre suas teorias em sua própria época, nos leva a

interpretá-lo através dos seus sucessores. Na realidade nada se tem a afirmar sobre

Tales, então os registros devem ser suficientes e os primeiros a registrarem foram

Heródoto, 100 anos após sua morte, seguido de Aristóteles, na obra “Metafísica” e

outros.

A busca iniciada por Tales de Mileto era a de esclarecer os fenômenos da

natureza utilizando-se apenas a racionalidade humana.

Nesta pesquisa buscamos refletir sobre Tales de Mileto uma vez que ele deve

ser trabalhado no Ensino Fundamental.

Nossas Reflexões

Das turmas em que lecionei, na qual fui educador matemático, refleti sobre

como poderíamos progredir no processo de ensino-aprendizagem e, sobretudo, sobre o

que propusemos e o que poderia ser proposto para melhorar o processo.

Por meio de minha experiência lecionando por processos de designação

estadual, aulas particulares, cursos e oficinas para professores, agrego constantemente

para a ocorrência em colaboração para a melhoria na educação do país.

Como aluno do curso de licenciatura em matemática, o meu interesse foi

despertado pela história da matemática e pelas possibilidades de sua utilização no ano

letivo.

Ao passo em que me envolvia no ambiente escolar, na sala de aula

propriamente dita, pude aumentar o foco de investimento perante as minhas práticas

pedagógicas.

Pela aquisição de conceitos, pelas leituras e por diálogos com professores mais

experientes e, sobretudo, o diálogo com os alunos, assim consolidei meu interesse na

pesquisa e na inserção de temas da história da matemática nas salas de aula.

Alguns alunos se questionam e nos questionam, o quê de fato estou a estudar?,

porquê esta constante e intensa quantidade de conteúdos em que estou envolvido me

levará ao entendimento à determinados aspectos sutis da vida?



O primeiro passo para responder estas perguntas foi mostrar que até mesmo

seus professores não sabem de todas as respostas, foi mostrar que os professores

também estão em constante aprendizado e que todos os esforços e todas as convivências

levam a continuar a caminhar no dia-a-dia.

Um dos exemplos da relação interpessoal entre alunos e professores no quesito

assimilar conteúdos.

se os matemáticos levaram um milênio desde o tempo em que a Matemática de

primeira classe pareceu chegar ao conceito dos números negativos – e levaram – e se

levaram outro milênio para aceitarem os números negativos – como realmente

levaram podemos ter certeza que os estudantes terão dificuldades com os números

negativos.(KLINE, 1976, apud NUNES, 2007, p.52)

O Teorema de Tales

Tales de Mileto entre a Grécia e o Egito. A medição das terras, usadas no Egito

antigo, principalmente após as cheias do Rio Nilo, já moldava o caráter matemático, a

geometria (medição de terras).

A matemática egípcia era fortemente fundamentada nos processos práticos

relacionados às necessidades do dia a dia (...). Não há evidências de que tiveram

preocupação com processos gerais ou dedutivos, e somente a prática levou aos

resultados que chegaram até nós. (GALVÃO, 2008, p. 91).

A matemática com a necessidade de ser constituída na prática devido às

necessidades cotidianas, favoreceu a divulgação da matemática pelo mundo.

Tanto divulgada pelas suas possibilidades de aplicação na prática, quanto pela

construção da pirâmide. A matemática Egípcia já estava sendo aplicada de acordo com a

história pela construção da pirâmide a 4000 anos antes de Cristo e ainda com o gasto de

ao menos 30 anos de trabalho.

O Egito inicialmente um país fechado, começou pela abertura comercial com a

Grécia e depois estabeleceram um compartilhamento de conhecimentos, tanto que Tales

de Mileto, Pitágoras, Platão e outros buscavam a ampliação de seus conhecimentos no

Egito. E um fato interessante, se a matemática já era intensamente aplicada estes



pensadores foram então os grandes colaboradores pela reunião, formalização e tradução

destes diversos conhecimentos egípcios.

A cultura grega, portanto, não é original (...). A Grécia está em débito com o Egito,

entre outras coisas, no que diz respeito à geometria elementar. Mas isto não diminui

a nossa admiração pelo pensamento grego (...). Os egípcios levaram a geometria não

mais além do que o absolutamente necessário para os seus desejos. Os gregos, ao

contrário, possuíam uma forte tendência especulativa. Tinham um sentimento

arraigado de descobrir as razões das coisas. Encontravam prazer na contemplação de

relações ideais, e amava a ciência como ciência. (CAJORI, 2007, p.43).

No período do século VI a.C., Tales de Mileto, reconhecido como um grande

matemático e conhecido também como o pai da geometria descritiva estabelecia à partir

de observações da natureza que os raios solares que incidiam na Terra admitiam um

posição inclinada. Este é o princípio básico aprendido pela observação na realidade na

natureza.

À partir deste ponto de observação, pelas distâncias entre os pontos

observados, Tales pode principiar o seu teorema baseado na proporcionalidade.

O Teorema de Tales pode ser usado em situações que envolvem o cálculo de

distâncias inacessíveis e quando falamos em inacessibilidade, estamos falando, por

exemplo, em Astronomia.

Em uma de suas viagens ao Egito, Tales visitou a pirâmide de Quéops,

vislumbrado pela imensa capacidade arquitetônica do Egito e intrigado pelos meios dos

quais alcançaram tal façanha.

Tales já possuía até então a fama de detentor de grandes conhecimentos, um

homem sábio de sua época e então de acordo com a lenda, Tales foi desafiado a calcular

a altura daquela imensa pirâmide sem que ocorresse a possibilidade de subir-se até o

topo.

Diz se que Tales e seu assistente passaram várias noites no deserto a refletir

sobre como concluir tal desafio e, assim, estabeleceu de fato seu teorema para alcançar

tal façanha.



(foto:reprodução

https://www.estudopratico.com.br/teorema-de-tales/)

Foi feito da seguinte forma:

De acordo com suas análises, Tales observou que os raios que incidiam na

Terra, o faziam inclinadamente e era paralelo entre eles, e então ele chegou a conclusão

de que era possível existir uma relação de proporcionalidade pelas medidas das do

comprimento da sombra e da altura de objetos.

Ao fixar uma estaca na areia com uma altura conhecida, obtêm-se pelos feixes

solares o comprimento da sombra deste mesmo objeto. Ao medir-se o comprimento da

metade da lateral da pirâmide mais a distância do ponto da base da pirâmide até sua

própria sombra, obtêm-se outra medida.

Estabelecendo uma relação de proporcionalidade, conseguimos alcançar a

medida que falta dentre as três medidas citadas anteriormente, que é a altura da

pirâmide.

Então Tales fincou uma estaca na areia mediu o comprimento da sombra da

estaca e na mesma hora mediu o comprimento da sombra da pirâmide:

altura da pirâmide = altura da estaca

sombra da pirâmide (mais a metade do lado da pirâmide)      sombra da estaca

Em linhas gerais o Teorema de Tales diz: “Feixes de retas paralelas cortadas ou

intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionalmente

correspondentes.”



(foto: reprodução

http://brasilescola.uol.com.br/matematica/teorema-tales.htm)

De acordo com as lendas históricas, Tales passou várias noites a pensar em

uma solução para seu desafio no deserto. O sucesso de sua façanha impulsionou seu

nome e lhe garantiu fama e conquistas com o faraó egípcio.

Considerações Finais

Os resultados hoje em dia estão em constante avanço, o envolvimento com a

turma e o entrosamento está favorecendo o aprimoramento das relações intrapessoais e

interpessoais de todos. O projeto é o diálogo constante sobre os aspectos matemáticos

envolvidos no cotidiano e a manutenção da busca por respostas explicando pelas raízes

históricas, ou seja, desde quando se surgiu a necessidade de resolver problemas reais

utilizando-se a matemática.

O esforço em educar, em buscar executar uma educação de qualidade, os

constantes investimentos na qualidade do educador, os relatos de experiências bem

sucedidas, são aspectos que garantem que a educação de um país avance para um futuro

promissor.

De um professor que ainda está em busca visando melhorar finaliza-se esse

compartilhamento para proveito dos interessados.
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Resumo

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um contexto histórico sobre a cultura
e identidade do povo brasileiro desenvolvida na disciplina de Culturas e Tradições
Religiosas. Parte da construçãodo conceito de Identidade Brasileirasuscitoua reflexão
sobre a importância da contextualização damultiplicidade histórico-cultural do país. A
metodologia desenvolvida baseia se nas pesquisas sobrecomo ocorreu à formação da
nossa sociedade;a pluralidade de identidades caracterizada pelos diferentes povos,
tradições e grupos étnicos; a constituição do povo brasileiro e multiétnica; tendo em
vista a variedade de grupos que constituíram a nossa população. Além do nativo
indígena, o africano e o europeu colonizador, imigrações importantes, como a italiana,
japonesa e árabe, muito contribuíram para ampliar ainda mais a enorme diversidade
histórico-cultural brasileira. A começar das análises sobre a temática desenvolvida,
tivemos como resultados grande conhecimento do período histórico-cultural e
compreensão, inclusive, da nossa própria identidade. Consideramos que a atividade teve
bons resultados, porém, propiciou a leitura e investigação dos fatos induzindo reflexões
do conhecimento histórico e, até mesmo oferecendo possibilidades aos alunos contribuir
para resgatar o papel dos índios na formação do Brasil, evitando possíveis percepções
preconceituosas. Ao contrário, essas múltiplas etnias devem ser reverenciadas pelas
inúmeras contribuições que hoje encontram-se naturalmente incorporadas ao nosso
cotidiano.
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