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AUTISTA
Jennifer Nayara Moreira
Prof. Dra. Magali Aparecida de Oliveira Arnais
Faculdade de Educação - PUC-CAMPINAS
A interação entre professor e aluno incide na construção da aprendizagem e no desenvolvimento
do trabalho pedagógico na medida em que aspectos afetivos positivos podem advir dessa
interação proporcionando uma conexão nas relações sociais que determinam as construções de
comportamento e motivação de ambos envolvidos. Nesse sentido a afetividade na relação
educativa pode proporcionar o prazer pelas descobertas geradas pelo ensino. Para o aluno autista
a interação social no contexto escolar pode proporcionar estímulos que despertem o interesse
pelo saber; e de uma maneira concisa e cuidadosa incluí-lo nos processos educativos apontados
na proposta de educação inclusiva. A presente pesquisa em andamento tem como temática a
afetividade na relação professor- aluno autista. A questão norteadora é: Como a afetividade pode
incidir nas construções educativas do aluno com o Transtorno do Espectro Autista? A escolha
por essa temática é fruto de vivências educativas com esse alunado nos estágios curriculares
obrigatórios. Os objetivos específicos são: a) Conhecer os aspectos do desenvolvimento e
aprendizagem do aluno autista com o foco na afetividade ;b) Identificar nas relações do cotidiano
escolar como a afetividade pode auxiliar o processo de ensino aprendizagem do aluno autista; c)
Compreender na percepção do professor, como a afetividade no processo de interação do aluno
autista com os seus pares e com o professor favorece a aprendizagem. A metodologia de estudo
de caso é adotado na pesquisa empírica, de caráter qualitativo, que além do levantamento
bibliográfico com autores que abordam a afetividade e o autismo, um estudo nas dependências
de um colégio particular na região metropolitana de Campinas, SP. A pesquisa de campo prevê o
acompanhamento do cotidiano de um aluno autista no contexto escolar com o intento de analisar
as interações que ocorrem em sala de aula e fora dela objetivando identificar aspectos afetivos
positivos que contribuem para a efetivação do processo de ensino aprendizagem, também conta
com uma entrevista com o professor do aluno a fim de conhecer sua opinião em relação a
afetividade na interação escolar. Espera-se com essa pesquisa analisar e constatar a afetividade
como elemento fundante nas relações educativas entre o professor e o aluno autista enaltecendo a
mesma como um dos elementos responsáveis pelo desenvolvimento pedagógico de todos os
alunos.
Palavras chave: Aluno autista, Ensino Fundamental, Afetividade

A CRIATIVIDADE NA PRÁTICA DOCENTE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Rafaella dos Santos Clemente
Alessandra Rodrigues de Almeida
Faculdade de Educação PUC-Campinas
Diante do cenário da sociedade atual, ainda se percebe a necessidade de inovação para a prática
docente no cotidiano escolar, que muitas vezes é vista como mero processo estático na busca do
domínio do saber. Isso ocorre devido a algumas práticas pedagógicas estarem enraizadas como
métodos de repetição que pouco questionam ou problematizam os atos de ensinar e aprender.
Tais práticas podem ocorrer e tornarem-se fixas em virtude de diferentes motivos como: a
formação profissional insuficiente, a insegurança quanto ao novo, as cobranças de gestores e/ou
pais, o espaço/ambiente escolar inadequado, entre outros. A criatividade, em contrapartida, que
se configura como foco desta investigação, propõe distintos olhares, discussões, opiniões e
reflexões a respeito das práticas desenvolvidas nas escolas. Nesse sentido, diversas pesquisas
apontam que a criatividade e inovação são conceitos que se complementam. Deste modo, o que
se busca no decorrer do trabalho é discutir a criatividade a partir da revisão de estudos de
diferentes autores da vertente psicológica, que expressam a criatividade como algo inovador,
inusitado e original. Contudo, para melhor compreender a relação entre a prática docente e o
desenvolvimento da criatividade do aluno, desenvolve-se esta pesquisa que apresenta como
questão investigativa: em que a medida a prática docente contribui para o desenvolvimento da
criatividade do aluno?. De maneira dialética, pretende-se compreender, também, como a
criatividade pode contribuir na prática docente. Portanto, o objetivo geral desta pesquisa busca
identificar e descrever práticas docentes desenvolvidas no contexto escolar que podem contribuir
com o desenvolvimento da criatividade do aluno a partir da compreensão de professores que
atuam nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Partindo da contextualização, trajetória
histórica, conceitos e características da criatividade, a pesquisa se sucederá buscando entender
como se dá o processo criativo e os papéis dos seus principais agentes dentro do âmbito escolar,
na busca da promoção e a construção da criatividade. Para tanto, será desenvolvida uma pesquisa
qualitativa apoiada numa pesquisa de campo. Trata-se, ainda, de uma pesquisa exploratória com
o objetivo de propiciar maior familiaridade do pesquisador com o problema. Os instrumentos
para coleta de dados que contribuirão com a pesquisa serão as entrevistas semiestruturadas feitas
com duas professoras dos anos iniciais do ensino fundamental e uma orientadora pedagógica de
uma escola pública do interior de São Paulo. Espera-se, com este estudo, problematizar a prática
docente a fim de se discutir métodos e rotinas que contribuam para a promoção da criatividade
no contexto escolar, adepta às novas expressões de ideias, mudanças e transformações no âmbito
educacional, de modo que se possa edificar a autonomia, uma vez que, através da criatividade, o
homem existe, se expressa e evolui.
Palavras chave: criatividade, prática docente, ensino fundamental.

A ESCUTA DAS CRIANÇAS COMO BASE PARA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
PARTICIPATIVA NA ESCOLA
Aline Aparecida Akamine
Edlaine de Cássia Bergamin
Leandro Gaspareti Alves
Prefeitura Municipal de Campinas
O presente trabalho traz a experiência da escuta de crianças e suas ideias a respeito de qualidade
na educação infantil como base norteadora para a avaliação institucional participativa e
sensibilização para a constituição de uma comissão própria de avaliação da escola. Trata da
importância de se pensar em avaliar internamente, com e pelos membros que fazem parte do
contexto: educadores, comunidade e, claro, as crianças, pois somos todos conhecedores da
realidade em questão, dos avanços necessários a serem alcançados e dos obstáculos a serem
superados estabelecendo-se, desse modo, um compromisso compartilhado. Fundamenta-se na
experiência narrada por Bondioli (2013) nas creches da região da Emília Romana na Itália de
avaliação institucional interna e participativa em busca de qualidade na educação ofertada que
seja negociada entre os atores sociais envolvidos, considerando o contexto de cada escola e
estabelecendo indicadores que viriam a ser um horizonte definido e renegociável, com vistas a
um compromisso e corresponsabilização na educação das crianças. Longe de buscarmos mais
uma forma de regulação e padrões a serem alcançados frente a tantos que as políticas neoliberais
implementam (FREITAS, 2005), busca-se aqui refletir a realidade, debater, negociar com a
tradição pedagógica regional, bem como avançar e transcendê-la. A decisão por formar uma
comissão própria de avaliação em nossa escola vem da necessidade de refletirmos nossas ações,
avaliar sem receio do desacomodar-se, com vistas a superar desafios e transcender à qualidade
para a educação infantil, etapa esta de aprendizados essenciais para a formação humana e crítica
das crianças. A escolha por iniciar a ação de refletir e avaliar em comissão por meio da escuta
das crianças vem da nossa concepção de que são protagonistas de sua própria história e trajetória,
produtoras de cultura e capazes de pensarem a respeito de nossa escola de maneira crítica e
enriquecedora. As entrevistas com as crianças foram cuidadosamente planejadas, de modo que
ficassem à vontade em expor ideias e apontar melhorias e necessidades de mudanças. A
transcrição, análise das falas e organização dos dados foram realizados de modo a respeitar o
lugar de falas das crianças, sendo que algumas inferências foram feitas para melhor
entendimento do contexto e da linguagem pela qual a criança escolheu se expressar. Nas
reuniões da comissão buscamos privilegiar suas ideias, bem como referências bibliográficas que
enriqueçam as discussões e abram o debate e a negociação. Por fim, estamos vivenciando um
momento único em nossa escola, num processo de aprendizado significativo, e seu registro e
apresentação em espaços de trocas de experiências se legitima na contribuição que esperamos
receber e na sensibilização que buscamos para a escuta das crianças na produção coletiva e
compartilhada.
Palavras chave: Avaliação Institucional; Qualidade na Educação Infantil; Comissão Própria de
Avaliação.

A FILOSOFIA E SEU ENSINO COMO EDUCAÇÃO MENOR
Presley.H. Martins
Faculdade de Filosofia PUC-Campinas
Considerando os esforços do atual governo para retirar o ensino de Filosofia como disciplina
obrigatória da grade curricular do Ensino Médio, emerge a necessidade de trazer novamente ao
debate a importância deste saber e enfatizar seu ensino como imprescindível para o
amadurecimento do pensamento no processo formativo escolar. Assim, ao pensar a Filosofia e
seu ensino, diante das incertezas que a nova Base Nacional Comum Curricular – BNCC,
apresentou em 2018, torna-se preocupante o futuro deste saber, indispensável para o
desenvolvimento do pensamento crítico e criativo do indivíduo, como também, nas instâncias da
formação docente em Filosofia. O objetivo deste trabalho é discutir o conceito de ‘filosofia
menor’ (Deleuze) e seu deslocamento para pensar a educação (Gallo) presente ou ausente no ato
educativo. Para tanto, referencia-se teoricamente as obras de Gilles Deleuze e Félix Guattari, “O
que é a filosofia?”, e “Kafka: por uma literatura menor”, como também, “Deleuze e a Educação”
de Sílvio Gallo, considerando sua importante contribuição para pensar esta questão. Entende-se
que, os conceitos filosóficos desterritorializam o que está posto e convencionado pelos
dispositivos no funcionamento das sociedades de controle, que estigmatizam o lugar do menor
cerceando suas possibilidades. Além da pesquisa bibliográfica, utilizou-se como metodologia a
descrição etnográfica de dois momentos singulares, mas que contemplam, em sua proposta e
objetivo, a prática in loco com atividades práticas específicas para a qualidade no processo de
formação docente: o estágio supervisionado em Filosofia (obrigatório), e o PIBID - Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. A observação realizada no estágio
supervisionado (espaço escolar delimitado por uma estrutura física e pedagógica programada,
definida, padronizada) possibilitou identificar um processo de naturalização das condições de
aprendizado e de desempenho frente aos desafios do conhecimento, reterritorializando a
incapacidade que os determinavam como fracasso, sofrendo assim a metamorfose de
inferioridade, da negação de si mesmos, ao passo que no PIBID, (espaço de possibilidades) é
percebido que, por meio das atividades que visam integrar a perspectiva do menor,
desterritorializa-se o ambiente comum escolar, e torna o ensino da Filosofia como prática que
possibilita aos alunos encontrarem novas formas de vida diante das situações que, muitas vezes,
os confinam em determinada condição, seja ela de caráter afetiva ou social. O PIBID mostra um
mundo possível, que se torna real ao fazer com que os alunos, a partir de suas necessidades,
transformem seus mundos pelo conhecimento, fazendo-os reconhecer que não estão
determinados pelo fracasso, mas que cada etapa passa por seu devir e transformação, abrindo
assim horizontes ainda não experimentados. Desse modo, observa-se que reavivar a Filosofia e
retomar o debate, compreendendo sua importância provocativa de (des)construção das
subjetividades, seus desafios e sua função des(re)territorializada pode possibilitar pensar os
caminhos e as dimensões que constitui o humano. O que nos permite considerar que a educação
menor acontece no ensino, que subvertendo o territorializado que já está posto pelos maiores, faz
com que o menor na sua condição e necessidade, descubra novas formas de vida. Dessa maneira,
o ensino de Filosofia se efetiva como resistência.
Palavras chave: Filosofia; educação; resistência.

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA PERSPECTIVA DA TEORIA
HISTÓRICO CULTURAL: QUE CAMINHOS SÃO POSSÍVEIS?
Doutorando Fábio Brazier
Orientadora Profª. Dra. Maria Silvia Pinto de Moura Librandi da Rocha
PPGE PUC-Campinas
Agência financiadora: Capes
A abordagem da temática e de ações de formação continuada de professores tem se configurado
como uma realidade atual no cenário acadêmico científico e paralelamente está presente nas
escolas, materializadas por políticas públicas, propostas para as questões curriculares ou ainda
em função de movimentos isolados de determinados docentes e gestores. Como em todo
processo de educação escolar, há tentativas de criação de discursos hegemônicos sobre as
práticas, mas que nem sempre se traduzem em hegemonia. Desse modo, com o objetivo de
contribuir para as discussões que estão postas nesse campo de pesquisa, bem como promover a
construção de um campo conceitual e prático da formação docente, sob uma perspectiva que
propicie a superação e transformação das práticas formativas, o presente trabalho se propõe a
discutir, sob a fundamentação dos pressupostos teóricos metodológicos da teoria histórico
cultural, sobretudo, nos trabalhos de Vigotski, Luria e Leontiev que são os preceitos inaugurais
desse modelo e consequentemente as principais referências, os princípios que favorecem os
processos formativos docentes, especialmente, quando pensados na dimensão da formação
continuada. Portanto, esse estudo, apresenta informações iniciais, identificadas em pesquisa
bibliográfica que vem sendo desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, em nível de doutorado, na linha de
pesquisa “Formação de professores e práticas pedagógicas”, e ainda articulada ao projeto de
pesquisa “Por que os pesquisadores vão à escola?”, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa:
Formação e Trabalho Docente. Desse modo, alguns elementos conceituais como sentido e
significado, mediação por signos, atividade, motivo e necessidade são discutidos como
pressupostos teórico-metodológicos para se pensar os espaços e processos formativos, bem como
o papel do formador de professores e do próprio professor enquanto elemento ativo do processo
da própria aprendizagem. Assim, ao se pensar na formação de professores sob essa perspectiva,
defende-se a tese de que a atividade humana é mediada por instrumentos e signos, e que é por
meio dessa mediação que ocorre a transformação do próprio sujeito e da realidade que o
circunda, e ao mesmo tempo, essa realidade é mediadora das relações entre o sujeito e a própria
realidade, em uma relação dialética de desenvolvimento. Nessa perspectiva, compreende-se que
a aprendizagem docente acontece mediada por signos e instrumentos que afetam o sentido e
significado do professor, modificando assim sua forma de agir. Frente ao exposto, torna-se
emergente a construção de propostas formativas, projetos e programas e até mesmo políticas
formativas cujos processos fundamentem-se em perspectivas que permitam aos professores o
desenvolvimento profissional, acima de tudo, que permitam superação das condições materiais
existentes, promovendo, enfim o verdadeiro desenvolvimento na dimensão profissional e
humana.
Palavras chave: Formação Continuada; Histórico-Cultural; Aprendizagem docente.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM UMA PROPOSTA COLABORATIVA:
POSSIBILIDADES E LIMITES
Lorena Maria Nobile
PIBIC-CNPQ / Faculdade de Educação PUC-Campinas
Elvira Cristina Martins Tassoni
PPGE/PUC-Campinas
O docente é um profissional em constante aprimoramento e desenvolvimento, uma vez que lida
com diferentes situações cotidianamente. Com isso, é fundamental que o professor tenha
oportunidades de se aprimorar por meio de formações continuadas. Apesar disso, pesquisas
anteriores revelam que existe um grande descontentamento por parte dos professores a respeito
dos processos de formação, uma vez que se sentem desrespeitados em suas necessidades, notam
poucas possibilidades para discussão e reflexão de ideias e uma constante avaliação por parte dos
formadores. As propostas de formações que dão ênfase a colaboração entre os participantes têm
demonstrado que as trocas de experiências, de conhecimentos e dificuldades permitem um
desenvolvimento de um olhar crítico e a tomada de decisão mais consciente sobre os diferentes
dilemas e imprevistos em sala de aula. Com base nisso, nos anos de 2016 e 2017 foi criado um
grupo colaborativo, que contou com a participação de oito professoras de duas escolas públicas
(uma municipal e outra estadual), que foi mediado por três professoras-pesquisadoras do
Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Campinas, com o objetivo de discutir, refletir
e elaborar possibilidades para as dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar. A partir da
configuração desse grupo foi desenvolvida essa pesquisa, que teve como questão norteadora:
Que indícios de desenvolvimento profissional são verificados em narrativas de professoras
participantes de um grupo de formação continuada, do tipo colaborativo, que evidenciam o
desenvolvimento profissional? Cujo objetivo foi analisar os indícios de desenvolvimento
profissional, em narrativas de professoras dos anos iniciais do ensino fundamental, participantes
de um grupo colaborativo, que estuda a dinâmica da sala de aula em relação à alfabetização na
língua materna. A metodologia envolveu a análise de narrativas orais e escritas, que foram
produzidas durante os encontros do grupo colaborativo pelas professoras dos anos iniciais do
ensino fundamental. Os resultados encontrados demonstraram dois movimentos de reflexão. O
primeiro revelou preocupações das professoras sobre o cotidiano escolar, que se mantiveram ao
longo das reuniões, devido a se tratarem de problemas coletivos, que envolviam questões
externas ao grupo, como: alunos não alfabetizados no 4º ano, a falta de um currículo articulado
que garantisse uma diversidade de gêneros textuais e o trabalho com grupos diferenciados (quem
sabe e quem não sabe). O segundo movimento revelou importantes mudanças na forma das
professoras conceberem e encaminharem o trabalho pedagógico: passaram a criar momentos de
interlocução com os alunos na prática da produção de texto, modificaram a forma como
exploravam a construção de gêneros textuais específicos, como por exemplo, o resumo e, como
realizavam a revisão dos textos juntamente com os alunos. Por fim, notou-se que as mudanças de
atitudes e pensamentos das professoras foram apoiadas nos estudos teóricos e nas discussões
promovidas colaborativamente pelo grupo, que contribuíram para a elaboração de novas formas
de ação. As preocupações que continuaram presentes, mesmo após a formação, demonstraram
que outros fatores dificultam o aperfeiçoamento da prática pedagógica, como o currículo escolar
e as políticas públicas, que tencionam, muitas vezes o trabalho pedagógico.

Palavras chave: práticas pedagógicas; desenvolvimento profissional; colaboração.
A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO FAMÍLIA E ESCOLA PARA O DESEMPENHO
ESCOLAR DO ALUNO
Mariza Silva Meira
Eliete Aparecida de Godoy
Faculdade de Educação PUC-Campinas
O presente trabalho traz a importância da relação escola e família para o desempenho escolar do
aluno, ambas as instituições, escola e família partilham a responsabilidade do desenvolvimento
integral do aluno. A relação entre família e escola é hoje um tema em destaque nas discussões
sobre o alcance do sucesso dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. A escola defende
que o apoio da família é essencial para o bom desempenho do aluno, logo para os professores
parece relevante defender que a escola e a família estejam caminhando interligadas para que
ocorra realmente um desenvolvimento significativo e integral da criança. Partindo dessa
perspectiva, definiu-se a seguinte questão norteadora: qual a concepção de professores e
gestores sobre a participação da família na escola e que tipo de influência promove no
desenvolvimento escolar dos alunos nos anos finais do ensino fundamental I? A pesquisa tem
como objetivo principal, compreender a concepção de gestores e professores sobre a
participação da família na escola e como essa relação influencia no desenvolvimento escolar dos
alunos nos anos finais do ensino fundamental. A pesquisa é de abordagem qualitativa e para
andamento da mesma foram utilizadas como principais fontes teóricas, estudos de Ariès, Alves,
Cotrim, Dessen & Polônia, Freitas, Oliveira; Araújo, publicados e divulgados em artigos
científicos e livros. O campo de pesquisa em andamento se dará em uma escola pública da
cidade de Campinas. Definiu-se como procedimentos a realização da análise do projeto político
pedagógico da escola em relação às ações voltadas para a interação família e escola e a
realização de entrevistas com professores e gestores. Pretende-se com este estudo ampliar a
discussão sobre a importância da relação família e escola e a importância de ambas estarem
juntas no processo educativo das crianças. No entanto este estudo poderá ser um ponto de
partida para a realização de futuras pesquisas que possam ampliar o conhecimento sobre a
percepção de pais e dos próprios alunos acerca de quais são os possíveis impactos da relação
entre ambas as instituições (escola e família) para o desempenho escolar significativo dos alunos.
Palavras-chave: Escola e Família. Participação. Desenvolvimento escolar.

A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS
CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ana Paula de Magalhães Fontoura
Eliete A. Godoy
Faculdade de Educação PUC-Campinas
Este estudo destaca a importância das brincadeiras para o desenvolvimento das crianças em
idade pré-escolar a partir da interação pedagógica do professor no cotidiano escolar. A escolha
da temática surgiu a partir das experiências vivenciadas nos estágios obrigatórios durante o curso
de pedagogia. O estudo destaca o quanto o brincar é significativo para as crianças de todas as
faixas etárias e sua relevância para o desenvolvimento e a aprendizagem. A pesquisa tem como
objetivo central discutir a importância das brincadeiras na rotina da Educação Infantil e a
mediação do professor. Os objetivos específicos são: estudar a importância das brincadeiras para
o desenvolvimento das crianças, entender como se dá o envolvimento de professores nas
brincadeiras e jogos infantis e compreender quais as temáticas se fazem presentes durante a
interação das crianças nas brincadeiras. O problema em questão é quais as oportunidades que
surgem da abordagem do raciocínio lógico e da função simbólica através da interação das
crianças durante as brincadeiras na Educação infantil e como os professores interagem ou se
envolvem durante esses momentos? O método proposto tem uma abordagem qualitativa
fundamentada na teoria histórico-cultural, tendo como base central a importância do lúdico e o
desenvolvimento da criança em seus momentos de brincadeiras na Educação Infantil. Para
obtenção de dados optou-se pela técnica de entrevista audiogravada a ser realizada com
professores de uma escola da rede municipal de Campinas junto com a observação dos
momentos de recreação das crianças. Durante a pesquisa será observado se há um propósito
pedagógico por parte do professor para o desenvolvimento das brincadeiras e se existe uma
rotina para que as crianças desenvolvam atividades voltadas para aprendizagem por meio das
brincadeiras, como se dá a interação do professor junto com as crianças e os demais colegas,
observar no momento da recreação como as crianças interagem com o brincar, quais as temáticas
se fazem presentes durante essa interação, que tipos de brincadeiras são propostas pelo professor
e se existe um momento de brincadeira espontânea. Espera-se que o resultado da pesquisa possa
contribuir para a valorização da interação e mediação educativa dos professores com seus alunos
no desenvolvimento das brincadeiras e jogos infantis. Acredita-se que na Educação Infantil o
desenvolvimento espontaneísta das brincadeiras pelas crianças durante a interação com seus
pares pode ser enriquecida com interação do professor. Por fim espera-se que a divulgação deste
estudo possa contribuir para um olhar reflexivo sobre as atividades lúdicas nesta fase do
desenvolvimento infantil e como elas podem ajudar no aprendizado e desenvolvimento das
crianças.
Palavras chave: Brincadeiras e jogos. Mediação pedagógica. Educação Infantil.

A IMPORTÂNCIA DE PRÁTICAS ARTÍSTICAS NA ESCOLA
Isabella Lino dos Santos
Alessandra Rodrigues de Almeida
Faculdade de Educação PUC-Campinas
Esta pesquisa trata da importância de práticas artísticas para os alunos na escola, a serem
possibilitadas pelo professor polivalente com o apoio da comunidade escolar. As motivações
para a realização deste estudo decorrem da necessidade de compreender a arte em relação ao
desenvolvimento das potencialidades do sujeito, a sua formação e o suporte que a mesma
proporciona ao trabalho com os sentimentos e a liberdade da criança, e de discutir a necessidade
do pedagogo, que não é especialista em Arte, estar profissionalmente preparado para integrar
momentos de fazer artístico ao cotidiano da escola perante o currículo. O presente estudo em
andamento tem como objetivo geral destacar as práticas artísticas na escola identificando os
benefícios das artes para as crianças, assim como compreender os desafios que os profissionais
encontram para oportunizar momentos que envolvem as expressões artísticas com e pelos alunos.
Tem por objetivos específicos: compreender a arte como linguagem que amplia a percepção do
mundo objetivando um sujeito crítico e criativo; aprofundar o conhecimento sobre Arte e
Educação no Brasil para entender sua influência para o pedagogo, e identificar as principais
formas de manifestação do fazer artístico na escola na perspectiva do professor. A metodologia
utilizada para a compreensão dos fenômenos prevê inicialmente o levantamento bibliográfico
dos estudos que abordam como a arte é essencial para o desenvolvimento educacional crítico e
criativo das crianças, de modo a compreendê-la como uma linguagem humana usada desde os
primórdios como forma de comunicação e expressão, tal como pesquisas que envolvem o
contexto educacional atual, o trabalho do professor, as ações do homem quanto à sua própria
humanização e o papel da arte diante disso. De abordagem qualitativa, a pesquisa possui como
instrumentos de coleta de dados entrevistas semiestruturadas com professoras polivalentes, uma
da Educação Infantil da Rede Municipal e outra do Ensino Fundamental da Rede Privada, ambas
de Campinas (SP), com o intuito de identificar suas compreensões a respeito das diversas
práticas artísticas e da importância das mesmas para o desenvolvimento do aluno. Por meio da
entrevista pretende-se ainda conhecer como trabalham a arte com as crianças e como a valorizam
no contexto em que estão inseridas. Como resultados espera-se que este estudo possa revelar a
importância da arte para o desenvolvimento educativo e humano da criança e como uma
formação profissional adequada pode facilitar um bom desempenho, além de contribuir para a
construção de novas reflexões e a partir disso desvelar outros aspectos de suas contribuições para
a formação humana.
Palavras chave: Arte, Desenvolvimento do aluno, Formação do professor.

A INCLUSÃO DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL
Camila R. Assis
Magali ap. Oliveira Arnais
Faculdade de Educação PUC-Campinas
A proposta de uma educação inclusiva que atenda todos os alunos requer inicialmente mudanças
profundas não só na organização do contexto educacional como no comportamento e atitudes da
comunidade escolar. Várias são as barreiras que impedem a inclusão dos alunos, público alvo da
educação especial, desde a educação infantil ao ensino superior. Em se tratando de alunos com
deficiência física com ou sem sequelas neuro-motoras essas barreiras iniciam-se desde a sua
locomoção de seu domicílio familiar até a entrada em sala de aula. A temática escolhida para o
trabalho monográfico em andamento trata dos desafios do aluno com deficiência física no ensino
fundamental. A escolha por essa temática se deu por vivenciar enquanto pesquisadora e mãe as
barreiras cotidianas enfrentadas por esses alunos na escola. Nesse sentido, a questão norteadora
é: que elementos são necessários para que o aluno com deficiência física seja inserido nas
atividades intra e extra classe. Como objetivos específicos a) compreender e conceituar a
deficiência física e a inclusão desses alunos no contexto escolar; b) conhecer os quesitos de
acessibilidade no espaço escolar, no que se refere a estrutura organizacional e pedagógica para
que esse alunado possa ser inserido nas atividades escolares internas e externas; c) analisar a
prática pedagógica do professor identificando desafios do processo de inclusão do aluno com
deficiência física nas das séries iniciais do ensino fundamental. A metodologia da pesquisa, de
abordagem qualitativa, conta inicialmente com levantamento bibliográfico de autores que tratam
da temática da inclusão do aluno com deficiência como: Amiralian (1986), Jannuzzi (2006),
Sassaki (2009) e Paula e Baleotti (2011); análise dos documentos oficiais norteadores e
legislações pertinentes a acessibilidade escolar disponíveis nos sites do Ministério da Educação
(MEC) e Organização Mundial da Saúde (OMS) para as questões da deficiência física, e
pesquisa de campo em uma unidade pública de ensino fundamental do município de Campinas
no intuito de conhecer como o aluno com deficiência física é inserido nas atividades intra e extra
classe. Os instrumentos para a coleta de dados é a observação participada do cotidiano escolar de
alunos com deficiência física e entrevista semi estruturada aos professores e gestores da escola
investigada. Espera-se que essa pesquisa venha contribuir na prática pedagógica de futuros
docentes para a inserção dos alunos com deficiência física no ensino fundamental.
Palavras chave: deficiência física, acessibilidade e prática pedagógica.

A INFLUÊNCIA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE
CERTA NAS PRÁTICAS DO PROFESSOR
Lorena Maria Nobile
Eliete A. Godoy
Faculdade de Educação PUC-Campinas
O Ministério da Educação (2014) expõe que para garantir o direito e a qualidade da educação é
fundamental que o profissional responsável pela promoção da aprendizagem tenha formação
adequada. A partir da criação do Plano Nacional de Educação (PNE), que intitulou como meta
alfabetizar todas as crianças até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental, de forma a
garantir a universalidade da alfabetização brasileira, foi elaborado o Pacto Nacional pela
alfabetização na idade certa (PNAIC). Enquanto política de formação continuada, esse programa
visa atender as necessidades dos professores, contribuir para que eles elaborem estratégias para
as dificuldades encontradas no campo da alfabetização, criar condições para que ocorram
mudanças nas ações pedagógicas e tornem-se autônomos para resolver os dilemas em sala de
aula. Com base nisso, a presente pesquisa, em andamento, busca problematizar como as políticas
públicas de formação continuada para professores alfabetizadores influenciam na prática
pedagógica na perspectiva dos mesmos. Dessa forma, ela tem por objetivo compreender como o
programa de formação continuada do “PNAIC” influência na tomada de consciência dos
professores alfabetizadores, levando as mudanças de sua prática pedagógica. Cujos objetivos
específicos são: problematizar a formação de professores alfabetizadores a partir da
especificidade do programa do “PNAIC”; identificar as concepções das professoras a respeito da
influência dessa formação para as mudanças em suas práticas pedagógicas; identificar os fatores
predominantes que dificultam a prática pedagógica do professor alfabetizador a partir de sua
perspectiva. A metodologia envolve a realização de uma entrevista semiestruturada, que será
áudio gravada e transcrita para posterior análise, com quatro professoras (duas da rede municipal
e duas da rede estadual de Campinas) que atuam no ciclo de alfabetização e que já participaram
ou participam atualmente do “PNAIC”. Pretende-se, por meio dessa ferramenta, compreender os
valores, atitudes e opiniões delas a respeito dos respectivos programas de formação continuada, a
fim de responder os objetivos e o problema da pesquisa. Apesar das diversas políticas públicas
que visam a melhoria da educação e da universalidade da alfabetização, as dificuldades na
educação brasileira ainda persistem. Quanto aos professores, as críticas sobre sua má formação e
sobre seu baixo desempenho pedagógico permanecem. Diversas pesquisas alertam que para
haver melhorias na prática pedagógica docente, as políticas públicas precisam levar em
consideração um professor que não seja mero executor de ações. Portanto, os programas de
formação continuada precisam fortalecer a prática de um professor crítico reflexivo, além de
compreendê-lo como o sujeito de um fazer docente e executor de um trabalho significativo.
Além disso, é necessário desenvolver ações para que os docentes se sintam capazes de resolver
os problemas cotidianos, de forma com que eles consigam adequar suas atitudes aos seus
pensamentos. Espera-se com este estudo contribuir para pesquisas futuras sobre a formação de
professores e demonstrar como a forma de organização das formações interferem nas mudanças
ou na estabilidade das práticas dos professores.

Palavras chave: formação continuada; mudanças da prática pedagógica; conscientização.
A INFLUÊNCIA DO PIBID NA FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA GRADUADA
Ana Carolina Gaspardo
Faculdade de Educação Física PUC-Campinas
O presente trabalho tem como objetivo discutir a influência do PIBID (Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência) na formação complementar da graduada como desenvolvimento
da formação como professora de educação física, onde essa função de professor é uma referência
para os alunos e contribui de forma significativa para transformação dos seus alunos e do próprio
professor. Os graduandos que participam do programa podem vivenciar a experiência da relação
docente em formação com alunos da rede pública. O PIBID faz a articulação entre a educação
superior, a escola e os sistemas estaduais e municipais de ensino. É um programa vinculado a
CAPES, de estímulo e valorização do ensino e de aperfeiçoamento no processo de formação de
docentes para a educação. Neste sentido, este relato propõe analisar a influência do PIBID na
formação complementar da graduada como educadora, visando sua contribuição para a efetiva
formação. Ao ingressar no programa PIBID me questionava a contribuição, por meio das
atuações educacionais realizadas durante o curso, para a vida acadêmica e profissional, me
influenciaria durante a minha formação. Há seis anos quando iniciei minhas atividades no curso
de licenciatura de Educação Física na PUC Campinas senti a necessidade de me especializar e de
adquirir conhecimentos de como ser um bom professor e influenciar meus futuros alunos de
forma positiva para desenvolver-se como cidadão possuidor de conhecimento e formador de
opiniões. Em 2015 que tive a oportunidade de ingressar no PIBID para ter experiência de como
é ser um professor na prática. Pude vivenciar durante um ano e meio a rotina de um professor,
atuando em uma escola estadual com alunos de ensino fundamental e médio. O programa tem
como objetivo contribuir para o desenvolvimento de capacidades imprescindíveis e formação de
novos seres críticos e formadores da nossa sociedade. O ensino deve ser avaliado como
formador, influenciador, responsável pela formação integra e critica do cidadão pertencente à
sociedade. Para isso os professores precisam e necessitam buscar e atualizar seus conhecimentos.
Quando estamos cursando o ensino formal notamos a importância do docente na nossa formação
como um ser com a posse de conhecimento e indivíduos críticos e participantes da sociedade,
assim passamos a dar valor e seguir os nossos professores e docentes como modelos a serem
seguidos e muitas vezes influenciando na escolha dos nossos cursos na graduação. Em seguida
quando começarmos um curso de licenciatura, entendemos de forma ampla a importância do
professor na formação e desenvolvimento do aluno como um ser integro como um cidadão em
busca de conhecimento e formador de opinião e crítico em nossa sociedade. Este trabalho
buscará responder a questão: Como ocorre o desenvolvimento da formação como professor,
elementos como valores e ética como professor, desenvolvimento profissional dos graduandos
como futuros educadores que participam do projeto e a sua influência e contribuição do PIBID
como formação complementar para o graduando como educador?
Palavras chave: PIBID, professor educação

A INTERAÇÃO SOCIAL POR MEIO DE PROJETO INSPIRADO NA ARTE
CONTEMPORÂNEA
Profa. Dra. Mara Rosângela Ferraro Nita
Profa. Dra. Patricia Rita Cortelazzo
COTUCA/UNICAMP
Este trabalho foi proposto no ano de 2017, para alunos das segundas séries diurnas e terceiras
séries noturnas, do Ensino Médio, do Colégio Técnico de Campinas, com o objetivo de
promover a interação entre os mesmos, por meio da produção em Arte, pois a falta de diálogo,
além de certa rivalidade entre os cursos era um problema mencionado por vários docentes e nos
causava frustração enquanto professoras que observavam este convívio distante. Nas aulas de
Arte, as turmas são divididas entre as professoras, sendo que, uma turma trabalha um semestre
com Artes Visuais, enquanto a outra, com Teatro e, no segundo semestre, as turmas invertem.
Além disso, passamos a desenvolver Projetos Integrados, com propostas que podem contemplar
as várias linguagens artísticas, para além das linguagens oficiais do nosso currículo, como
propõe Fernando Hernández. Portanto, pensamos em um projeto que integrasse os alunos com
situações sócio-econômicas e culturais distintas, nos permitindo trabalhar com os problemas de
convívio observados e, também, com a Arte, como facilitadora de um processo de expressão,
respeito e interação. Para tanto, foi solicitado que cada aluno produzisse um “bem simbólico”,
utilizando-se livremente de uma caixa de fósforos. Esta escolha foi motivada pelo desejo do
resgate da produção artesanal e personalizada, em oposição à valorização de marcas, anúncios e
modismos. Esta caixa deveria ser entregue a uma pessoa que foi determinada por um sorteio
envolvendo os cursos mencionados. Para a produção visual da caixa, os alunos foram orientados
sobre conceitos ligados à Arte Contemporânea, suas técnicas, recursos, propostas, uso livre de
suportes e de materiais, entre outras questões. Como forma de estímulo à imaginação e reflexão,
propusemos a leitura do poema Eu, Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade e, também, a
apreciação das Caixas-Valise de Marcel Duchamp, que dizia que tudo o que fez de importante
poderia ser colocado numa pequena valise. Com a produção finalizada, marcamos uma data para
a entrega das caixas e a consequente socialização entre os alunos. Observamos que muitos
estudantes se preocuparam em fazer um levantamento das características do “amigo” sorteado,
tendo em vista especialmente as preferências musicais e audiovisuais da pessoa. Outros
trabalharam com textos e mensagens poéticas, frases bem-humoradas, versículos bíblicos,
críticas sócio-políticas, diversidade e igualdade de gêneros, entre outros. Durante o processo de
produção notamos que os alunos tiveram uma preocupação maior com a feitura de algo que
impactasse o outro, ao invés de uma confecção visando apenas à interlocução com as professoras
ou com a avaliação. Demonstraram interesse pelos pares, discutiram sobre a importância de
respeitarem as diferenças, manifestaram que apreciaram a proposta pedindo mais intervenções
desse tipo e, por fim, corresponderam às nossas expectativas de realização de um trabalho
inspirado na Arte Contemporânea e em seu questionamento dos suportes tradicionais.
Palavras chave: Arte Contemporânea, Interação, Projetos.

A INTERDEPENDÊNCIA ENTRE AFETIVIDADE E O PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM
Danielle Bernardo Moreira de Castro
Alessandra Rodrigues de Almeida
Faculdade de Educação PUC-Campinas
A afetividade se configura como um aspecto fundamental do desenvolvimento humano,
impactando inclusive no processo de aprendizagem e no estabelecimento das relações no
contexto escolar. É fundamental para as crianças se relacionarem com seus colegas da mesma
faixa etária, e também com o professor e adultos da escola, , construindo assim uma forma de
lidar com o seu meio social e de resolver problemas em tal contexto. O comportamento afetivo
do professor, a maneira de organizar as aulas e os métodos e técnicas educacionais utilizados
podem gerar emoções de bem-estar ou mal-estar nos alunos, que poderão ficar associadas às
disciplinas ministradas e/ou ao próprio ensino em si. Partindo do pressuposto de que os vínculos
afetivos contribuem para o processo de ensino-aprendizagem, buscando refletir teoricamente a
partir de leituras e nas experiências vivenciadas, esta pesquisa tem como objetivo identificar nas
pesquisas educacionais os elementos destacados como relevantes sobre a afetividade no processo
de aprendizagem. Deste modo, esta pesquisa busca responder à seguinte questão investigativa:
Em que medida a afetividade interfere nos processos de ensino e aprendizagem? Elucidando as
causas e fatores intervenientes da afetividade na prática pedagógica e as relações estabelecidas
em sala de aula, serão analisadas nas pesquisas contemporâneas os aportes teóricos mais
utilizados nas produções para discutir a relação entre o desenvolvimento cognitivo e afetivo
de forma integrada. Pretende-se também identificar as situações escolares e/ou práticas de sala
de aula que focam a relação entre professor-aluno e aluno-aluno para o processo de
aprendizagem escolar. Para responder aos objetivos buscou-se artigos por meio do levantamento
bibliográfico nos bancos de dados da SCIELO , a partir do refinamento na opção “busca
avançada” das palavras-chave afetividade; ensino aprendizagem. Justifica-se a escolha desse
banco por reunirem artigos de maior aproximação e confiabilidade nas pesquisas acadêmicas. Os
artigos foram escolhidos primeiramente por título, levando em consideração as palavras-chave e
sequencialmente por resumo. Esta pesquisa será desenvolvida numa abordagem qualitativa, e
caracteriza-se como um estudo bibliográfico, uma vez que pretende-se analisar os artigos
científicos produzidos em torno da temática. Também é compreendida como uma investigação
de caráter exploratório, de modo a proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas
a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses sobre o mesmo. Espera-se com este estudo
clarear a percepção sobre a importância da afetividade no processo aprendizagem e destacar a
importância da prática do professor ao propiciar um ambiente educativo pautado no respeito
uma vez que as relações interpessoais na escola representam também uma formação enquanto
prática educativa, visando contribuir para uma boa convivência em nossas escolas e para uma
aprendizagem significativa dos discentes.
Palavras chave: Afetividade. Ensino Aprendizagem. Henri Wallon.

A INTERDISCIPLINARIDADE EM LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA:
UM ESTUDO PRELIMINAR
Rayane Fonseca Santi
Alessandra Rodrigues de Almeida
Faculdade de Educação PUC-Campinas
A questão da interdisciplinaridade tem seu início em terras brasileiras em meados dos anos 70 do
século passado, quando as práticas pedagógicas anunciavam a emergência de uma nova
organização educacional e curricular, baseadas na ação em movimento e na necessidade de
contextualização, com o intuito de favorecer a aproximação do sujeito com a sua realidade
cotidiana e a compreensão, em profundidade, das dimensões sociais e das interações humana.
Salienta-se, ainda, que a não implementação das práticas interdisciplinares se dá em virtude de
diversos fatores, bem como da não compreensão exata do conceito e, consequentemente, da má
interpretação do que são as propostas interdisciplinares. Outro aspecto relevante ao se discutir a
interdisciplinaridade refere-se aos materiais didáticos utilizados pelo professor durante sua
prática, dentre os quais destaca-se o livro didático, uma vez que este se configura como um
articulador e organizador do currículo, como também um instrumento que visa transformar os
conhecimentos científicos em conhecimentos escolares. Tais considerações motivaram a
realização de Trabalho de Conclusão de Curso que pretende responder a seguinte questão
investigativa: em que medida o livro de Língua Portuguesa do 3º Ano do Ensino Fundamental,
utilizado pela rede municipal, aborda conceitualmente e propõe atividades interdisciplinares?
Esta pesquisa propõe-se a compreender o conceito de interdisciplinaridade, ressaltando as
inovações propostas pelas práticas interdisciplinares e discutindo-a em oposição ao processo de
fragmentação do conhecimento. Procura-se, também, analisar o real papel do livro didático,
como instrumento de auxílio do professor em sala de aula. Para tanto, desenvolve-se esta
investigação de análise de um livro didático de Português do 3º ano do Ensino Fundamental,
utilizado em uma das escolas da rede municipal de ensino de Campinas, a fim de compreender
em que medida tal livro aborda a relação interdisciplinar, buscando identificar entre quais
disciplinas e conteúdos tal perspectiva pode ser observada. Esta pesquisa de abordagem
qualitativa fundamenta-se metodologicamente em uma pesquisa documental, pois tem como
principal fonte de dados o livro didático. Ressalta-se que este tipo de pesquisa estuda
primordialmente os documentos, extraindo deles a análise, organizando-os e interpretando-os de
acordo com os objetivos da pesquisa. Espera-se com este estudo contribuir para ampliar as
reflexões sobre a interdisciplinaridade e sua relação com a prática pedagógica do professor, bem
como para problematizar o papel que os livros didáticos possuem nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, uma vez que este se configura como um dos instrumentos mais utilizados pelos
docentes no processo de ensino e aprendizagem.
Palavras chave: Interdisciplinaridade, Livro didático, práticas pedagógicas.

A INTERAÇÃO SOCIAL POR MEIO DE PROJETO INSPIRADO NA ARTE
CONTEMPORÂNEA
Profa. Dra. Mara Rosângela Ferraro Nita
Profa. Dra. Patricia Rita Cortelazzo
COTUCA/UNICAMP
Este trabalho foi proposto no ano de 2017, para alunos das segundas séries diurnas e terceiras
séries noturnas, do Ensino Médio, do Colégio Técnico de Campinas, com o objetivo de
promover a interação entre os mesmos, por meio da produção em Arte, pois a falta de diálogo,
além de certa rivalidade entre os cursos era um problema mencionado por vários docentes e nos
causava frustração enquanto professoras que observavam este convívio distante. Nas aulas de
Arte, as turmas são divididas entre as professoras, sendo que, uma turma trabalha um semestre
com Artes Visuais, enquanto a outra, com Teatro e, no segundo semestre, as turmas invertem.
Além disso, passamos a desenvolver Projetos Integrados, com propostas que podem contemplar
as várias linguagens artísticas, para além das linguagens oficiais do nosso currículo, como
propõe Fernando Hernández. Portanto, pensamos em um projeto que integrasse os alunos com
situações sócio-econômicas e culturais distintas, nos permitindo trabalhar com os problemas de
convívio observados e, também, com a Arte, como facilitadora de um processo de expressão,
respeito e interação. Para tanto, foi solicitado que cada aluno produzisse um “bem simbólico”,
utilizando-se livremente de uma caixa de fósforos. Esta escolha foi motivada pelo desejo do
resgate da produção artesanal e personalizada, em oposição à valorização de marcas, anúncios e
modismos. Esta caixa deveria ser entregue a uma pessoa que foi determinada por um sorteio
envolvendo os cursos mencionados. Para a produção visual da caixa, os alunos foram orientados
sobre conceitos ligados à Arte Contemporânea, suas técnicas, recursos, propostas, uso livre de
suportes e de materiais, entre outras questões. Como forma de estímulo à imaginação e reflexão,
propusemos a leitura do poema Eu, Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade e, também, a
apreciação das Caixas-Valise de Marcel Duchamp, que dizia que tudo o que fez de importante
poderia ser colocado numa pequena valise. Com a produção finalizada, marcamos uma data para
a entrega das caixas e a consequente socialização entre os alunos. Observamos que muitos
estudantes se preocuparam em fazer um levantamento das características do “amigo” sorteado,
tendo em vista especialmente as preferências musicais e audiovisuais da pessoa. Outros
trabalharam com textos e mensagens poéticas, frases bem-humoradas, versículos bíblicos,
críticas sócio-políticas, diversidade e igualdade de gêneros, entre outros. Durante o processo de
produção notamos que os alunos tiveram uma preocupação maior com a feitura de algo que
impactasse o outro, ao invés de uma confecção visando apenas à interlocução com as professoras
ou com a avaliação. Demonstraram interesse pelos pares, discutiram sobre a importância de
respeitarem as diferenças, manifestaram que apreciaram a proposta pedindo mais intervenções
desse tipo e, por fim, corresponderam às nossas expectativas de realização de um trabalho
inspirado na Arte Contemporânea e em seu questionamento dos suportes tradicionais.
Palavras chave: Arte Contemporânea. Interação. Projetos.

A LEITURA E A ESCRITA NO TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Débora da Silva Furlaneti
Elvira Cristina Martins Tassoni
Faculdade de Educação PUC-Campinas
Esta pesquisa tem como objetivo principal investigar as percepções e significados produzidos por
uma turma de alunos do 3º ano do Ensino Fundamental para as atividades de leitura e escrita
propostas pela professora. Buscamos compreender o processo de alfabetização e a dinâmica de
sala de aula, em relação às interações sociais e os usos concretos da escrita dentro e fora da
escola. Tem como embasamento teórico a Teoria Histórico-Cultural de Vigotski, visando
entender as necessidades e as funções da escrita para esses alunos. Temos como hipótese que
existe uma relação intrínseca entre as atividades de leitura e escrita desenvolvidas em sala de
aula e os significados atribuídos a elas pelos alunos; e que, quanto mais distante os usos da
escrita escolar estiver dos usos que a escrita tem fora da escola, menos possibilidades de
compreensão de seu funcionamento as crianças podem ter. Assim, delinearam-se os seguintes
objetivos específicos: (i) verificar a dinâmica das interações em sala de aula durante as atividades
de leitura e escrita propostas pela professora e realizadas pelas crianças; (ii) identificar
aproximações ou distanciamentos entre os usos da leitura e escrita nas práticas sociais cotidianas
e nas práticas escolares. É uma pesquisa de campo descritiva de abordagem qualitativa e tem
como sujeitos 30 alunos do 3º ano do ensino fundamental, de uma escola municipal de período
integral, da cidade de Americana (SP) e uma professora. Os instrumentos metodológicos serão os
seguintes: (i) a revisão de literatura na base de dados da CNPQ (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico) no diretório dos Grupos de Pesquisa para o
levantamento dos estudos já desenvolvidos em alfabetização oferecendo suportes significativos
para o enriquecimento da discussão; (ii) a observação inicial em sala de aula, com o objetivo de
conhecer e descrever a dinâmica das interações entre a professora e seus alunos, as atividades
vivenciadas e a participação desses alunos especialmente nas atividades que envolvem a leitura e
a escrita, que serão registradas em diário de campo. (iii) conversas em forma de diálogo com
grupos formados por três crianças de cada vez, com um roteiro previamente organizado que será
complementado com as observações realizadas. Essas conversas serão recorrentes e acontecerão
mais de uma vez durante um semestre e para manter a integridade dos fatos serão vídeogravadas.
Espera-se que os resultados dessa pesquisa possibilitem aos professores, uma reflexão sobre as
práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula bem como as condições de aprendizagem e
do aprendiz como sujeito participativo aproximando os saberes escolares dos saberes cotidianos
para a construção de significados.
Palavras chave: alfabetização; linguagem escrita; ensino fundamental.

A LITERATURA INFANTIL E A FORMAÇÃO MORAL DA CRIANÇA
Sara Helena dos Santos Baccaro
Alessandra R. Almeida
Faculdade de Educação PUC-Campinas
A literatura infantil tem sido considerada como elemento que possibilita o trabalho na formação
moral da criança. Este estudo discute o tema moralidade em histórias infantis, de modo a
contribuir para a formação moral da criança. Partimos do pressuposto da importância de pensar
sobre o papel da escola, como local de aprendizado de saberes, e é nesse ambiente que as
crianças se deparam com experiências, conflitos de ideias e valores, que podem ser explorados
intencionalmente a partir do uso da literatura voltada para essa faixa etária, proporcionando
maior desenvolvimento nas relações interpessoais. Este trabalho busca identificar elementos que
possibilitem a discussão de aspectos morais a partir da análise de dois livros infantis,
regularmente encontrados nas escolas. Nesta perspectiva busca-se encontrar nessas histórias
infantis, reflexões que resgatam os valores morais, respeito às diferenças, aceitação, respeito, a
amizade, o amor, a coragem e outros. Discute-se ainda a fundamentação teórica ancorada nos
pressupostos relacionados aos estudos do desenvolvimento moral segundo a Teoria de Jean
Piaget e outros pesquisadores que compartilham dessa concepção. Para estabelecer algumas
reflexões sobre o tema, será apresentado as análises de dois livros de literatura infantil e seus
conteúdos. Neste estudo estabeleceu-se como questão investigativa: que conteúdos presentes na
literatura infantil podem contribuir para a formação moral da criança? Com base nos objetivos
estabelecidos, esta pesquisa classifica-se como exploratória e descritiva, pois trata-se de um
estudo que busca explorar e descrever conteúdos e elementos presentes na literatura infantil
relacionados ao desenvolvimento da moralidade. Os dados serão obtidos a partir da análise de
duas obras literárias produzidas para crianças de autoria de Ana Maria Machado: Menina Bonita
do Laço de Fita (2011), e História meio ao Contrário (2010), editora Ática. A abordagem
metodológica é qualitativa, visando assim fazer um passeio pelo assunto e dessa forma repensar
a literatura infantil, como instrumento auxiliar na formação moral da criança. Espera-se como
resultados deste trabalho ampliar as discussões sobre a literatura infantil também na perspectiva
de problematizar temas complexos e enriquecer o conhecimento de mundo das crianças,
garantindo assim, a construção dos valores morais pelas mesmas. Espera-se ainda gerar
conhecimentos acerca da amplitude de se trabalhar a literatura infantil com as crianças de forma
lúdica e criativa para a sua formação moral, estabelecendo uma reflexão sobre a abrangência e
importância da literatura infantil na formação de nossas crianças.
Palavras chave: Literatura e Educação Infantil - Formação Moral - Práticas Pedagógicas.

A LITERATURA INFANTIL NA CONSTRUÇÃO MORAL E CONCEPÇÃO DE
MUNDO PELA CRIANÇA
Gabrielle Cristina de Oliveira
Faculdade de Educação PUC-Campinas
A presente pesquisa trata da literatura infantil e sua influência na formação de leitores, trazendo a
importância das práticas de leitura nas escolas e em casa e o que isso pode acarretar na formação
do indivíduo como ser crítico, moral e participante do mundo. Tratar do assunto na formação
inicial de professores é importante para verificar as contribuições teóricas e práticas do tema,
compreendendo quais as possibilidades de se despertar o interesse das crianças para a leitura
desde a Educação Infantil. Essa pesquisa tem por objetivo geral analisar a importância do
trabalho com a literatura infantil para a formação do gosto pela leitura e da construção de
aspectos morais na formação do leitor. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica a partir da
perspectiva qualitativa. Foi possível constatar a necessidade de práticas de leitura em sala de aula
para o desenvolvimento pleno das crianças, pois a literatura e a contação de histórias influenciam
na formação da criança, seja como futuro leitor, cidadão crítico, capaz de opinar e ter
participação ativa no mundo, seja no enfrentamento de adversidades ao longo do período escolar,
servindo de base para uma futura resolução de conflitos internos e sociais. Verificou-se a
importância da literatura para o desenvolvimento de aspectos morais na criança, por meio da
reflexão crítica a respeito das histórias, bem como as práticas em sala de aula que promovem a
formação de leitores desde a Educação Infantil, tornando a leitura e a contação de histórias um
momento de aprendizagem e fruição. A partir da análise dos dez artigos selecionados na base de
dados SciELO, com a palavra-chave “literatura infantil” com foco na formação de leitores desde
a educação infantil e formação moral da criança, evidenciou-se dois eixos temáticos: “formação
do leitor” e “formação moral”. O primeiro eixo (3 artigos) aponta que os autores entendem a
importância da leitura para a formação integral do indivíduo e do processo de formação do leitor
que está imbricado com a compreensão da linguagem e construção de sentidos. O segundo eixo
(sete artigos) foi subdividido em três categorias: a- Velhice; b- Gênero e; c- Diversidade. De
forma geral, os artigos indicam que, por meio das histórias, as crianças poderão julgar os
personagens a partir das ações, de forma que reflitam sobre qual a maneira correta de agir, da
importância do respeito, da inclusão. Todos os artigos analisados contribuem para a
compreensão e levantamento de informações a respeito do trabalho com esses temas, com
indicações de se trabalhar o assunto em sala de aula, trazendo a relevância do contato com obras
literárias para a formação integral da criança.
Palavras-chave: Leitura fruição; Formação de leitores; Educação infantil.

A MATEMÁTICA E MULTIMÉDIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE
PROFESSORES
Sandra Menezes
Doutoranda - LEM/IMECC/UNICAMP
Rosa Maria Machado
LEM/IMECC/UNICAMP
Atualmente vivemos em uma sociedade interconectada em que a comunicação e a informação
acontecem de forma rápida e prática. O próprio conhecimento torna-se de fácil acesso por todos,
em diversas áreas. No entanto, mesmo com o avanço tecnológico percebemos problemas
relacionados ao uso das tecnologias digitais (imagens, gráficos, animação, aplicativos, software e
áudio) na educação escolar, na qual os professores, de um modo geral, ainda não inseriram as
tecnologias disponíveis em sua prática docente, principalmente quando nos referimos à Educação
Básica. E percebemos cada vez mais os estudantes usuários desses recursos multimedia,
habituados a elas e conectados o tempo todo, de forma natural, pressionam pelo seu uso na
educação ao trazerem tecnologias para a sala de aula. Cabe salientar que ao analisar a formação
inicial dos cursos de licenciatura em matemática no que se refere à inserção das tecnologias
digitais na sala de aula pouco mudou nos últimos anos e, portanto, continua-se formando
professores com pouco conhecimento tecnológico. Diante disso, a necessidade de uma formação
docente que entrelace os conhecimentos matemáticos e os recursos digitais, tendo em vista que
cada vez mais os alunos precisam aprender a dominar esses recursos para participar plenamente
de uma sociedade cada vez mais tecnológica. O objetivo é discutir a importância da formação
continuada do professor com o uso das tecnologias integradas no ensino de matemática. Nesse
sentido, para incentivar os professores a utilizarem os recursos digitais integradas no ensino de
matemática na sala de aula, propomos no curso de Especialização semipresencial para
Professores do Ensino Fundamental a partir das séries inicias, MAT 800 – Escola de Extensão da
Unicamp, realizado por professores do LEM (Laboratório de Ensino de Matemática) - IMECC, o
módulo Matemática e Multimédia com carga horária 40 horas, sendo 20 horas presenciais e 20
horas a distância. Com base no exposto, a pesquisa é de natureza qualitativa, tipo estudo de caso,
pretendemos analisar a importância do módulo Matemática e Multimédia para os alunos frente a
necessidade de repensar a prática docente. No módulo Matemática e Multimédia apresentamos o
Ambiente Virtual de Aprendizagem – Moodle, ferramenta importante para interação
professor/aluno e aluno/aluno durante todo o curso de especialização, incentivamos a criação do
grupo WhatsApp, propomos também análise e utilização da multimédia no ensino de
matemática; conhecer diferentes softwares educativos e analisar a sua aplicabilidade no ensino
da matemática. Para a reflexão e aprofundamento desse estudo sobre a inclusão das tecnologias
no ensino de matemática, embasamos o nosso estudo em alguns autores, como: Moraes (2013)
sobre o desafio de integrar as mídias na prática pedagógica; Deborah Ball (1988) no ensino e na
aprendizagem da matemática; Maltempi (2008) nas reflexões sobre a prática e formação docente
com o uso das tecnologias; Almeida e Prado (2013) e Valente (2014) formação de professores
para a integração das tecnologias. Esperamos com este trabalho mostrar a importância do módulo
Matemática e Multimédia ou outro semelhante nos cursos de formação continuada e inicial nos
cursos de matemática e assim, evidenciar a importância do conhecimento matemático e
tecnológico na formação dos professores.

Palavras chave: Formação de Professores, Ensino de Matemática, Tecnologias digitais
A ORGANIZAÇÃO ESPAÇO TEMPORAL E A INSERÇÃO DA LUDICIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Gabriela C. Saccól
Magali Aparecida de Oliveira Arnais
Faculdade de Educação PUC-Campinas
As Escolas de Educação Infantil, desde a creche até a pré-escola são estruturadas com o objetivo
de assegurar às crianças, de diferentes faixas etárias, o desenvolvimento físico, cognitivo, social
e emocional. Para tanto o professor ao planejar sua prática pedagógica deve levar em conta não
só o cuidar e educar mas inserir a ludicidade como elemento fundamental no processo de
interação e construção do conhecimento das crianças nesse contexto escolar. Nesse sentido, a
temática da pesquisa é a organização do ambiente (espaço/tempo) para o exercício da prática
pedagógica e sua relação com a ludicidade na educação infantil. Como objetivo da pesquisa:
conhecer de que maneira a organização espaço-temporal nas escolas de educação infantil pode
proporcionar a inserção da ludicidade. A escolha da temática surgiu no decorrer dos estágios
obrigatórios do curso de pedagogia em que determinadas práticas pedagógicas dos educadores
eram cerceadas pela organização espaço-temporal dificultando a inserção do lúdico. Como
objetivos específicos tem-se: a) compreender a importância da ludicidade na educação infantil;
b) conhecer qual o papel do professor na organização espaço temporal que propicie a ludicidade;
c) analisar a organização do espaço e tempo de uma unidade de educação infantil (pré-escola) e
sua relação com a ludicidade. A metodologia da pesquisa de abordagem qualitativa, constituída
em descritiva e exploratória, prevê a ida a campo em uma unidade pública de educação infantil
da cidade de Louveira-SP. Conta com o aporte teórico de autores que estudam a ludicidade na
criança: Forneiro e Zabalza (1998); Craidy (2001); Horn (2004); Barbosa (2006); kishimoto
(2003) e estudos, documentos e legislações que orientam propostas de organização espaço
temporal na educação infantil como: Referência Curricular nacional para a educação infantil
(1998); Subsídios para credenciamento de instituições de educação infantil (1998) e os
Parâmetros básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil (2006). Os
instrumentos para a coleta de dados são a observação participada com vistas a conhecer a
organização espaço-temporal e a utilização de entrevista semiestruturada aos sujeitos
(professores e gestores) da escola investigada. Espera-se com essa pesquisa conhecer como são
organizados o espaço e o tempo destinados aos momentos de ludicidade, quais propostas
poderiam ser efetivadas para que o lúdico fosse privilegiado e como esses elementos se articulam
para o processo de desenvolvimento intelectual; social e motor das crianças na Educação Infantil.
Palavras chave: Educação Infantil; organização espaço-temporal; ludicidade; desenvolvimento;
jogos e brincadeiras.

A ORGANIZAÇÃO ESPAÇO TEMPORAL E A INSERÇÃO DA LUDICIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Gabriela C. Saccól
Magali Aparecida de Oliveira Arnais
Faculdade de Educação PUC-Campinas
As Escolas de Educação Infantil, desde a creche até a pré-escola são estruturadas com o objetivo
de assegurar às crianças, de diferentes faixas etárias, o desenvolvimento físico, cognitivo, social
e emocional. Para tanto o professor ao planejar sua prática pedagógica deve levar em conta não
só o cuidar e educar mas inserir a ludicidade como elemento fundamental no processo de
interação e construção do conhecimento das crianças nesse contexto escolar. Nesse sentido, a
temática da pesquisa é a organização do ambiente (espaço/tempo) para o exercício da prática
pedagógica e sua relação com a ludicidade na educação infantil. Como objetivo da pesquisa:
conhecer de que maneira a organização espaço-temporal nas escolas de educação infantil pode
proporcionar a inserção da ludicidade. A escolha da temática surgiu no decorrer dos estágios
obrigatórios do curso de pedagogia em que determinadas práticas pedagógicas dos educadores
eram cerceadas pela organização espaço-temporal dificultando a inserção do lúdico. Como
objetivos específicos tem-se: a) compreender a importância da ludicidade na educação infantil;
b) conhecer qual o papel do professor na organização espaço temporal que propicie a ludicidade;
c) analisar a organização do espaço e tempo de uma unidade de educação infantil (pré-escola) e
sua relação com a ludicidade. A metodologia da pesquisa de abordagem qualitativa, constituída
em descritiva e exploratória, prevê a ida a campo em uma unidade pública de educação infantil
da cidade de Louveira-SP. Conta com o aporte teórico de autores que estudam a ludicidade na
criança: Forneiro e Zabalza (1998); Craidy (2001); Horn (2004); Barbosa (2006); kishimoto
(2003) e estudos, documentos e legislações que orientam propostas de organização espaço
temporal na educação infantil como: Referência Curricular nacional para a educação infantil
(1998); Subsídios para credenciamento de instituições de educação infantil (1998) e os
Parâmetros básicos de infraestrutura para instituições de educação infantil (2006). Os
instrumentos para a coleta de dados são a observação participada com vistas a conhecer a
organização espaço-temporal e a utilização de entrevista semiestruturada aos sujeitos
(professores e gestores) da escola investigada. Espera-se com essa pesquisa conhecer como são
organizados o espaço e o tempo destinados aos momentos de ludicidade, quais propostas
poderiam ser efetivadas para que o lúdico fosse privilegiado e como esses elementos se articulam
para o processo de desenvolvimento intelectual; social e motor das crianças na Educação Infantil.
Palavras chave: Educação Infantil; organização espaço-temporal; ludicidade; desenvolvimento;
jogos e brincadeiras.

A PRÁTICA DO PROFESSOR E O ENSINO DE HISTÓRIA
Thaís de Godoy
Eliete Aparecida de Godoy
Faculdade de Educação PUC-Campinas
Esta pesquisa em andamento busca evidenciar a importância do estudo sobre o ensino de História
enquanto elemento de formação do cidadão e enquanto contribuição para o processo de
construção do ser humano. O ensino de História sempre foi visto como um conhecimento a ser
adquirido a partir de memorização dos fatos históricos e acontecimentos de épocas distintas, o
sentido de história sempre era pautado naquilo que fazia parte do passado, mas hoje em dia, os
autores que tratam deste campo de conhecimento estão buscando mostrar que a História não é só
memorizar, mas sim que o aluno pode ser um ser historicamente constituído. O problema a ser
trabalhado neste estudo é: como é desenvolvida a prática do ensino de História na 1ª etapa do
Ensino Fundamental?. O objetivo principal é estudar a prática do ensino de História nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, e os objetivos específicos, são: desenvolver estudo teórico
sobre o ensino de história e suas diretrizes para currículo e as práticas docentes no que se refere
ao espaço, tempo e mudança social; observar a prática docente no ensino de História nos anos
iniciais do Ensino Fundamental; identificar os recursos utilizados pelo professor para o ensino de
história nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa tem uma abordagem qualitativa,
exploratória e descritiva, desta forma a pesquisa de campo se apresentou como a mais apropriada
para a coleta de dados. A coleta de dados foi definida a partir da observação em salas de aula
com turmas do 4º ano e 5º anos, para identificar a prática dos professores no ensino de História
de acordo com as orientações do conteúdo programado pelos materiais didáticos utilizados pela
escola. Os dados obtidos em campo serão organizados por meio dos eixos temáticos - práticas e
recursos didáticos para posterior análise com base no referencial teórico desenvolvido a partir do
levantamento bibliográfico realizado por este estudo. Espera-se a partir dos resultados refletir
sobre a prática docente do professor no que se refere ao ensino de História; como são
desenvolvidos os conceitos de espaço, tempo e mudanças sociais com os seus alunos; como a
prática do professor contribui para aprendizagem dos seus alunos; como o professor utiliza os
recursos que a escola lhe oferece para desenvolver uma aula que os alunos se interessem e
promova a construção de um ser histórico e crítico ao longo do tempo.
Palavras chave: Ensino de História; Prática do Professor; Ensino Fundamental.

A PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA A AUTONOMIA MORAL E INTELECTUAL EM
SALA DE AULA
Andreza Raymundo Pulze
Eliete A. de Godoy
Faculdade de Educação PUC-Campinas
O presente estudo problematiza a importância do trabalho pedagógico dos professores para o
desenvolvimento da autonomia dos alunos em sala de aula no Ensino Fundamental. Este
direcionamento pedagógico é concebido a partir da concepção educacional construtivista. O
Construtivismo se faz presente no contexto educacional brasileiro desde a década de 80 até a
contemporaneidade, e muitas vezes é tratado de forma que seus componentes epistemológicos
não estejam presentes, focando-o de forma equivocada como um método pedagógico. Partindo
deste contexto em que a educação passa a ser conduzida por uma concepção educacional
emancipatória, o construtivismo, podemos dizer que por meio da ação do sujeito com o meio é
que se constrói os conhecimentos e não somente através do conceito, da percepção ou da
transmissão. Dentro da concepção construtivista da ação educativa, este trabalho abordará a
perspectiva piagetiana de autonomia no campo cognitivo e afetivo, tratando as influências de
práticas pedagógicas construtivistas para a efetivação de uma educação integral e emancipatória
da criança. Esta concepção educacional prevê que o desenvolvimento da autonomia pela criança
deve ser preocupação cotidiana no trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula, porém,
é necessário que o mesmo esteja preparado para trabalhar tal atitude. Em algumas instituições é
possível observar o trabalho voltado para a autonomia da criança; atividades sendo realizadas em
pequenos ou grandes grupos estimulando as interações constantes, a participação ativa dos
alunos, práticas para o pensar/refletir, possibilidades das crianças fazerem escolhas, auxiliarem
na elaboração de regras, práticas que auxiliam no desenvolvimento da autonomia. Em busca de
uma resposta para o problema proposto, se faz necessário a investigação de tais propósitos;
compreender a moralidade humana através dos teóricos, estudar as fases do desenvolvimento
moral e intelectual, e suas características nas relações em sala de aula; identificar a importância
dos preceitos, discutir o trabalho pedagógico efetivado para o desenvolvimento da autonomia
moral da criança em salas de aula nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa, de campo. Foram selecionadas e visitadas para a observação de salas de
aulas de Ensino Fundamental de duas escolas, uma pública e uma particular de uma cidade da
região metropolitana de Campinas para identificação do trabalho pedagógico voltado para a
autonomia da criança. Para coleta dos dados durante o processo do trabalho de campo, definiu-se
a realização de entrevistas com os professores para conhecer o pensam e como trabalham a
autonomia moral e intelectual com suas turmas, além da observação em sala de aula. Espera-se
como resultado deste estudo contribuir com as discussões de pesquisas futuras sobre a
responsabilidade educacional quanto às práticas para o desenvolvimento da autonomia moral e
intelectual dos alunos como foco do processo ensino aprendizagem.
Palavras chave: Construtivismo, autonomia moral e intelectual, ensino fundamental.

A PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES/AS DE
BIOLOGIA NO BRASIL (1979-2010)
Maria Aparecida Guerra Lage
PPGED-FACED, UFU
Ana Maria de Oliveira Cunha
PPGED-INBIO, UFU
A formação de professores no Brasil se constitui em um tema de relevância nos estudos do
campo da Educação e apresenta-se como foco na agenda de pesquisadores, de projetos
governamentais e de políticas públicas, sendo que, nos últimos anos, frente ao cenário de
diversas reformas educacionais, importantes programas foram implementados no país tendo
como foco principal a formação docente. Assim, ao se avaliar a literatura dessa área, percebemos
que embora existam inúmeras pesquisas que buscam inventariar a produção acadêmica sobre a
formação de professores ainda existia uma lacuna quanto aos estudos do tipo estado da arte
voltados para o campo de formação de professores de Biologia. Neste sentido, formulamos a
seguinte questão de pesquisa: Quais são os enfoques de pesquisa apresentados pelos trabalhos no
campo de formação de professores de Biologia no Brasil nas três últimas décadas? Deste modo,
inserimos a presente investigação que teve como objetivo avaliar produção acadêmica quanto às
abordagens e as principais tendências das pesquisas sobre formação de professores de Biologia
no Brasil, no período compreendido entre 1979 e 2010. O trabalho caracteriza-se por um estudo
do tipo estado da arte, no qual foram selecionadas 120 dissertações e teses de 57 programas de
pós-graduação de 50 Instituições de Ensino Superior. As dissertações e teses foram analisadas a
partir de um conjunto de descritores gerais e específicos, tais como: dados bibliográficos; áreas
de programas de pós-graduação; instituições de origem; cursos de licenciatura, sujeitos e
métodos de pesquisa investigados; enfoques formativos; campo de conhecimento específico e
campo de conhecimento pedagógico. Os resultados da distribuição dos documentos, nos
diferentes programas de pós-graduação, revelaram diferenças marcantes quanto à produção e ao
padrão de distribuição dos documentos ao longo das três décadas, tanto por instituições e
enfoques de pesquisa assim como por todos os descritores avaliados nas pesquisas realizadas em
cursos de Ciências Biológicas no país. Dentre os enfoques formativos das pesquisas do campo de
conhecimento pedagógico destacaram-se aqueles voltados para “Prática de Ensino e Estágio
Supervisionado”, “Currículo”, “Processos Formativos” e “Dimensão Didático-Pedagógica”;
enquanto nos enfoques formativos que articulam os campos de conhecimento específico e
pedagógico destacaram-se “Educação Ambiental”, “Dimensão Filosófica”, “Ciência, Tecnologia
e Sociedade” e “Evolução’. Conclui-se que as abordagens e as tendências das pesquisas sobre
formação de professores de Biologia enquadram-se em treze enfoques formativos principais que
caracterizam a formação, sendo que a maior parte deles faz parte do campo de conhecimento
pedagógico, em contraposição a um menor número de pesquisas produzidas que faz parte dos
enfoques formativos que articulam os campos de conhecimento específico e pedagógico.
Palavras chave: Estado da Arte. Pós-Graduação. Formação de Professores de Biologia.

A RELAÇÃO ENTRE EMOÇÃO E IMAGINAÇÃO NOS PROCESSOS DE CRIAÇÃO
DA INFÂNCIA
Patrícia Fracetto
Lavínia Lopes Salomão Magiolino
Daniele Nunes Henrique Silva
Faculdade de Educação - Unicaniversidade Estadual de Campinas
Departamento de Psicologia Educacional (DEPE)
A pesquisa em andamento se insere na interseção das áreas de Psicologia e Educação, com
ênfase no desenvolvimento humano sob uma perspectiva monista, integradora, materialista e
dialética, sobre a fecunda relação entre emoção e imaginação, temática ainda pouco explorada
atualmente. O objetivo é compreender a relação entre emoção e imaginação na obra de Vigotski
tomando como foco de análise os processos criadores das crianças. Tem-se como base a
perspectiva histórico-cultural de Vigotski, considerando as elaborações acerca do método nesta
perspectiva e a abordagem metodológica qualitativa. Trata-se de um levantamento bibliográfico
realizado até o momento, adotando a fonte de papel como princípio metodológico norteador para
análise de dados, visando esclarecer as seguintes perguntas: como é concebida a relação entre
emoção e imaginação nessa perspectiva? Como essa relação sustenta os processos de criação de
crianças e afeta seu desenvolvimento? Espera-se que se ampliem possibilidades para a produção
de conhecimento na área, colaborando com subsídios na (re)elaboração de práticas na educação
infantil.
Palavras chave: Emoção. Imaginação. Processos de criação.

A RELEVÂNCIA DA PEDAGOGIA FREINET PARA O DESENVOLVIMENTO DA
PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Maria Julinda Sales de Santana
Orientadora Prof.ª Dra. Magali Aparecida de Oliveira Arnais
Faculdade de Educação PUC-Campinas
Na educação infantil são previstos objetivos voltados para o desenvolvimento integral da criança,
como o respeito à diversidade, a construção de uma imagem positiva de si, a descoberta do seu
próprio corpo, a comunicação e interação social, o brincar entre outros. Os objetivos acima estão
apontados nas Diretrizes Curriculares da Educação Infantil (2010), e também se encontram na
pedagogia desenvolvida pelo pedagogo Francês Célestin Freinet em meados do século XX. A
presente pesquisa em andamento busca conhecer a concepção de educação elaborada por Freinet
identificando os princípios dessa pedagogia e sua relevância na prática pedagógica da educação
infantil na atualidade. Como objetivos específicos, a) identificar nas Diretrizes Curriculares para
Educação Infantil (2010) qual é a proposta que o documento estabelece para o ensino nessa faixa
etária que revelam influências da pedagogia freinetiana; b) conhecer a proposta pedagógica de
uma instituição de educação infantil identificando através de observações diretas e registro em
um diário de campo, a influência da Pedagogia Freinetiana na prática pedagógica desenvolvida
em sala de aula, c) identificar se as ferramentas freinetianas são utilizadas na organização
pedagógica do professor da instituição investigada. Para responder a questão norteadora no que
se refere a relevância da pedagogia de Freinet para desenvolvimento da prática pedagógica serão
utilizadas as principais obras publicadas por Célestin Freinet: “As técnicas Freinet na Escola
Moderna (1975)”; “Para uma Escola do Povo (1978)”; “Elise Freinet, O itinerário de Cèlestin
Freinet: A livre expressão na pedagogia (1979)”; “Nascimento de uma pedagogia
popular,(1978)”; “Pedagogia do Bom senso (1996)” e os estudos de Sampaio(2007) e Ferreira
(2003). A metodologia da pesquisa, de caráter qualitativo e exploratório, prevê a ida a campo
com o intuito de identificar os princípios e instrumentos da proposta pedagógica freinetiana no
contexto da sala de aula de uma unidade de educação infantil. A instituição investigada será uma
escola de educação infantil privada do município de Campinas, os sujeitos são professores e
alunos em seu processo de ensino e aprendizagem, os instrumentos de coleta de dados são:
observações diretas e registro em um diário de campo, estas acontecerão em duas salas
organizadas pela faixa etária das crianças entre três e cinco anos de idade, entrevista semi
estruturada aos professores regentes dessas salas com o intento de identificar a influência dos
princípios de Célestin Freinet e quais ferramentas freinetianas estão sendo utilizadas. Espera-se
com esta pesquisa evidenciar a importância dos princípios da Pedagogia Freinetiana para o
desenvolvimento das crianças no contexto da educação infantil e com isso auxiliar outros
profissionais na escolha por essa proposta pedagógica.
Palavras chave: Freinet; Educação Infantil; Ferramentas Freinetianas.
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Faculdade de Educação PUC-Campinas
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identificando os princípios dessa pedagogia e sua relevância na prática pedagógica da educação
infantil na atualidade. Como objetivos específicos, a) identificar nas Diretrizes Curriculares para
Educação Infantil (2010) qual é a proposta que o documento estabelece para o ensino nessa faixa
etária que revelam influências da pedagogia freinetiana; b) conhecer a proposta pedagógica de
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organizadas pela faixa etária das crianças entre três e cinco anos de idade, entrevista semi
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AFETIVIDADE NA ESCOLA?
Valéria Gomes e Silva
Elvira Cristina Martins Tassoni
Faculdade de Educação PUC-Campinas
A escola é um lugar privilegiado para a exploração do saber sistematizado, por meio do processo
de ensino-aprendizagem. Em tal processo estão envolvidas a dimensão cognitiva e afetiva
conjuntamente. Com base na teoria walloniana, ambas as dimensões são interdependentes e
influenciam-se mutuamente. Desta forma, a afetividade reflete intrinsecamente no processo
ensino-aprendizagem, ou seja, as relações afetivas estabelecidas entre professor e aluno tendem a
interferir no processo cognitivo da criança, em que a mesma se apropria dos significados
socioculturais de eu contexto e os incorpora como seu. Portanto a escola é o local no qual o
professor e aluno se afetam mutuamente na construção do saber, em que o professor assume o
papel de mediador do saber sistematizado. Algumas pesquisas têm se dedicado a discutir as
mediações que os professores estabelecem em sala de aula, observando como tais mediações
refletem na relação que o aluno estabelece com o conhecimento, atentando-se em identificar os
sentimentos e emoções que são geradas no processo de ensino-aprendizagem. As diferentes
maneiras com as quais os alunos são afetados nesse processo podem promover a aproximação ou
o afastamento do aluno em relação ao objeto de conhecimento. Com base nesses pressupostos,
faz-se necessário direcionar o olhar para o ensino fundamental, a fim de identificar como os
alunos são afetados na sala de aula. Assim, o presente trabalho apresenta uma proposta de
pesquisa que tem por objetivo identificar o que afeta professora e alunos, de uma classe dos anos
iniciais do ensino fundamental, no processo de ensino-aprendizagem e que efeitos são
produzidos em tal processo, que podem contribuir e/ou dificultá-lo. Trata-se de uma pesquisa
qualitativa que buscará capturar a perspectiva dos sujeitos envolvidos. Ou seja, os significados
atribuídos pelos sujeitos às questões que estão sendo focalizadas – os modos de afetar presentes
na sala de aula investigada. Os procedimentos metodológicos envolverão sessões de observação
em sala de aula e entrevistas com a professora e os alunos. As entrevistas serão realizadas em
duas etapas distintas e contarão com recursos auxiliares. Para os alunos, desenhos que retratem
situações em que eles estão aprendendo algo. Para a professora, relatos de experiências que
evidenciem situações em que ela está ensinando alguém. Após essa etapa, tanto alunos como
professora participarão de entrevistas semi-estruturadas explorando o vivido em sala de aula.
Portanto adotar uma linha de discussão e observação das práticas pedagógicas desenvolvidas em
sala de aula, sob a perspectiva de Wallon, faz se de extrema importância para que os futuros
professores e os professores atuantes na área da educação tenham ciência da forma como afetam
seus alunos para que tais profissionais possam refletir sobre suas práticas pedagógicas. As
pesquisas na área da afetividade visam contribuir para a ampliação do entendimento sobre a
afetividade no âmbito escolar.
Palavras chave: Afetividade e desenvolvimento cognitivo; ensino e aprendizagem, mediação
pedagógica.

AFETIVIDADE NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, NA PERSPECTIVA DO
ALUNO E DO PROFESSOR
Gabryelle Ribeiro Viana
Eliete A. de Godoy
Faculdade de Educação PUC-Campinas
A escola é um campo permeado de relações afetivas. A maneira como cada indivíduo sente esse
afeto, pode gerar reações positivas ou negativas diante de algumas situações. Considerando que a
sala de aula é um local onde essa relação acontece frequentemente e incessantemente é
necessário analisar a forma como o afeto na relação entre professor e aluno é sentido e como
suas reações interferem no processo de aprendizagem do aluno e na prática de ensino do docente.
Este fato é de suma importância, uma vez que a indiferença quanto as ações afetivas na relação
entre professor e aluno também pode gerar reações ligadas ao processo de ensino e
aprendizagem. Dessa forma, considerando que este movimento aconteça em uma relação que
envolve objetos de conhecimentos, se faz necessário avaliar se a afetividade em sala de aula está
gerando reações positivas ou negativas do sujeito em relação ao objeto de estudo e as formas de
influência positiva na relação do aluno e professor no processo de ensino e aprendizagem. Posto
isto, esta pesquisa tem como objetivo principal compreender qual o papel da afetividade gerada
na relação entre professor e aluno, no processo ensino-aprendizagem em uma turma do Ensino
Fundamental - Anos Iniciais. O interesse em realizar este estudo surgiu a partir de observações
feitas em estágios curriculares obrigatórios que ocorreram em classes de Educação Infantil e de
anos iniciais do Ensino Fundamental, após notar as diferentes reações às atitudes afetivas
expressas tanto por alunos, como por professores, diante do processo de ensino e aprendizagem.
Dessa forma, com o objetivo de compreender como as dimensões cognitivas e afetivas se
interrelacionam e influenciam o processo de ensino e aprendizagem foram efetuadas leituras e
análises sobre o conceito de afetividade a partir da teoria walloniana, como também do conceito
de aprendizagem e da relação entre professor e aluno na perspectiva histórico-cultural discutida
por Vygotsky. Sendo um estudo de caráter qualitativo será realizada uma pesquisa de campo em
uma Escola Municipal de Campinas, por meio de observações em uma sala de 2° ano do Ensino
Fundamental, além de entrevistas com professores e alunos, os quais serão sujeitos voluntários
da pesquisa. Como resultados, espera-se identificar e caracterizar quais ações os participantes
(professores e alunos) compreendem como afetivas e como essas ações interferem no processo
ensino-aprendizagem, tanto na perspectiva do professor quanto na do aluno. Espera-se que o
conhecimento teórico elaborado possa servir para reflexão sobre a prática do ensino docente.
Palavras chave: Afetividade, Relação professor-aluno, Processo ensino-aprendizagem.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL –
TENDÊNCIAS NA PRODUÇÃO ACADÊMICA
Doutoranda Célia Regina Fialho Bortolozo
Orientadora Profª. Dra. Maria Silvia Pinto de Moura Librandi da Rocha
PPGE PUC-Campinas
Com a Meta 5 do Plano Nacional de Educação vigente de 2014 a 2024, que garante o direito à
alfabetização para toda criança (entre 6 e 8 anos), até o final do 3º ano do ensino fundamental, o
governo federal, distrito federal, estados e municípios formalizaram em 2012 o Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) que visa desenvolver ações que possibilitem a
efetivação e o cumprimento dessa meta, tanto no que diz respeito ao acesso quanto a qualidade.
Ainda assim, os índices do IDEB indicam que a alfabetização no Brasil ainda se mostra
desafiadora para os sistemas de ensino e é evidente a lacuna existente no que diz respeito à
qualidade desse processo. Nesse cenário, em 2017 a educação infantil foi nacionalmente
incorporada ao PNAIC e o foco do programa foi ampliado para estudantes de 4 a 8 anos,
cabendo aos professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e gestores públicos
responsabilidade compartilhada no alcance do direito da criança de escrever e ler com fluência e
dominar os fundamentos da Matemática no nível recomendável para sua idade. Desse modo, as
escolas de educação infantil são desafiadas a articular essa responsabilidade a toda a
especificidade que emerge desse segmento. Dilemas como “alfabetizar ou não?” e “alfabetizar
ou letrar?”, na educação infantil, se tornam mais evidentes e, mesmo sendo intenso o interesse
científico sobre essa temática desde o século XX percebe-se o quanto o domínio da leitura e da
escrita num processo histórico, cultural e social passa a requer maior atenção, especificamente na
segunda década do século XXI. Desse modo, este estudo busca compreender o que revelam as
teses de doutorado realizadas nos últimos 10 anos, sobre a alfabetização e letramento na
educação infantil, especificamente na obrigatoriedade (4 e 5 anos), por meio dos dados
levantados e analisados a partir de pesquisa bibliográfica parametrizada na BDTD - Biblioteca
Digital de Teses e Dissertações, identificando as principais tendências nos aportes teóricos que
estão subsidiando o olhar científico sobre essa temática e debruçando um olhar mais
aprofundando nas que apresentam consonância com a teoria Histórico-Cultural, que também
subsidia teoricamente as ações dessas pesquisadoras. Os resultados indicam que 37,5 % das teses
selecionadas estão à luz da teoria Histórico-Cultural e predominantemente abordam a
alfabetização e o letramento na educação infantil na dimensão do uso e da função social da
escrita sem enfatizar e promover intencionalmente reflexões sobre o código como sistema de
representação simbólica. Espera-se com esta pesquisa fortalecer o diálogo acadêmico sobre o
assunto e potencializar práticas pedagógicas que contribuam com a formação de uma educação
escolar mais democrática, igualitária, justa e de qualidade.
Palavras chave: Alfabetização. Letramento. Educação Infantil.

APRENDER A BRINCAR E BRINCAR PARA APRENDER: O FAZ-DE-CONTA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Leila Orssolan Aboud
Financiamento: Bolsa Capes/MEC
PPGE PUC-Campinas
O trabalho na Educação Infantil, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil, está alicerçado nos eixos interações e brincadeiras, como estruturantes das
práticas pedagógicas dessa etapa da Educação Básica. Sendo o brincar o principal trabalho,
aliado ao cuidado e ao educar na Educação Infantil, esta pesquisa foca a brincadeira na escola,
em especial da brincadeira de faz-de-conta, e o papel do professor nas situações de brincadeiras,
como meio de promover o desenvolvimento infantil. Sendo assim, o problema da pesquisa
centra-se em compreender em que medida os professores utilizam a brincadeira de faz-de-conta
como um recurso didático-metodológico para a aprendizagem das crianças de 3 a 5 anos na
Educação Infantil. O objetivo central da pesquisa é descrever e analisar as brincadeiras de
faz-de-conta promovidas nas escolas infantis, a partir da percepção dos professores e seu papel
nessa atividade, com vistas a interpretar as aprendizagens que podem proporcionar às crianças de
3 a 5 anos de idade. Os objetivos específicos são (i) investigar o que os professores de educação
infantil sabem sobre a brincadeira de faz-de-conta e como organizam esses momentos na rotina
das crianças; (ii) retratar a importância da mediação dos professores nos momentos da
brincadeira de faz-de-conta. A pesquisa está apoiada nos pressupostos da Teoria
Histórico-Cultural. Pretende-se conhecer o que as professoras sabem sobre a brincadeira de
faz-de-conta enquanto atividade principal da criança, como organizam esses momentos e,
também, compreender como ocorre, ou não, a mediação docente, a partir do ponto de vista das
professoras participantes da pesquisa. O material empírico que dá suporte para a investigação foi
construído por meio da aplicação de questionários abertos a cinco professoras que atuam com
crianças de 3 a 5 anos, em uma escola de educação infantil municipal do interior do Estado de
São Paulo e a participação delas em um Grupo Focal sobre o tema em questão. Os aportes
teóricos oferecerão as bases para as análises do material empírico, com foco nos conceitos de
mediação, zona de desenvolvimento proximal, atividade principal, brincadeira, brinquedo e
imaginação, evidenciados nas pesquisas de Vigotski, Elkonin, Luria e Leontiev, com maior
profundidade. Com a pesquisa está em andamento, espera-se contribuir para o trabalho
pedagógico na Educação Infantil, com foco na brincadeira de faz-de-conta, enquanto atividade
principal da criança na faixa etária de 3 a 5 anos de idade, discutindo o papel mediador do
professor de Educação Infantil, como parceiro mais experiente dela, para promover desafios que
impulsionem as aprendizagens infantis, em especial a imaginação e criatividade. Pretendemos
destacar a importância do conhecimento teórico como suporte às práticas educativas na
Educação Infantil, em especial, o que valoriza o desenvolvimento humano atrelado à cultura e à
sociedade.
Palavras chave: brincadeiras de faz-de-conta; educação infantil; mediação docente

APRENDIZAGEM E INTERAÇÕES INTERPESSOAIS: UM ESTUDO COM
CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Izabela Dellangelica Carvalho de Oliveira
Profa. Dra. Jussara Cristina Barboza Tortella
Faculdade de Educação – PUC-Campinas
O presente trabalho apresenta um projeto de pesquisa de Iniciação Científica, em andamento, que
se fundamenta na teoria epistemológica e psicogenética de Jean Piaget, em estudos sobre a
amizade, relações interpessoais e estratégias de aprendizagem. A aprendizagem escolar envolve
vários aspectos, dentre eles as interações entre as pessoas que dela participam: professores e
alunos e as relações estabelecidas: professor/professor; professor/aluno; aluno/aluno. Os pares
trocam informações, ensinam uns aos outros. Parte-se da ideia de que a aprendizagem se
expressa na relação daquele que ensina com aquele que aprende, sendo que em um ambiente que
entende o poder dos relacionamentos interpessoais, o professor é visto como um dos principais
mediadores da aprendizagem, mas não o único. Ao se considerar a importância das relações
interpessoais no espaço escolar, muitas questões vêm à tona ao refletir sobre as pesquisas já
realizadas: Como as interações de amizade são vistas no contexto escolar? Qual a influência das
relações para a aprendizagem? Seria a amizade entre os alunos importante para a aprendizagem?
O objetivo geral dessa pesquisa, em andamento, é investigar as concepções de alunos dos anos
iniciais do Ensino Fundamental sob a ótica da influência das amizades dentro da sala de aula no
processo de aprendizagem de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, e por objetivo
especifico: identificar se há interferência das relações interpessoais entre os pares durante o
processo de aprendizagem de conteúdos e/ou estratégias e analisar as soluções que cada sujeito
componente de uma díade de amigos apresenta, individualmente, para situações cotidianas
envolvendo relações de amizade e aprendizagem de conteúdos escolares. Os procedimentos
metodológicos utilizados serão: observação do cotidiano escolar; aplicação de escala de
qualidade da amizade (adaptada por Lisboa, 2005); entrevista sobre as concepções dos sujeitos
em relação à amizade e aprendizagem; discussão de uma situação escolar envolvendo relações de
amizade com aprendizagem. Os dados serão categorizados e tabulados de forma a propiciar
cruzamento de informações. Utilizar-se-á a análise de conteúdo, seguindo a perspectiva de
Bardin, acontecendo em três fases: pré-análise objetiva, exploração do material. Dessa forma,
espera-se que ao término desta pesquisa, os resultados decorrentes das análises possam provocar
pensamentos reflexivos, em especial, sobre os relacionamentos interpessoais para o sucesso
acadêmico dos alunos do ensino fundamental. É esperado também que a pesquisa se converta em
artigos, trabalhos, que levem à reflexão e ação sobre a temática bem como suas implicações, não
só para a aprendizagem dos alunos, mas, sobretudo, para a formação docente e práticas
pedagógicas.
Palavras chave: Relações interpessoais. Aprendizagem. Amizade

APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS: AFETO E A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO
Jade Oliveira Melo da Silva
Bolsista CAPES/Prosuc
Elvira Cristina Martins Tassoni
PPGE/PUC-Campinas
O marco teórico defendido nessa proposta, parte da visão monista sobre o estudo do ser humano.
Visão esta, que foi desencadeada no século XVII, pelo filósofo holandês Bento de Espinosa
(1632-1677), que tinha como defesa, de que o corpo e a alma eram atributos de uma mesma
substância. A escolha sobre tal marco deu-se, por considerar que esse posicionamento teórico,
oferece elementos para que se possa refletir sobre os aspectos afetivos, considerando sua relação
com o processo cognitivo que, juntamente constitui o ser humano, não havendo hierarquia e nem
secundarização de nenhum elemento. Outras duas propostas teóricas defendidas nessa pesquisa
são referentes às posições de dois psicólogos que influenciaram a Educação e a Psicologia no
século XX, sendo eles, Vigotski e Wallon. Justifica-se a escolha, por serem considerados
monistas; trabalharem com o conceito de afeto, cada um a sua maneira, partirem do mesmo
princípio filosófico: o materialismo dialético e ainda, trazerem grandes contribuições para se
pensar a constituição do sujeito em uma perspectiva cultural. Nesse sentido, este trabalho visa
apresentar um recorte de uma pesquisa de Mestrado e tem como problema central a seguinte
questão: De que maneira os afetos articulam-se com a cognição? Decorrente do problema, o
objetivo geral deste estudo foi investigar como os três teóricos – Espinosa, Vigotski e Wallon –
defendem a articulação entre a dimensão afetiva e a cognitiva. E os objetivos específicos
decorreram em: (i) identificar, a partir das leituras de obras primárias, os conceitos que se
relacionam com o afeto; (ii) sistematizar os conceitos predominantes nas obras, que caracterizam
a concepção monista; (iii) aproximar as definições que mais se articulam com a visão de afeto na
perspectiva de Espinosa, Vigotski e Wallon. É uma pesquisa de caráter qualitativo, do tipo
bibliográfica, de revisão sistemática. O procedimento metodológico baseou-se na identificação
das fontes primárias que interessavam a esta investigação, por meio dos termos vinculados ao
conceito de Afeto. As obras selecionadas para a leitura na íntegra foram as seguintes: Ética
(2009); Desenvolvimento psicológico na infância (1998); Psicologia da Arte (2001) e A
evolução psicológica da criança (1995). A produção do material para análise ocorreu por meio de
fichas com identificação enfatizando os conceitos que poderiam ser aproximados com o afeto. Os
resultados, de maneira geral, apontam que os três autores articulam conceitos relativos ao afeto.
Espinosa discute afeto e cognição por meio do conceito de Conatus ou Potência para o agir. Já
Vigotski aborda a temática por meio das definições de Significado e Sentido. Wallon por sua
vez, relaciona a afetividade e cognição mediante a noção de Alternância e Preponderância.
Espera-se que esta pesquisa resulte em contribuições para compor o referencial teórico de uma
pesquisa maior. Ainda nessa linha, enseja-se um avanço relativo ao conceito de afeto na
perspectiva monista dos autores mencionados e, ainda, possa vir a contribuir com a visão da
constituição do sujeito no contexto cultural, sobretudo, nos processos de escolarização.
Palavras chave: afeto; visão monista; constituição do sujeito.

ARTE E EDUCAÇÃO INFANTIL: FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
QUE REFERENCIAM REGGIO EMILIA
Hugo Daniel Rizolli Moreira
Secretaria Municipal de Educação de Sumaré
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Márcia Cristina Tognete Rocha
Secretaria Municipal de Educação de Sumaré
Unicamp
A criança necessita experimentar e conhecer arte. A Legislação Brasileira para a Educação
Infantil contempla essas experiências, porém em escolas de uma rede Municipal de Ensino da
Região Metropolitana de Campinas – RMC , essa prática é pouco contemplada na rotina da
Educação Infantil. Partindo da experiência em arte e suas linguagens em Reggio Emilia,
instituiu-se a presença de um programa de formação continuada para dialogar e implementar
essas práticas, gerando uma documentação pedagógica sobre o tema. Os Referenciais
Curriculares Nacionais da Educação Infantil (RCNEIs), trazem a arte como eixo norteador de
propostas como parte significativa no processo de desenvolvimento da criança no percurso de
descoberta de mundo e de si mesma. A vivência artística em sala de aula ou fora dela, deve ser
considerada como um momento de experimentação, de libertação, de descobertas e de conexões
de aprendizagem. Essas práticas aparecem de maneira muito tímida no cotidiano escolar dentro
da Rede Municipal de Ensino. Partindo desta constatação, propomos um projeto experimental de
Formação Continuada de Professores, em um Centro Municipal de Formação de Educadores da
RMC em 2018, que buscou referencial teórico e prático na pedagogia mundialmente conhecida e
iniciada na provincia italiana de Reggio Emilia. Conceituada atualmente, essas oficinas
instrumentais de criação, que funcionam como “laboratórios do fazer” são fundamentais numa
sociedade onde cada vez mais nos apropriamos e nos preocupamos com as questões de
preservação do planeta, de consciência corporal, importância das relações humanas e da criação,
de uma geração de crianças que vai encaminhar e direcionar o futuro da sociedade
contemporânea. Concluímos então, que a vivência em arte, seus processos e o repertório que
suas linguagens possibilitam, consistem em parte significativa do ensino e da aprendizagem na
Educaçao Infantil dentro dos âmbitos do desenvolvimento no aspecto individual e da
coletividade. O registro de práticas e aprofundamento em arte geram um registro imagético,
sonoro e corporal muito rico. Como essas formas de registro são aplicadas dentro de uma escola
de Educação Infantil, devem materializar não somente a prática artística, mas os processos de
experimentação, descobertas e projetação percorridos pela criança e pelo professor dentro da
escola, transcendendo a relação professor-aluno, de consciência de saberes, alcançados pela
experiência artística, e de que maneira isso pode ser interpretado pelos próprios alunos, docentes,
famílias e sociedade, formando assim, sujeitos conscientes, capacitados à reflexão e à
colaboração social. Parte significativa desses contextos confronta o professor na
contemporaneidade, o impulsiona a uma atuação desafiadora, perpassando pela relação
professor-aluno, de caminhos e de consciência de mundo, de saberes e de relações entre seres
humanos e a natureza.
Palavras chave: Educação Infantil; formação de professores; práticas artísticas.

ARTE NA PEDAGOGIA WALDORF PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS
NO ENSINO FUNDAMENTAL
Kalyne Jeuken Teixeira
Eliete A. de Godoy
Faculdade de Educação – PUC-Campinas
A presente pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso em andamento visa investigar sobre o
modo como o ensino de Artes é desenvolvido na Pedagogia Waldorf e de que forma contribui
para o aprendizado e desenvolvimento dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Esse trabalho procurou apresentar a Pedagogia Waldorf que se fundamenta em uma visão e
concepção de valorização do ensino de arte no currículo escolar no Ensino Fundamental. No
contexto dessa Pedagogia a arte é desenvolvida nos diversos momentos da aprendizagem dos
educandos não sendo restrita apenas aos períodos destinados às aulas de uma disciplina
específica, desse modo, a expressão artística é encarada com importância e portanto se constitui
em uma parte fundamental na formação do indivíduo. Esse estudo tem como problemática
central estudar qual é a concepção da atividade artística dentro da perspectiva da Pedagogia
Waldorf e como ela contribui para o desenvolvimento e para a aprendizagem dos educandos?, a
partir dessa problemática essa pesquisa tem como objetivo investigar como a concepção artística
e as práticas pedagógicas trabalhadas na Pedagogia Waldorf contribuem para o desenvolvimento
e aprendizado dos educandos. Para conhecer a expressão artística no currículo Waldorf, na rotina
de classes dos anos iniciais do Ensino Fundamental e compreender a sua contribuição para a
aprendizagem e para o desenvolvimento dos alunos delineou-se uma pesquisa qualitativa de
campo do tipo exploratória-descritiva, a partir da observação sistemática não-participante da
rotina de salas de aula de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental de um escola que adota a
Pedagogia Waldorf como fundamento de sua prática. Definiu-se como foco das observações a
análise dos diversos momentos de vivência e contato dos alunos com a expressão artística nos
diferentes contextos de aprendizagem, com intuito de identificar a participação dos educandos, a
disponibilidade de materiais e a relação com o aprendizado e desenvolvimento dos alunos.
Também propôs-se a realização de entrevistas semi-estruturadas com 5 professoras da instituição
que atuam nas turmas do 1º ao 5º anos da escola, de modo a obter informações sobre o
desenvolvimento do trabalho de Artes proposto pelas profissionais, em suas respectivas turmas
na escola campo da pesquisa. A análise dos dados obtidos será desenvolvida a partir da
organização por unidades temáticas do conteúdo das entrevistas e dos registros das observações
realizadas. Essa pesquisa faz-se importante devido a escassez de estudos sobre essa área e tema
revelados durante os levantamentos bibliográficos realizados, desse modo, espera-se que este
estudo possa contribuir para ampliar as informações e conhecimentos sobre o assunto, além
disso, também poderá colaborar para maior difusão da concepção de arte trabalhada na
Pedagogia Waldorf.
Palavras chave:
desenvolvimento.
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AS CONTRIBUIÇÕES DE MEMÓRIAS ESCOLARES PARA PRÁTICA DOCENTE
Wilze de Carvalho Souto
Eliete Aparecida de Godoy
Faculdade de Educação – PUC-Campinas
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa em andamento com base em memórias
escolares, destacando como essas memórias podem influenciar e marcar a vida dos alunos, de
professores e futuros professores. O tema foi definido durante o curso de Pedagogia em umas das
disciplinas ministradas, que trouxe como proposta o compartilhamento de memórias que no
momento de socialização revelaram o quão marcantes se tornam os anos escolares e como as
memórias têm uma grande influência no processo e escolha da formação e atuação docente. O
estudo busca dar sentido a influência das memórias na vivência escolar, para a escolha da
profissão docente, sua prática e o entendimento de como os docentes podem marcar a vida
escolar de seus alunos de forma positiva ou não. A pergunta norteadora da pesquisa é: quais as
contribuições das memórias e representações dos professores sobre sua vida escolar na escolha
profissional, na formação e prática docente? Os objetivos da pesquisa se pautam na identificação
da importância das representações e memórias escolares na escolha profissional e como
impactam na formação docente, e assim descrever sobre a importância das representações e
memórias de professores e futuros professores para sua prática docente. O estudo tem como base
teórica na abordagem sobre as memórias e prática docente, diversos autores, como, Kenski,
Brandão, Halbwachs, Pimenta e Lima, Graças, Oliveira e Bulhões, discorrem sobre as memórias
e a prática docente. Para atingir os objetivos propostos a pesquisa foi estruturada de forma
qualitativa, exploratória e descritiva e será desenvolvida com professores que já atuam no âmbito
escolar e também estão em processo de formação. Os procedimentos metodológicos previstos
são:(i) seleção de cinco professoras formadas e em processo de formação, atuantes na prática
docente que irão desenvolver narrativas sobre as memórias escolares e a relação com a escolha
profissional; (ii) em seguida a partir das narrativas, elas serão selecionadas e analisadas, e assim
será feito o aprofundamento da análise dos materiais obtidos para o desenvolvimento do estudo,
na tentativa de desenvolver reflexões plausíveis sobre as representações dos participantes quanto
a suas memórias e atuação profissional; (iii) as narrativas de suas memórias serão analisadas a
partir de unidades temáticas buscando a partir dos conteúdos identificar as possíveis marcas ou
influências que um docente carrega de sua vivência escolar e a partir das reflexões contribuir
com o repensar da dinâmica utilizada em sala de aula pelo professor. Espera-se com este estudo
contribuir para ampliar a reflexão sobre as práticas docentes atuais e a compreensão acerca da
relevância que a consciência das memórias escolares podem trazer para escolha e o exercício da
docência.
Palavras chave: Resgate de memórias; Prática docente; Contribuições para docência.

AS DIFERENTES INFLUÊNCIAS QUE AS CRIANÇAS PROMOVEM NAS
NARRATIVAS DOS COLEGAS
Marcela A. Moreira Araujo- Bolsista CAPES
Maria Sílvia P. M. L. da Rocha
PPGE/PUC-Campinas
O presente trabalho tem por objetivo analisar as diferentes influências que as crianças promovem
na construção de narrativas de histórias infantis de seus colegas. O material empírico foi
produzido em uma turma de Educação Infantil, com 19 alunos, com idades entre três e quatro
anos, de uma escola privada da cidade de Campinas - SP. Foram realizados 10 encontros, dos
quais participaram a professora, as crianças e a pesquisadora. Nestes encontros, era contada uma
história, utilizando-se o apoio de fantoches que foram especialmente produzidos para estas
narrativas e outros instrumentos mediadores como por exemplo, um pincel e as ilustrações da
própria sala de aula (alfabeto, número, cores). Posteriormente à leitura, as crianças eram
divididas em grupos; solicitava-se que elas recontassem a história, uma criança de cada vez,
dando-lhes a oportunidade de utilizarem os fantoches para a construção de suas narrativas.
Fundamentando-nos na teoria Histórico-cultural, o foco estava em analisar o uso que as crianças
faziam dos fantoches, ou seja, verificar se e como se dava a sua incorporação, considerados em
seu estatuto de instrumento semiótico para a construção de narrativas e como possível recurso
mediador para a memória e a imaginação. Na medida em que a pesquisa foi se desenvolvendo,
foi sendo percebido como significativo analisar a mediação entre pares e suas intervenções,
afetando o desempenho dos pequenos narradores. Sendo assim, para esta apresentação serão
analisadas em especial, os diferentes tipos de influências que as crianças procuram ter umas nas
outras, provocando mudanças nos modos de narrar e de utilizar os fantoches. Através da análise
de todos os episódios, foi possível perceber que as influências ocorreram de forma direta e
indireta, durante todo tempo. Como influência direta podemos destacar tentativas de (i) corrigir o
que o colega falava; (ii) complementar a fala do colega; (iii) apressamento para que o colega
finalizasse a narrativa, em especial para que chegasse logo sua vez de manusear os fantoches.
Como influências indiretas destacamos a (iv) escolha dos instrumentos semióticos baseado no
que havia sido escolhido anteriormente pelas outras crianças; (v) a reprodução dos gestos e das
falas de colegas. Percebe-se que essas influências promoveram mudanças no direcionamento das
narrativas. O destaque para a mediação entre pares não significa, entretanto, diminuição da
importância da participação da pesquisadora e da professora, que direta e indiretamente também
afetaram o envolvimento das crianças com a literatura infantil, ao propor uma prática pedagógica
diferenciada, a criação de um ambiente propício a essa construção coletiva, além de ter sido
modelo para diversos (re)construções. Os resultados das análises permitem-nos argumentar aliando-nos ao que também fazem outros autores quanto à importância de um trabalho
sistemático com a literatura infantil no cotidiano escolar.
Palavras-chaves: Narrativa; práticas pedagógicas; mediação.

AS IMPLICAÇÕES DAS TIC NOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Alex Sander Alves Dos Santos
Mônica Piccione Gomes Rios
PPGE/PUC-Campinas
No sistema educacional, as Tecnologias de Informação ( TI ) são adotadas como Tecnologias de
Informação e Comunicação ( TICs ), constituindo o conjunto de atividades e soluções providas
por recursos computacionais com o objetivo de produção, armazenamento, transmissão, acesso,
segurança e uso da informação, mediando a interação entre os seres. No cotidiano de muitas
escolas, há a predominância do instrucionismo em detrimento do construcionismo, o que
compromete o contributo das TIC para os processos de ensino e aprendizagem. Com a adoção do
computador na escola, há um desafio a ser enfrentado que implica o uso pedagógico das
tecnologias de informação e comunicação (TIC). Nessa perspectiva, esse estudo tem como
objetivo identificar as implicações das TIC nos processos de ensino e aprendizagem do ensino
fundamental. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Os principais autores que balizam esse
estudo são José Armando Valente, José Manoel Moran, Maria Gerlanne Souza e Gilberto
Lacerda Santos. Constatou-se que migrar de uma postura instrucionista para uma postura
construcionista de professores e gestores escolares do ensino fundamental, demanda um processo
de formação voltado para a incorporação e o uso pedagógico das TIC nas escolas. Evidenciou-se,
ainda, que ao utilizar o computador, o aluno tem a possibilidade de representar o problema na
tela, utilizando para isso uma linguagem de programação que é precisa, sem ambigüidade, e é
vista como um código matemático. Dessa maneira, o aluno e o professor podem analisar e
comparar a ideia com o resultado que uma linguagem executa na tela do computador. Caso o
resultado mostrado na tela do computador seja diferente do resultado esperado, o aluno pode
refletir sobre uma nova ação a ser tomada, até que resolva a solução problema e a resposta
correta seja mostrada na tela do computador. Partindo desse contexto, as TICs passam a ter um
papel fundamental nos processos de ensino e aprendizagem no momento em que o professor não
é mais o detentor de todo o conhecimento, e o aluno tem possibilidade de ser agente ativo, e, em
uma perspectiva construcionista solucionar problemas com o uso do computador. A partir do
referencial teórico, evidenciou-se, também, que o uso pedagógico das TIC tem potencial para
incidir na melhoria da qualidade do ensino fundamental, sendo necessário desencadear ações de
formação de gestores escolares e professores, o que implica repensar políticas públicas em
educação. Pretende-se que essa pesquisa contribua para a reflexão de educadores, ao que se
refere às possibilidades das TIC na construção da qualidade do ensino fundamental e tenha
potencial para ampliar as pesquisas e estudos que versam sobre o tema em questão.
Palavras chave: políticas públicas em educação; processos de ensino e aprendizagem.
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AUTOAVALIAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE
CAMPINAS (SP)
Carla Daniela Ramos da Cruz
Mônica Piccione Gomes Rios
PPGE/PUC-Campinas
A Secretaria Municipal de Educação (SME) da cidade de Campinas (SP) iniciou em 2002 as
discussões para a implantação de uma avaliação institucional de caráter processual e reflexivo.
Para tanto, estabeleceu parceria com o Laboratório de Observação e Estudos Descritivos (LOED)
da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. O modelo seria composto
pela avaliação interna, externa e pelo sistema de avaliação de desempenho dos alunos.
Entretanto, o presente estudo tratará especificamente da avaliação interna ou autoavaliação das
escolas da rede pública municipal de Campinas, que constitui política pública do município
desde 2008, por meio da Resolução nº 05, em que a SME estabeleceu as diretrizes para a
implementação da mesma e da Comissão Própria de Avaliação (CPA). A autoavaliação é o
processo pelo qual a escola constrói reflexões sobre sua realidade e com isso busca desenvolver
ações destinadas à superação das dificuldades e ao aprimoramento institucional. Esta é
coordenado pela CPA, composta por alunos, docentes, funcionários, famílias e equipe gestora.
Essas mesmas escolas são também o público-alvo das avaliações externas como a Avaliação
Nacional do Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova Brasil, que avalia os alunos
dos 5º e 9º anos do ensino fundamental, em Língua Portuguesa e Matemática. As médias de
desempenho da mesma e as taxas de aprovação das escolas compõem o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado para medir a qualidade do aprendizado
nacional. Dessa forma, o estudo questiona a concepção de autoavaliação e como essa está
organizada nas escolas do município de Campinas. Decorrente da problemática enunciada,
definiu-se o objetivo geral que implica identificar a concepção de autoavaliação e sua
organização nas escolas da rede pública municipal com média de Ideb mais e menos elevado.
Sem desprezar os dados quantificáveis, a pesquisa será predominantemente qualitativa e a
produção de material empírico dar-se a por meio de análise documental, entrevista
semiestruturada e grupo focal com os gestores e professores dos 5º anos, respectivamente. O
lócus da pesquisa serão duas escolas, a que possui a maior e a menor média do Ideb, de 2007 a
2015. Os principais autores que balizarão os estudos serão Alicia Bonamino, Sandra Zákia
Sousa, João Luiz Horta Neto e Mara Regina Lemes de Sordi. Até o momento dessa pesquisa,
evidenciou-se, por meio da revisão de literatura, em busca realizada nas bases de teses e
dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e da
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) que não há dissertações e teses que
tratem sobre o tema em questão. Em pesquisa na Scientific Electronic Library Online (Scielo)
foram encontrados dois artigos pertencentes ao tema. Pretende-se que este estudo tenha potencial
para desencadear reflexões a partir da problematização e discussão sobre a autoavaliação no
ensino fundamental e que corrobore com as produções científicas sobre o assunto.
Palavras chave: Políticas Públicas de avaliação; qualidade do ensino fundamental;
autoavaliação.

AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA: BUSCA PELA QUALIDADE DE ENSINO
Thalita Regina Garcia da Silva
Monica Piccione Gomes
PPGE/PUC-Campinas
A recente história da educação brasileira tem sido marcada pelo desenvolvimento de sistemas de
avaliação em larga escala em diferentes níveis de ensino. Desde as primeiras iniciativas na última década
do século XX, até essa segunda década do século XXI, as diferentes esferas do poder público têm
desenvolvido sistemas de avaliação cujo principal objetivo anunciado é a busca da qualidade educacional.
Pretende-se realizar uma pesquisa em sistema privado de ensino que desenvolveu um programa de
avaliação em larga escala para a educação básica com as mesmas premissas e metodologia utilizadas pela
Prova Brasil. Com cerca de 400 unidades de ensino, em quase todas as unidades da federação, o sistema
avalia, anualmente e de forma censitária, por meio de testes cognitivos de Língua Portuguesa e
Matemática, alunos do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e, nas quatro áreas do conhecimento, alunos do
2º ano do Ensino Médio. Além dos testes, alunos e professores respondem a questionários contextuais. O
problema gerador da pesquisa questiona os ganhos (aspectos desenvolvidos) e as dificuldades (aspectos a
desenvolver) de um programa de avaliação em larga escala da Educação Básica de um sistema de ensino
privado brasileiro. Oriundo do problema, definiu-se como objetivo geral identificar os ganhos e as
dificuldades deste programa de extensão nacional. Para tanto será realizada uma pesquisa de abordagem
qualitativa, tendo como material empírico o uso de entrevista semiestruturada com o idealizador do
programa, e grupo focal e questionários mistos com gestores de diferentes níveis da estrutura
administrativa do sistema de ensino. A análise dos dados será realizada em um esforço de diálogo com os
autores referenciados. Os principais autores que balizam esse estudo são: Domingos Fernandes, Sandra
Zákia Souza, Luiz Fernandes Dourado, entre outros. Até o momento desse estudo em andamento,
constatou-se, por meio de revisão da literatura nas bases de dissertações, teses e de periódicos, Biblioteca
Digital de Teses e Dissertações (BDTD), Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na Scientific Electronic Library Online
(Scileo), que há várias pesquisas desenvolvidas sobre a temática da avaliação, porém, não há nenhuma
publicação sobre avaliação em larga escala em sistemas privados de ensino. Pretende-se que a pesquisa
contribua com o processo de reflexão dos envolvidos no programa de avaliação em larga escala
pesquisado e, sobretudo que contribua para a ampliação da produção científica sobre a temática em
questão.

Palavras chave: avaliação em larga escala; educação básica; políticas públicas de avaliação.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: PESQUISAS NO ÂMBITO DO SINAES
Marina PiasonBreglio Pontes
Mônica Piccione Gomes Rios
PPGE/PUC-Campinas
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), instituído em 2004, apresenta
três componentes: avaliação institucional, avaliação dos cursos de graduação e exame nacional
do desempenho do estudante (Enade). Passados 15 anos da elaboração do documento que serviu
de base para a formulação e implantação do Sinaes, diversos estudos e pesquisas integram a
produção científica sobre a temática em questão e abrangem aspectos relacionados à política e
suas repercussões na educação superior, incluindo, gestão, práticas docentes, currículo,
formação, infraestrutura, entre outros. Esse estudo tem como foco a avaliação institucional que é
integrada pela avaliação interna, conduzida por uma comissão própria de avaliação (CPA), e pela
avaliação externa, realizada por meio de visitas in loco por uma comissão de especialistas
designada pelo Ministério da Educação (MEC). O estudo teve como objetivo identificar a
produção científica em periódicos registrados na base Scientific Electronic Library Online
(Scielo). O método consistiu em levantamento bibliográfico, de cunho qualitativo, no período de
2004-2018. Como resultado, encontraram-se 25 artigos que enfocam a avaliação institucional,
tendo sido categorizados e analisados, com base nos objetivos, método e resultados.
Constatou-se que a distribuição das publicações na linha do tempo oscila, sendo visível um
crescente volume entre os anos de 2008 e 2011, com queda acentuada a partir deste ano,
voltando a atingir um pico de quatro artigos no ano de 2018, considerando a busca realizada até o
mês de maio. Destaca-se a Revista Avaliação, com 17 artigos, o equivalente a 68% do total,
colocando-a em local de destaque no que se refere às publicações relacionadas à avaliação
institucional. Evidenciou-se, ainda, que a maioria dos artigos, 19, enfoca a avaliação interna,
enquanto somente um tem como objeto a avaliação externa, e cinco artigos discutem ambas, com
ênfase na autoavaliação e na atuação das comissões próprias de avaliação (CPA), sobretudo nas
pesquisas em que houve produção de material empírico. Chama a atenção que, ainda que o
Sinaes tenha como propósito a melhoria da qualidade da educação superior, não foram
encontrados estudos que se debrucem sobre a articulação entre a avaliação externa e a avaliação
interna (autoavaliação), demonstrando que há uma lacuna que abre espaço para futuros estudos e
pesquisas a serem realizadas. Tais resultados revelam a complexidade e a abrangência da
temática e apontam a necessidade de se ampliar a problematização sobre esse componente do
Sinaes, em prol de se contribuir para intensificar o debate que tensiona a avaliação institucional e
a melhoria da qualidade da educação superior.
Palavras chave: Sinaes; Políticas Públicas de Avaliação; Avaliação Institucional.

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA E O PACTO DE QUALIDADE
NEGOCIADO
Jordana de Souza Silva
Coordenadora Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Campinas - SP
Ana Claudia Santurbano Felipe Franco
Professora da Rede Municipal de Ensino de Campinas – SP
Acreditando que a gestão democrática e os processos avaliativos participativos necessitam ser
continuamente refletidos, negociados, pactuados e significados com e no coletivo de atores, em
contraponto à políticas meritocráticas e práticas autocráticas a Rede Municipal de Ensino de
Campinas (RMEC) implementou, no ano de 2018, a política de Avaliação Institucional
Participativa (AIP) nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs). Neste sentido,
instituiu as Comissões Próprias de Avaliação (CPAs) compostas por diferentes segmentos da
comunidade escolar para coordenar o processo de avaliação interna em prol da qualificação do
projeto pedagógico (PP) das escolas. Considerando os princípios que embasam esta política
alternativa, como o da avaliação como processo coletivo e qualidade negociada, a Secretaria
Municipal de Educação (SME) criou estratégias para a consolidação da AIP, entre elas
destaca-se a Reunião de Negociação compreendida como espaço propício para diálogo sobre as
prioridades elencadas nos PPs de cada escola. De fato, a participação dos segmentos famílias,
alunos, funcionários, professores e equipe gestora e, o diálogo com os gestores centrais da SME
é essencial. Neste contexto, há de se conjecturar se este espaço, de fato, viabiliza o pacto de
qualidade negociado entre as CPAs e o poder público e, potencializa a qualificação da escola
pública municipal de Campinas. Assim, numa linha de tempo (2010-2018), temos como objetivo
descrever os processos desencadeados e os pactos firmados neste espaço de negociação em prol
do avanço da aprendizagem de todos os estudantes, bem como conhecer os possíveis
atendimentos das prioridades apresentadas pelas CPAs. Visando descrever o percurso delineado,
optou-se pela análise documental com vistas a conhecer as prioridades estabelecidas pelos
membros das CPAs das 44 EMEFs e os compromissos assumidos pelos gestores centrais da
SME para resolução destas demandas. Frente aos dados levantados compreende-se que uma
política se consolida a medida que participação é qualificada e as ações são negociadas num
diálogo constante e plural entre os membros que atuam em nível central (SME) e em nível micro
(escola). Cabe ressaltar que embora as reuniões de negociação tenham sido deflagradas no ano
de 2010, os diálogos entre atores e entre as instâncias não ocorreram anualmente como previsto
em contraponto aos princípios da qualidade negociada e participação ativa dos partícipes deste
processo. Enfim, podemos inferir que a interrupção do diálogo e a (des)continuidade deste
movimento/processo participativo e negociado podem fragilizar esta política que se propõe
reflexiva, participativa e negociada.
Palavras chave: Avaliação Institucional Participativa; Comissão Própria de Avaliação;
Negociação.

BOAS PRÁTICAS ESCOLARES EM ÁREA DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO
MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA
Wanderson Luís Teodoro
Adolfo Ignácio Calderón
PPGE/PUC-Campinas
A dissertação cujo tema já foi elencado vem sendo realizada através de pesquisa nos Bancos de
dados da Scielo, BDTD, CAPES, livros e artigos indicados pelo professor orientador.
Informações iniciais dão conta de que a pesquisa em eficácia escolar teve início nos EUA,
Inglaterra e França nos anos 60. Os estudos de Coleman (1966) nos EUA foram a referência da
pesquisa em eficácia escolar. Madaus nos anos 70 demarca uma transição nos estudos ao inserir
os processos escolares nos critérios de pesquisa, as quais se consolidaram nos anos 80. Segundo
Mello (1994) os estudos em eficácia escolar têm início no Brasil nos anos 90 com a implantação
do sistema de avaliação da educação básica (SAEB), cujos resultados subsidiaram pesquisas
realizadas a partir dos anos 2000. Um exame denominado PISA (programa internacional de
avaliação de alunos) que avalia o desempenho de alunos em nível internacional também
influenciou as ações no âmbito do governo brasileiro em função do resultado do Brasil não ter
sido satisfatório. Assim, o sistema de avaliação vem sendo implementado com novas formas de
avaliação e mensuração de dados como a Prova Brasil, a Provinha Brasil, o IDEB, o ANA, o
ENEM e o SINAES, entre outras medidas na esfera da educação para mensurar o desempenho
dos alunos e colher dados que possam dar suporte na tomada de decisões que visam melhorar a
qualidade da educação no Brasil. Uma importante pesquisa a ser mencionada é a GERES
(Estudo Longitudinal da Geração Escolar 2005), realizada em 303 escolas e cinco cidades
brasileiras entre 2005 e 2008, cujo objetivo foi identificar as características escolares que
reduziam o impacto do nível socioeconômico dos alunos na aprendizagem. O problema de
pesquisa é buscar identificar os fatores que tornam umas escolas mais eficazes do que outras
mesmo estando localizadas em áreas de vulnerabilidade social. O método a ser utilizado é a
pesquisa bibliográfica, a seleção de duas escolas de Águas de Lindoia a partir dos dados das
tabelas do IDEB, a aplicação de questionários e a realização de grupo focal aos gestores e
professores dos 5º e 9º anos das escolas selecionadas, o tratamento dos dados e a comparação dos
achados com os conhecimentos oriundos da pesquisa bibliográfica. O objetivo geral é identificar
e analisar as boas práticas escolares que contribuem para que escolas de ensino fundamental,
localizadas em contexto de vulnerabilidade social, sejam consideradas como escolas eficazes,
isto é, consigam atingir e superar metas de desempenho escolar estabelecidas pelo poder público.
O resultado esperado é constatar se os fatores de eficácia levantados na pesquisa bibliográfica
estão presentes nas escolas selecionadas ou a identificação de novos fatores de eficácia escolar.
Palavras chave: boas práticas escolares, eficácia escolar e IDEB.

BRINCAR E INVESTIGAR FENÔMENOS COM ÁGUA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Karina Luiza S. Fernandes
Jorge Megid Neto
PPGE-FE-Unicamp
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem por finalidade a formação integral
da criança e o desenvolvimento de propostas educativas através da interação e brincadeira. As
crianças pequenas demonstram muito interesse em explorar o ambiente e tudo que lhes cerca,
constroem ideias e elaboram perguntas sobre diferentes fenômenos e a escola infantil pode
considerar tais características para ampliar o repertório das crianças e suas vivências. Assim, esta
pesquisa buscou oportunizar, por meio de uma sequência de ensino investigativa, diferentes
possibilidades para o acesso ao conhecimento (procedimentos, atitudes e conceitos) de modo
lúdico. O trabalho teve por objetivo elaborar, desenvolver e avaliar um conjunto de atividades
envolvendo fenômenos com água, integrando diferentes áreas do conhecimento. Investigou a
seguinte questão: qual a potencialidade de brincadeiras e de explorações de fenômenos com água
para o desenvolvimento sociocognitivo de crianças da Educação Infantil? O trabalho foi
realizado com 30 crianças de 3 a 5 anos, em escola pública da Rede Municipal da cidade de
Campinas. Consiste em uma pesquisa de natureza interventiva, em que a professora/pesquisadora
interfere propositalmente nas práticas pedagógicas realizadas com um grupo de crianças.
Caracteriza-se também como uma pesquisa experimental de grupo único (sem grupo de
controle). A partir das falas das crianças, seus interesses, suas ideias e suas perguntas, ocorreu o
planejamento da sequência didática. Dessa forma, a abordagem do tópico água aconteceu de
modo a integrar diferentes áreas de conhecimento e em perspectiva múltipla (social, cultural e
histórica). Através de uma situação fictícia iniciamos o projeto de ensino, que envolveu a
exploração de objetos na água, brincadeiras e o incentivo a pensar sobre o ambiente e a água,
bem como sobre a água e nossa relação com este elemento em diferentes épocas. Tais propostas
aconteceram por meio de rodas de conversa, leituras, desenhos, atividades experimentais
exploratórias, imagens, música, escrita coletiva e comunicação com a comunidade escolar.Os
dados foram coletados por intermédio de diário de campo, filmagem, fotografia e desenhos
elaborados pelas crianças. Elencamos enquanto categorias de análise: brincar e conhecer, a partir
das explorações sobre fenômenos com água. Consideramos que as atividades desenvolvidas
favoreceram: a argumentação das crianças; a interação entre as crianças e entre as crianças e a
professora/pesquisadora; situações lúdicas, de brincadeira, em que notamos o envolvimento das
crianças, a investigação, a imaginação/imitação; e o conhecimento (levantar hipóteses, observar,
classificar, comunicar, investigar, ouvir). Neste sentido, tratar de temáticas que envolvem a
Ciência na Educação Infantil pode ser instigante para os pequeninos, pois permite explorações,
investigações, vivências e interações que podem ampliar a compreensão de mundo das crianças.
Palavras chave: Educação Infantil. Brincadeira. Ensino de Ciências.

CINQUENTA ANOS DE REFORMA UNIVERSITÁRIA E A EXPANSÃO DO ENSINO
SUPERIOR BRASILEIRO
Armando Gonçalves
Adolfo Ignácio Calderón
Financiamento CNPq
PPGE/PUC-Campinas
Em maio de 1968, as autoridades educacionais brasileiras promoveram uma ampla e controversa
reforma universitária, que modificou aspectos acadêmicos e administrativos das instituições de
ensino superior. Entre diversas mudanças destacaram-se: integração de cursos, áreas e
disciplinas; composição curricular, com disciplinas obrigatórias e optativas; centralização da
coordenação administrativa, didática e de pesquisa; diferenciação de cursos em níveis e duração;
incentivo formal à pesquisa; extinção da cátedra; estabelecimento de regimes de trabalho docente
integral e parcial; ampliação da representação docente em cargos de direção universitária;
fomento controlado à expansão de vagas; e dinamização da extensão universitária. Passados
quase cinquenta anos da reforma universitária observa-se uma enorme expansão do ensino
superior, com o número de matrículas passando de 200 mil na década de 1960, para 1,4 milhão
na década de 1980 e para 8,1 milhões em 2016. A partir de revisão bibliográfica junto a autores
consagrados nessa temática realizou-se estudo, de caráter qualitativo, com o objetivo de
identificar efeitos daquela reforma, considerando-a uma política pública, cinquenta anos depois,
na educação superior brasileira. O resultado do trabalho mostrou que a reforma universitária de
1968, de um lado, valorizou a articulação entre ensino e pesquisa acadêmica e institucionalizou a
carreira docente, fortalecendo e expandindo a educação pública gratuita. Porém, de outro lado,
essas mudanças implicaram em aumento do custo do ensino público e limitaram sua expansão da
educação superior gratuita no Brasil, por conta das constantes restrições fiscais brasileiras.
Assim, embora a educação superior pública tenha passado de aproximadamente 80 mil alunos na
década de 1960, para 2 milhões em 2016, ainda ficou longe de atender a demanda de candidatos
ao ensino superior público e gratuito. Paralelamente a essa situação, a forte pressão demográfica
e social por maior acesso às universidades estaduais e federais, com vestibulares cada vez mais
concorridos e seletivos, mostrava que o sistema público não conseguia atente-la e favoreceu uma
ainda mais significativa expansão do ensino superior privado, nos últimos cinquenta anos. Este
responde atualmente por 75% do total de matrículas, que atendiam 6,1 milhões de alunos em
2016, em universidades, centros universitários e faculdades sem fins lucrativos, de caráter
comunitário ou confessional, e com fins lucrativos, de caráter mercantil. Dessa forma, pode-se
verificar que a reforma universitária de 1968 gerou, de fato, a criação de dois sistemas de ensino
superior distintos: o primeiro, de caráter público ou privado sem fins lucrativos, de acesso
bastante seletivo, de feição acadêmica, e mais fortemente vinculado à pesquisa e à
pós-graduação; e o segundo, de caráter privado com fins lucrativos, de caráter
predominantemente mercantil, promotor de uma educação desvinculada da pesquisa, de menor
duração e distinção, e fortemente voltado a formação de mão-de-obra para o mercado de
trabalho.
Palavras-chave: Reforma Universitária de 1968; Educação Superior Brasileira; Ensino Superior.

CLIMA DE SALA DE AULA: CONTRIBUIÇÕES DE UM PROJETO DE
INTERVENÇÃO
Bárbara Sparapan
Jussara Tortella
PPGE/PUC-Campinas
O clima de sala de aula se refere às percepções subjetivas dos alunos e dos professores em
relação às dimensões específicas da classe, como as características físicas, o envolvimento dos
alunos com as atividades, o comportamento dos professores e dos alunos, e a relação entre os
professores e os alunos e entre os próprios pares. É possível considerar que dois fatores de
grande importância estão relacionados ao clima de sala de aula, são eles: o ambiente sociomoral
e o desempenho escolar; nesse sentido, buscar melhorias para o clima poderá trazer benefícios
enriquecedores aos alunos e também aos professores. Diante dessas constatações, emergiu-se o
seguinte problema de pesquisa: haverá melhorias no clima de sala de aula do Ensino
Fundamental a partir de um projeto de intervenção visando à autorregulação da aprendizagem e à
qualidade das relações interpessoais? Sendo assim, definiu-se como objetivo geral deste estudo:
investigar se haverá melhorias no clima de sala de aula do Ensino Fundamental a partir de um
projeto de intervenção visando à autorregulação da aprendizagem e à qualidade das relações
interpessoais. Os objetivos específicos são: a) avaliar a qualidade do clima de sala de aula antes e
depois do projeto de intervenção identificando as possíveis diferenças; b) avaliar os processos de
autorregulação dos alunos antes e depois do projeto de intervenção identificando as possíveis
diferenças; c) investigar a percepção dos alunos e das professoras em relação aos impactos do
projeto de intervenção. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa de caráter
explicativo baseada na perspectiva teórica piagetiana, na qual foi utilizado o método
quase-experimental de grupo único e os seguintes instrumentos: intervenção, questionário,
observação sistemática e narrativa. A pesquisa foi realizada em uma escola municipal de
Campinas-SP e contou com a participação de uma turma de 4º ano com 23 alunos e uma turma
de 5º ano com 19 alunos. A partir da pré-análise qualitativa, verificou-se que o projeto de
intervenção contribuiu para a melhoria do clima de sala de aula e para os processos
autorregulatórios dos alunos, contudo, a pré-análise quantitativa mostrou que estatisticamente
não ocorreram mudanças significativas; este resultado vai ao encontro do aporte teórico que
salienta a necessidade das intervenções serem realizadas com intencionalidade docente, aspecto
que esteve fragilizado no início da aplicação. Posteriormente, serão realizadas as análises
completas e a triangulação dos dados. Pretende-se que este estudo propicie, aos gestores e
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, uma reflexão acerca das implicações
pedagógicas de um clima de sala de aula positivo e de como um projeto de intervenção visando à
autorregulação da aprendizagem e à melhoria das relações interpessoais pode contribuir nessa
direção. Ainda, enseja-se que as publicações em espaços científicos possam contribuir com o
avanço do entendimento do papel do clima de sala de aula para a aprendizagem.
Palavras-chave: Ambiente sociomoral. Autorregulação da aprendizagem. Ensino Fundamental.

COMEMORANDO O DIA DA MATEMÁTICA: UMA OFICINA
Luzybel Turski Bida
Elisiane dos Santos da Luz
Angelina António Mhalo Mavundza
Priscila Kabbaz Alves da Costa
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Neste texto é trazido, por meio da metodologia de pesquisa qualitativa do tipo narrativa, um
relato de uma oficina aplicada para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em
comemoração ao dia da matemática. A ideia da elaboração dessa oficina surgiu a partir do
discurso da professora da turma do EJA ao relatar que estes apresentavam dificuldades em
matemática básica, propondo a aplicação de atividades diferenciadas no sentido de sanar ou
diminuir tais dúvidas. Para isso, organizamos atividades sobre números inteiros, geometria e
frações. Esta oficina teve como objetivo realizar atividades e jogos que mostram um lado
divertido e interessante, em que eles constroem seu conhecimento por si próprios, além de
mostrar a importância da matemática no dia a dia. Por isso, cada uma de nós ficou responsável
por alguma atividade. O primeiro conteúdo era frações, no qual levamos jogos que permitiram
aos alunos fazer comparações de frações, ou seja, trabalhar as frações equivalente, isso seria com
o jogo “Dominó das frações”, o segundo jogo:” Papa-todas de frações” também tinha o
propósito de fazer os alunos estabelecerem comparações entre as frações porém teriam que
analisar 3 frações diferentes, e concluir qual delas seria maior. O segundo conteúdo era números
inteiros, e levou os jogos Matix e Vai-e-Vem. O primeiro é um jogo de estratégia em que você
deve retirar as peças, que tem números inteiros, do tabuleiro, tentando ficar com a maior soma
possível, e o segundo jogo consiste em uma trilha, na qual se utilizam dois dados: um de sinais, e
outro com números, e tem como objetivo sair do 0, ou seja, a partida e chegar no 20 ou -20, que
são as chegadas. O terceiro conteúdo envolviam geometria: um jogo de “adivinhação” usando a
caixa tátil, e planificações de três poliedros: o cubo, o tetraedro e o prisma de base pentagonal,
para os alunos decorarem e montarem o poliedro em três dimensões. Para dar início à oficina,
Houve a necessidade de adaptar na hora as atividades pois naquela turma havia um aluno
especial em nossa sala, e precisávamos adaptar algumas atividades para que ele pudesse se
envolver como os outros alunos. Ficamos um pouco preocupadas em faze-lo sentisser bem e
incluído. Os alunos foram dividiram em três “estações”, cada uma com os jogos de um conteúdo,
e então os alunos começaram a jogar. Como nosso aluno especial tinha uma deficiência física,
era complicado movê-lo de uma estação de jogos para outra, então mudamos nosso
planejamento. Iríamos aplicar nossas atividades em mesas fixas, e depois de um tempo,
movemos o jogo para a outra “estação”. Todos os alunos realizaram as atividades que
propusemos. Nosso aluno especial se mostrou muito interessado e dedicado, assim, ele pode
participar assim como seus colegas, e isto nos deixou muito felizes. Ao fim da oficina, notamos
que todos os alunos conseguiram se divertir com os jogos que levamos, e assim viram que a
matemática pode ser algo prazeroso, não só uma matéria difícil e que é mecânica e sem sentido.
Palavras chave: Narrativa. Matemática. Oficina.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA A
ATUAÇÃO DOCENTE
Bruna Prataviera Feher
Magali Aparecida de Oliveira Arnais
PPGE/PUC-Campinas
Para que a aprendizagem escolar seja uma experiência estimulante e relevante, se faz
indispensável que o docente tenha um domínio dos conhecimentos a que devem ser ensinados
aos alunos. Habilidades estão associadas ao saber fazer. Competências são um conjunto de
habilidades desenvolvidas, que caracterizam, funções específicas e, as habilidades devem ser
desenvolvidas na busca das competências. Esta pesquisa em andamento tem por finalidade
conhecer as competências e habilidades que se fazem necessárias na formação do Pedagogo para
a docência na atualidade. Tal temática apresenta relevância no contexto educacional brasileiro
em vista da recente publicação do documento normativo Base Nacional Comum Curricular
(BNCC, 2017) que define os direitos de aprendizagem dos estudantes brasileiros na Educação
Básica, bem como as questões políticas econômicas e tecnológicas que perpassam o contexto
escolar e incidem na ação docente levando a reflexão sobre a profissão de ensinar/formar
crianças e adolescentes na atualidade. A escolha por essa temática surgiu através de algumas
vivências em estágios obrigatórios, já que ao observar alguns docentes muitas vezes sem um
conceito pedagógico, foi sentida a necessidade de explorar tal tema. A questão investigadora da
pesquisa é: quais competências e habilidades são necessárias para o exercício da docência na
atualidade na perspectiva do professor que atua nas séries iniciais do ensino fundamental? como
objetivos específicos: a) conceituar competências e habilidades no âmbito dos principais autores
da área de educação que tratam dessa temática como Perrenoud (1998, 1999, 2005), Tanguy
(1997) e Zabala (2010); b) analisar os principais documentos normativos como a lei n° 9394
(LDB/96), resolução CNE/CP n°1/2006 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura e a BNCC (2017) identificando relações entre
competências e habilidades para a docência no ensino fundamental; c) conhecer o ponto de vista
do professor sobre competências e habilidades para o exercício da ação docente na atualidade. A
metodologia da pesquisa, de abordagem qualitativa e cunho exploratório, prevê, além do
levantamento bibliográfico acima citado para o aporte teórico, a ida a campo em uma unidade de
educação básica – Ensino Fundamental anos iniciais, da rede estadual do município de
Campinas/SP. Os instrumentos de coleta de dados serão a observação do contexto escolar e
aplicação de questionário aos sujeitos - professores que atuam no ensino fundamental da
instituição investigada. Espera-se conhecer através desta pesquisa, a perspectiva dos pedagogos
em relação às competências e habilidades necessárias para exercício de sua profissão no ensino
fundamental na atualidade e assim contribuir em estudos sobre essa temática.
Palavras chave: Competências e habilidades, docência, ensino fundamental.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO PARA A
ATUAÇÃO DOCENTE
Bruna Prataviera Feher
Magali Aparecida de Oliveira Arnais
PPGE/PUC-Campinas
Para que a aprendizagem escolar seja uma experiência estimulante e relevante, se faz
indispensável que o docente tenha um domínio dos conhecimentos a que devem ser ensinados
aos alunos. Habilidades estão associadas ao saber fazer. Competências são um conjunto de
habilidades desenvolvidas, que caracterizam, funções específicas e, as habilidades devem ser
desenvolvidas na busca das competências. Esta pesquisa em andamento tem por finalidade
conhecer as competências e habilidades que se fazem necessárias na formação do Pedagogo para
a docência na atualidade. Tal temática apresenta relevância no contexto educacional brasileiro
em vista da recente publicação do documento normativo Base Nacional Comum Curricular
(BNCC, 2017) que define os direitos de aprendizagem dos estudantes brasileiros na Educação
Básica, bem como as questões políticas econômicas e tecnológicas que perpassam o contexto
escolar e incidem na ação docente levando a reflexão sobre a profissão de ensinar/formar
crianças e adolescentes na atualidade. A escolha por essa temática surgiu através de algumas
vivências em estágios obrigatórios, já que ao observar alguns docentes muitas vezes sem um
conceito pedagógico, foi sentida a necessidade de explorar tal tema. A questão investigadora da
pesquisa é: quais competências e habilidades são necessárias para o exercício da docência na
atualidade na perspectiva do professor que atua nas séries iniciais do ensino fundamental? como
objetivos específicos: a) conceituar competências e habilidades no âmbito dos principais autores
da área de educação que tratam dessa temática como Perrenoud (1998, 1999, 2005), Tanguy
(1997) e Zabala (2010); b) analisar os principais documentos normativos como a lei n° 9394
(LDB/96), resolução CNE/CP n°1/2006 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura e a BNCC (2017) identificando relações entre
competências e habilidades para a docência no ensino fundamental; c) conhecer o ponto de vista
do professor sobre competências e habilidades para o exercício da ação docente na atualidade. A
metodologia da pesquisa, de abordagem qualitativa e cunho exploratório, prevê, além do
levantamento bibliográfico acima citado para o aporte teórico, a ida a campo em uma unidade de
educação básica – Ensino Fundamental anos iniciais, da rede estadual do município de
Campinas/SP. Os instrumentos de coleta de dados serão a observação do contexto escolar e
aplicação de questionário aos sujeitos - professores que atuam no ensino fundamental da
instituição investigada. Espera-se conhecer através desta pesquisa, a perspectiva dos pedagogos
em relação às competências e habilidades necessárias para exercício de sua profissão no ensino
fundamental na atualidade e assim contribuir em estudos sobre essa temática.
Palavras chave: Competências e habilidades, docência, ensino fundamental.

CONCEPÇÕES DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA NÍVEL
MÉDIO SOBRE FORMAÇÃO CONTINUADA
José Ferrari Junior
Mestrando no PPGPE-UFSCar
Juliana Rink
FE-UNICAMP
A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) tem o papel de formar o indivíduo com sabedoria,
ética, cidadania e cultura, focando na formação de uma profissão de forma crítica e reflexiva, e
não restrita à dimensão do ensinar a fazer. Na contemporaneidade, os docentes da EPT enfrentam
novos desafios relacionados às mudanças que afetam as relações profissionais, aos efeitos das
inovações tecnológicas sobre as atividades de trabalho e culturas profissionais. Pela legislação
brasileira vigente, a EPT é ofertada por Institutos, Centros de Educação e por Faculdades de
Tecnologia, abrangendo a formação inicial e continuada, no nível médio e na graduação e
pós-graduação. Em específico, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio (EPTNM) pode
ocorrer de modo integrado, concomitante ou subsequente ao Ensino Médio regular. Contudo, ao
analisarmos como ocorre a formação de professores que exercem a docência nesse segmento, nos
deparamos com a indefinição de políticas e a carência de produção sobre o tema. É essencial
discutir a formação de docentes nela atuante já que, em geral, esses profissionais tendem a não se
reconhecer como docentes, mas somente como profissionais da área específica. Nesse sentido, a
formação continuada pode contribuir para mudanças em relação a essa visão, proporcionando
reflexões sobre o papel desses professores na EPT. Assim, esse estudo objetiva investigar as
concepções sobre formação continuada de um grupo de 13 professores atuantes na EPTNM, de
duas Escolas Técnicas Estaduais localizadas em cidades do interior paulista. Faz parte de uma
pesquisa de mestrado realizada entre os anos de 2016 e 2018. Além de análise documental, foi
realizada uma pesquisa de campo com os professores a partir de um questionário estruturado. A
técnica de análise de dados usada foi a análise textual discursiva. Em relação ao perfil dos
professores participantes, mais da metade está na faixa etária de 30 até 39 anos.
Aproximadamente 60% possui em média 3 a 4 anos de experiência na instituição e cerca de 2/3
exerce outro trabalho em paralelo à função de professor. A maior parte declarou ter tido pouco
ou nenhum contato com conhecimentos pedagógicos na formação inicial. Sobre o ingresso na
carreira docente, foi possível identificar motivos de caráter pessoal (vocação, inspiração de
outros professores, prazer em passar conhecimento); e/ou de caráter profissional (segundo
emprego, estabilidade da carreira). Os docentes mostraram consciência sobre a necessidade de
realizar cursos de formação continuada, entretanto, 15% declarou não realizá-los. Para 85%, o
fator tempo é o principal obstáculo para participar de formação continuada; aspectos financeiros
são o segundo entrave mais citado. Mais da metade alegou a importância de realizar cursos da
área técnica e não ligados ao campo da Educação. Eventos como Simpósios, Congressos,
Seminários e Workshops foram pouco citados como oportunidades de formação continuada e
nenhum professor mencionou as reuniões pedagógicas e/ou de área que ocorrem nas escolas
participantes da pesquisa como exemplos de formação. Esperamos que esse estudo contribua
para o aprofundar o estudo sobre a identidade do professor da EPTNM, bem como sua entrada na
docência e o fomento à nova pesquisas sobre o tema.

Palavras chave: Educação Profissional Técnica de Nível Médio; formação continuada;
concepções docentes.

CONOCIMIENTOS QUE UTILIZAN LOS PROFESORES AL DISCUTIR UNA
ACTIVIDAD DISEÑADA PARA EL TEMA VOLUMEN DE SÓLIDOS DE
REVOLUCIÓN
Danae Gómez Arroyo
Eric Flores-Medrano
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Miguel Ribeiro
Universidade Estadual de Campinas
Diversos estudios han reportado dificultades que tienen los estudiantes en la asignatura de
Cálculo. Una alternativa que poseen los profesores para lidiar con dichas dificultades es la
planificación adecuada de los temas en cuestión, y una competencia deseable es anticiparse al
comportamiento y desempeño matemático de sus estudiantes frente a las actividades propuestas.
Este reporte muestra una investigación que tiene como objetivo analizar y determinar el
conocimiento que emplea un grupo de profesores al predecir el posible comportamiento y
desempeño matemático de estudiantes del nivel medio superior para el tema de Volumen de
Sólidos de Revolución, así como el conocimiento que utilizan para justificar las coincidencias y
discrepancias en relación al cumplimiento de dichas predicciones mediante el modelo
Conocimiento Especializado del Profesor de Matemáticas (MTSK). El estudio se desarrolló con
un enfoque cualitativo y mediante estudio de caso. Los informantes del estudio son un grupo de
cinco profesores que habitualmente imparten los cursos de Cálculo en el nivel medio superior.
Dicho grupo colaboró con dos investigadores en Educación Matemática, dos estudiantes de la
Licenciatura en Matemáticas y tres estudiantes de la Maestría en Educación Matemática. En
primera instancia, se diseñó una secuencia didáctica para el tema, a partir de ésta, los profesores
realizaron sus predicciones acerca del posible comportamiento matemático de los estudiantes.
Posteriormente, se implementó la secuencia didáctica previamente diseñada en una institución
donde labora una de las participantes, en un bachiller de México. La información obtenida a
través de dicha implementación fue discutida con los profesores para indagar a qué atribuían el
cumplimiento o no cumplimiento de las predicciones elaboradas. Por lo que, nuevamente
realizamos un análisis sobre los conocimientos que emplean para esta finalidad. Los resultados
se muestran para la actividad 6 de la secuencia didáctica. Discutiremos dos de las cuestiones de
la actividad 6 perteneciente a la secuencia didáctica que se ha implementado y el conocimiento
asociado a las predicciones elaboradas por los profesores para dichas cuestiones, así como lo
que ha ocorrido en la clase y qué argumentaron los profesores al respecto. El objetivo de la
actividad 6 es que los estudiantes comprendan que los sólidos de revolución se generan a partir
del giro de una función en un determinado intervalo sobre un eje de rotación, cuya imagen f(x)
se corresponde con el radio de la circunferencia formada en el punto de corte perpendicular al eje
de rotación. En total, para esta actividad, se efectuaron nueve predicciones centrales, de las
cuales exhibiremos sólo algunas de ellas, además mostraremos qué ocurrió en el aula respecto a
esas predicciones.

Palavras chave: Educación matemática; didáctica; Profesores.
CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL DE VIGOTSKI PARA O
ENSINO DE CIÊNCIAS
Érica Francelino Saccomani
Anna Maria Lunardi Padilha
Faculdade de Educação PUC-Campinas
A teoria Histórico-cultural de L. S. Vigotski e sua escola assume que o desenvolvimento
humano, a formação do pensamento e da consciência, acontecem nas relações concretas da vida
social. Afirma, também, que os indivíduos se constituem nas dimensões social e individual,
sendo tais dimensões interdependentes e em constante movimento dialético. A dimensão social
refere-se a como cada indivíduo relaciona-se com os outros e com o meio em que vive, e, em
consequência, como essas relações são internalizadas individualmente, ou seja, a dimensão
individual. A elaboração da teoria histórico-cultural está ancorada, desde sua origem, no método
materialista histórico e dialético, como explicita Vigotski ao referir-se aos fatores históricos e
sociais que são constitutivos da consciência humana, apropriando-se dos princípios filosóficos e
do método de Karl Marx. O desenvolvimento psíquico do homem não é resultado apenas do
desenvolvimento natural biológico, mas, fundamentalmente é fruto das relações concretas de
vida - do trabalho e da linguagem - encarnadas em cada um. Segundo a teoria histórico-cultural,
o plano biológico refere-se à natureza dada, às funções elementares, ou seja, às propriedades
jacentes no organismo e o plano cultural refere-se às funções psíquicas superiores, propriamente
humanas e culturais, que serão desenvolvidas conforme as relações sociais; o que a natureza
fornece ao indivíduo ao nascer não lhe é suficiente para viver em sociedade. A natureza é
transformada pela cultura e o ser biológico é transformado em ser cultural. As funções psíquicas
superiores são a própria conversão do que é cultural e interpsíquico em individual, ou
intrapsíquico. A maneira como as relações sociais acontecem na vida concreta determinam a
posição social de cada indivíduo que, ao mesmo tempo em que é determinado, também
determina. Nesse movimento é que está a possibilidade de superação das formas de exploração e
de dominação, com vistas à emancipação. Para tanto é necessário que todos os indivíduos
tenham acesso aos bens produzidos historicamente pela humanidade e, está aí, o papel
fundamental da educação. Assumindo essa perspectiva é que esta pesquisa foi desenvolvida, com
o objetivo de estudar o acesso de todos os estudantes aos conhecimentos mais e melhor
desenvolvidos até esse momento histórico. A escola é o espaço por excelência para a formação
da consciência e para que mudanças sociais sejam pensadas e promovidas. Os conceitos
científicos, ensinados na escola, diferentes dos conceitos cotidianos, promovem o
desenvolvimento e possibilitam o domínio do que de mais avançado a sociedade conquistou. Em
relação ao ensino de Ciências, temática que nos interessa nesta investigação, ao analisar os
documentos oficiais que regem o ensino público, como os Parâmetros Curriculares Nacionais e o
Currículos de Ciências da Natureza do estado de São Paulo, identifica-se que há um
esvaziamento dos conhecimentos científicos nesse campo do conhecimento, de modo a não
contribuir adequadamente para a superação do pensamento sincrético dos estudantes em direção
à síntese, própria dos conceitos científicos.

Palavras chave: Teoria Histórico-cultural, Ensino de Ciências da Natureza e Currículo.
CONTRIBUIÇÕES DE JOHN DEWEY PARA FORMAÇÃO CONTINUADA E O
ENSINO DE BIOLOGIA
Wanessa C. G. Fialho
Dr.Samuel Mendonça
Bolsista CAPES (Prosuc)
PPGE/PUC-Campinas
A formação de professores já vem sendo investigada há algumas décadas, no Brasil. Diante das
reformas atuais da educação básica, em especial as mudanças da Lei de Diretrizes e Bases nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, e sua última emenda, em 2016, que alterou a estrutura do
ensino médio, por meio da Lei nº 13.415, de 16/02/2017, essas transformações trazem alterações
também para a relação de ensino e aprendizagem. A partir dessas mudanças, repensar o ensino
de biologia para o ensino médio é necessário; seja pela legislação, pela história e filosofia da
biologia - HFB, como, principalmente, pela necessidade de retomada de clássicos do
pensamento, como é o caso de John Dewey, autor estudado em nosso grupo de pesquisa em que
a investigação é realizada. Ao trazermos à luz da atualidade conceitos de um filósofo que viveu
em outra época, pretendemos, com isso, fazer uma reflexão sobre a educação daquela época, para
tentarmos, a partir de então, propor alternativas de melhorias para a educação em nossa
atualidade. Dessa forma partimos da pergunta: quais as contribuições da formação continuada
para o ensino de biologia com fundamento no conceito de experiência em John Dewey, com
professores de escolas estaduais do município de Quirinópolis, GO? Para tal propósito nossos
objetivos são: discutir a educação continuada como política pública; investigar aspectos do
pensamento de John Dewey sobre o conceito de experiência; relacionando-a ao currículo escolar
para o ensino médio; analisar e discutir os resultados e propor saída alternativa que aprimore a
educação como política pública educacional. Como hipótese, argumenta-se que os estudantes
não aprendem biologia de forma significante, no município de Quirinópolis, no ensino médio, e,
portanto, o poder público deve investir em políticas educativas para melhorias na formação
docente. O método diz respeito à pesquisa bibliográfica, realizada na Biblioteca Digital de Teses
e Dissertações, seguida da pesquisa empírica do tipo estudo de casos múltiplos, com professores
de biologia do ensino médio do referido município para conhecer o potencial de aprimoramento
da educação continuada como política pública. Os instrumentos dessa pesquisa são: entrevistas
semi-estruturadas com a direção e coordenação pedagógica das quatro escolas estaduais que
oferecem o ensino médio; questionário docente aplicado a sete professores de biologia, que
atuam nas quatro escolas investigadas do município; análise documental, a partir do Projeto
Político-pedagógico, do censo escolar, das provas externas aplicadas no Estado de Goiás e do
currículo estadual. Como resultado esperado busca-se aprimorar a educação no ensino médio, no
município de Quirinópolis, GO, para o efetivo ensino de biologia.
Palavras chave: formação contínua; políticas públicas; ensino de biologia.

CURSOS TECNOLÓGICOS: EM TELA O CURSO DE GESTÃO EMPRESARIAL DA
FATEC INDAIATUBA
Benedito Carlos Florêncio Silva
Mônica Piccione Gomes Rios
PPGE/PUC-Campinas
Este capítulo representa um excerto da pesquisa intitulada Efeitos do Enade no Curso de Gestão
Empresarial da Faculdade de Tecnologia de Indaiatuba (Fatec): Percepção de Gestores e
Professores e, enfoca a trajetória dos cursos tecnológicos no Brasil, com destaque ao Curso de
Gestão Empresarial da unidade da Fatec de Indaiatuba. Para tanto, o presente estudo buscou
amparo no artigo 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394, (LDB) de dezembro de
1996, considerada um marco legal no desenvolvimento da remodelação da política educacional,
em especial à educação superior. Por outro lado, a Lei Federal nº 5.540/68 é considerada a
norma legal que propiciou o surgimento dos Cursos Superiores de Tecnologia (CST) no início da
década de 1970. Essa Lei, possibilitava a criação de cursos profissionais de curta duração,
destinados a proporcionar habilitações intermediárias de grau superior. Nessa perspectiva, no
bojo da chamada “Reforma Universitária”, ocorrida por meio da Lei nº 5.540/68, teve início a
formação dos cursos de tecnólogos, cujo objetivo era atender às demandas da indústria naquele
período. Aproveitando-se dos benefícios da legislação, o estado de São Paulo foi pioneiro tendo
implantado diversos CST, dentre eles os primeiros cursos do Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza, que foi criado em 1969. O Centro Paula Souza é uma autarquia do
Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI). A instituição presente em cerca de 300 municípios
conta, no ano de 2018, com 223 Escolas Técnicas (Etecs) e 71 Faculdades de Tecnologia
(Fatecs) estaduais, com um total de 292,8 mil alunos matriculados nos cursos técnicos de nível
médio e nos superiores tecnológicos. As Fatecs possuem cerca de 80 mil alunos matriculados nos
74 cursos de graduação tecnológica em diversas áreas. Nesse sentido, constitui objetivo desta
pesquisa investigar os efeitos do Enade no Curso de Gestão Empresarial da Fatec de Indaiatuba
na percepção de gestores e professores, que foi criada por meio do Decreto 39.326, de 04 de
outubro de 1994, tendo como primeiro curso o Curso Superior de Tecnologia em Automação de
Escritórios e Secretariado, disponível no período noturno. No ano de 2005 foi instalado o curso
de Tecnologia em Informática, no período vespertino. No ano de 2010, ampliou suas instalações,
com potencial para a instalação de novos cursos. Nesse sentido, pretende-se que esse estudo pelo
caráter de ineditismo identificado possa contribuir não só com a Unidade pesquisada, mas,
também, com outras Fatecs pertencentes à educação superior do Centro Paula Souza. Intenta-se
que essa pesquisa possa contribuir, ainda, com a reflexão de educadores sobre os efeitos do
Enade nos cursos da educação superior, somando-se a outras pesquisas desenvolvidas à
semelhança que implicam a temática em questão.
Palavras chave: Políticas Públicas de Avaliação; Educação Tecnológica; Faculdade de
Tecnologia (Fatec); Curso de Gestão Empresarial;

DA VIDA DA ESCOLA PARA A ESCOLA DA VIDA
Adriana Batista de Souza Koide
Dra. Jussara Cristina Barboza Tortella
Agência financiadora: CAPES
PPGE/PUC-Campinas
As práticas pedagógicas contemporâneas precisam interrogar sobre as consequências sociais dos
saberes ensinados na escola e quais as suas contribuições para uma vida melhor. Com base
nesses pressupostos, se definiram os objetivos dessa pesquisa qualitativa, que se caracteriza com
natureza descritiva-explicativa e caráter colaborativo. O referencial teórico será norteado
principalmente por John Dewey e Célestin Freinet. A questão norteadora consiste em
compreender: como um desenvolvimento profissional que busca harmonizar saberes da escola
com os saberes da vida afeta as práticas pedagógicas de educadores que atuam com Pedagogia de
Projetos em uma escola pública municipal, de Ensino Fundamental? Serão participantes do
estudo 14 professoras e 250 crianças. Os objetivos específicos são: a) Participar, de forma
colaborativa em um desenvolvimento profissional docente, cuja temática estará direcionada para
o trabalho com a Pedagogia de Projetos; b) Planejar, colaborativamente, roteiros de trabalho para
projetos pautados em saberes que contribuam com a formação curricular e com a formação para
a vida, verificando posteriormente com a equipe quais práticas pedagógicas tiveram mais ou
menos êxitos nos contextos vividos e partilhados; c) Contribuir com a construção de narrativas
conjuntas durante o desenvolvimento profissional, visando a análise reflexiva das práticas
pedagógicas, dos projetos e da partilha de experiências; d) Analisar o trabalho desenvolvido pelo
grupo colaborativo, verificando como os projetos planejados e elaborados contribuíram com o
desenvolvimento das práticas pedagógicas, com a aprendizagem das crianças, tanto daquelas que
apresentam pouco interesse em aprender, como daquelas que se envolvem com facilidade,
verificando quais consequências sociais esses saberes podem impactar na vida dos envolvidos,
segundo os participantes. A produção do material empírico será feita por meio de diagnósticos
iniciais, intermediários e finais com os educadores. Também serão utilizados como registros o
diário de campo da pesquisadora; as narrativas construídas de forma colaborativa; o livro de
Trabalho Docente Pedagógico; vídeos e áudios do desenvolvimento profissional e das atividades
pedagógicas, imagens e fotografias diversas. A interpretação dos dados será feita através da
análise de conteúdo. As possibilidades de pensamento e ação aqui expostas intencionam
contribuir com o desenvolvimento profissional e pessoal de todos os envolvidos e almejam, ao
final, demonstrar se as partilhas vivenciadas podem (ou não) apontar práticas pedagógicas e
projetos que associam os saberes aprendidos e ensinados na escola com os saberes necessários
para a vida, como a capacidade de bem se comunicar pela escrita, de ler e compreender sem
dificuldades, de conhecimento das competências básicas da matemática, da criticidade para
argumentar, da capacidade de dialogar para resolver seus conflitos, do respeito consigo, com o
outro e com seus diversos espaços, do saber ouvir, enfim, do viver melhor, com mais saberes.
Palavras chave: Práticas pedagógicas. Desenvolvimento profissional. Pedagogia de projetos.

DEMOCRACIA E JOHN DEWEY: PENSAMENTO DOS GESTORES E
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Gabryelle Rahyara Miranda Castro da Cunha
Dr. Samuel Mendonça
Bolsista CAPES (Prosuc)
PPGE/PUC-Campinas
O conceito de gestão escolar, contemplado nas escolas pelo poder público, aprecia um novo
olhar para o trabalho educacional visando à participação da comunidade e de todo corpo físico da
instituição para a manutenção da mesma. Essa participação acontece em todas as etapas da
gestão, desde o ato de planejar os projetos, construí-los, implementá-los e avaliá-los até as
questões mais burocráticas da instituição. Em suma, a gestão democrática, prevista na nossa
Constituição Federal e na LDBEN, significa uma grande conquista na construção de um processo
democrático na escola. Essa gestão foi discutida por importantes pesquisadores brasileiros, com
destaque para Anísio Teixeira que exerceu importância singular na construção de bases da
política e administração da educação brasileira. Seu mestre, John Dewey, ofereceu, nos Estados
Unidos, contribuições para diversos âmbitos da educação, desde atividades exercidas em sala de
aula, como, principalmente, no que diz respeito à democracia e, por conseguinte, da gestão
democrática, assim, é fundamental retomar o seu pensamento em um trabalho que focaliza esse
conceito. A pergunta que norteia o trabalho está assim formulada: em que consiste o conceito de
democracia e o que pensam gestores e professores do ensino fundamental de escolas do
município de Campinas-SP sobre gestão educacional? A hipótese da investigação diz respeito à
construção da gestão escolar do ensino fundamental em escolas no município de Campinas que
não obedeçam a parâmetros da gestão democrática de John Dewey, seja porque se trata de
pensador pouco estudado no Brasil, mesmo tendo influenciado os bastidores da construção do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, seja,
principalmente, porque o conceito de democracia do filósofo estadunidense se diferencia do
conceito de democracia que se tem no Brasil. Quanto ao método, em um primeiro momento,
partiu-se de uma revisão de literatura realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações – BDTD em que a gestão democrática estivesse associada a John Dewey ou ao
Ensino Fundamental. Considerando os poucos achados, justifica-se a presente investigação que
busca dar continuidade ao tema no cenário nacional. Diante disso, objetiva-se conceituar
democracia, com ênfase no pensamento de John Dewey, analisar as discussões sobre a gestão da
educação no ensino fundamental I e analisar o que pensam os gestores e professores da gestão
democrática em escolas de Campinas. Para a realização desta pesquisa optou-se por escolher
duas escolas municipais e, para isso, utilizou-se os dados do último IDEB, onde preferiu-se
escolher as EMEF’s que obtiveram o maior e menor IDEB no ano de 2015 O instrumento para a
coleta de dados utilizado será a entrevista com os diretores, vice-diretores e orientadores
pedagógicos dessas escolas e três: alunos, pais de alunos, professores e auxiliares de cada
instituição. As entrevistas serão compostas por questões semiestruturadas, em que a
entrevistadora fará uso também do diário de campo, para auxiliar na esquematização dos dados.
Os resultados esperados dizem respeito ao aprimoramento da gestão da educação básica por

meio fundamentos da democracia, com ênfase no pensamento de John Dewey, dada a sua
influência para o sistema educacional brasileiro.
Palavras chave: Gestão democrática, Educação básica, Campinas.
DESAFIOS DA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NO PRIMEIRO ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Gabriele Cristina Madruga
Alessandra Rodrigues de Almeida
PUC - Campinas
Resumo: A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental tem se configurado como
um ponto crítico do processo educacional, especialmente a partir da ampliação do Ensino
Fundamental para nove anos de duração, e com o ingresso de crianças de cinco/seis anos nessa
etapa escolar. Um dos aspectos relevantes que preocupa os professores e desperta o interesse dos
pesquisadores refere-se ao processo de alfabetização e letramento dos alunos no primeiro ano do
Ensino Fundamental, uma vez que existem tensões ao se discutir o lugar desses conhecimentos
nesses dois níveis de ensino. Essa situação motivou a realização do presente Trabalho de
Conclusão de Curso, para o qual definiu-se como questão de pesquisa: que desafios são
encontrados no processo de alfabetização e letramento no primeiro ano do Ensino Fundamental?
O objetivo geral deste estudo é analisar que aspectos estão envolvidos na prática pedagógica do
professor no processo de alfabetização e letramento no primeiro ano do Ensino Fundamental,
considerando as pesquisas nacionais publicadas nos últimos dez anos. Os objetivos específicos
são: identificar as práticas docentes sobre alfabetização e letramento com turmas de primeiro
ano; descrever os desafios identificados por professores e pesquisadores no que se refere ao
trabalho com alfabetização e letramento no primeiro ano. Esta pesquisa em andamento possui
abordagem qualitativa, a qual permite descrever os dados e retratar um grande número de
elementos existentes na realidade estudada, os quais, nesta investigação envolvem a
alfabetização, o letramento e o primeiro ano do ensino fundamental. Este estudo desenvolve-se
numa perspectiva exploratória, com o intuito de proporcionar maiores informações sobre o tema
investigado. Destaca-se que trata-se de uma pesquisa de levantamento bibliográfico de artigos,
discutem a alfabetização e letramento no primeiro ano do Ensino Fundamental no período de
2008 a 2017. O levantamento será realizado no banco de dados Scielo a partir dos termos
alfabetização + ensino fundamental e letramento + ensino fundamental, sendo selecionados os
textos escritos em língua portuguesa e os que tenham como foco o primeiro ano do Ensino
Fundamental. Ressalta-se que em uma primeira busca foram encontrados dezoito artigos,
considerando os filtros apresentados. O trabalho encontra-se em processo de leitura crítica para
refinamento do foco com vistas a compor o corpus da pesquisa. Na sequência será realizado o
fichamento dos artigos e a definição dos eixos de análise. Espera-se com este estudo ampliar as
discussões sobre práticas docentes que contribuam efetivamente para o processo de alfabetização
e letramento de alunos primeiro ano do Ensino Fundamental.
Palavras chave: Alfabetização; Letramento; Ensino Fundamental.

(DES)VALORIZAÇÃO DO ESTATUTO SOCIOPROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO
ESTADUAL PAULISTA FRENTE ÀS POLÍTICAS GERENCIALISTAS
Thiago Moreira Melo e Silva
Unifesp/ SME-SP
A pesquisa analisa algumas formas de controle e de (des)qualificação do trabalho docente
promovidas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) por meio de discursos
e medidas oriundas do universo reformista. Nesse sentido, buscou-se verificar quais fatores e/ou
instrumentos o governo do Estado de São Paulo tem priorizado para considerar que a formação e
o trabalho do magistério paulista são deficitários/desqualificados, além de identificar qual
conceito de qualidade tem sido construído pela SEE/SP ao longo desses anos, em especial, a
partir dos anos 1990, legitimando o governo paulista a propor ações com vistas a uma pretensa
melhoria da formação de seus docentes como condição para elevação da qualidade no ensino. No
intuito de verificar como as percepções dos sujeitos se apresentam frente às medidas reformistas
colocadas em curso pelas políticas educacionais, para a constituição do corpus de análise da
pesquisa realizamos entrevistas semiestruturadas com professores, gestores e responsáveis pelos
alunos de duas escolas estaduais paulistas, além da análise de documentos produzidos por
instituições nacionais e internacionais, como a Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco), o Banco Internacional para Reconstrução e o Desenvolvimento
(Bird), a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Ministério
da Educação e Cultura (MEC) e a SEE/SP. Observou-se, em meio às recomendações presentes
nesses documentos analisados, a existência da atuação de uma rede de legitimidade, composta
por agentes ligados a essas instituições, imprescindível para que as agências multilaterais
consigam consolidar suas recomendações nas políticas educacionais junto aos Estados nacionais,
prescrevendo o tipo de formação e trabalho que os docentes devem realizar. A partir da
documentação analisada constatamos a existência, por parte da SEE/SP, da produção de um
discurso constante e sistemático de desvalorização, responsabilização e de intervenção do/no
trabalho docente, utilizando como matriz de legitimação os resultados da avaliação externa,
mensurando e classificando como desqualificados todos aqueles que não correspondem a uma
lógica de produtividade e performatividade estabelecida pelas políticas educacionais implantadas
na rede estadual nos últimos anos. Contrapondo-se a essa perspectiva de crise da escola pública,
a equipe pedagógica e os familiares dos alunos entrevistados expressaram certa satisfação com a
qualidade do trabalho docente realizado nas escolas, contudo, sem se eximirem de realizar
apontamentos com relação às dificuldades financeiras e de infraestrutura vividas por suas
escolas, o que incide sobre a qualidade ofertada por estas. Embora os entrevistados em alguns
momentos façam apontamentos e críticas à formação e ao trabalho docente, as dificuldades pelas
quais passa a rede estadual paulista de ensino foram muito mais atribuídas a uma gestão central
autoritária do que ao tipo de trabalho realizado pelos profissionais da educação no interior das
escolas.
Palavras chave: Estatuto socioprofissional. Rede estadual paulista de ensino. Programa “São
Paulo Faz Escola”.

DIREITO EDUCACIONAL EM CURSOS DE DIREITO DE CAMPINAS:
PERSPECTIVA DE DISCENTES E COORDENADORES
Camilla de Caprio Villanova
Dr. Samuel Mendonça
Bolsista CAPES/ Prosuc CNPq/ Bolsa PQ
PPGE/PUC-Campinas
Compreende-se como Direito Educacional o ramo específico da ciência jurídica capaz de
estabelecer conceitos, princípios e normas próprios para regulamentação da relação educacional,
seja entre pessoas físicas, pessoas jurídicas ou Poder Público, que estejam inseridos na ação
educacional. Trabalhos e pesquisas voltados à individualização do Direito Educacional enquanto
ramo específico da ciência jurídica têm sido desenvolvidos pela ABRADE (Associação
Brasileira de Direito Educacional) e seus associados, além de realizar seminários com enfoque
nessa temática. A partir da revisão de literatura realizada na Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações, no período de 2004 a 2018, o descritor “Direito Educacional” resultou em
dezesseis pesquisas relacionadas, destas apenas dois trabalhos dedicaram-se ao Direito
Educacional como área da ciência jurídica, sem, contudo, evidenciar estudos que tenham
vinculação aos cursos de Direito na cidade de Campinas/SP. Ao aplicar o mesmo procedimento
com os descritores “Legislação de Ensino” e “Direito à Educação”, alcançou-se a relação de
quatrocentas e trinta e duas pesquisas no mesmo período, sendo que apenas quatorze cuidaram
do ambiente da educação superior em Direito. A partir dos indícios de uma fragilidade na
utilização do termo Direito Educacional em pesquisas acadêmicas e do distanciamento dos
profissionais do Direito aos assuntos educacionais, esta pesquisa pretende compreender se o
conteúdo voltado à legislação de ensino e ao direito à educação são cuidados pelas instituições
de ensino jurídico da cidade de Campinas de forma suficiente ao que caracteriza o Direito
Educacional, tanto na disposição da grade curricular quanto na prática pedagógica. Nesse
sentido, a problematização que embasa a dissertação é: em que consiste o Direito Educacional na
perspectiva de estudantes e coordenadores dos cursos de Direito na cidade de Campinas/SP? O
objetivo foi, portanto, compreender a presença do Direito Educacional na grade curricular e na
prática pedagógica de referidas instituições. Os procedimentos metodológicos aplicados foram:
(i) pesquisa bibliográfica, a partir da leitura de autores do Direito Educacional no Brasil e Anísio
Spínola Teixeira (1900-1971) como referencial teórico; (ii) pesquisa documental dos currículos
oferecidos pelas dez instituições de ensino que oferecem bacharelado em Direito na cidade de
Campinas/SP, encontradas a partir do cadastro no portal eMEC; (iii) e pesquisa empírica, a partir
da aplicação dos seguintes instrumentos: questionário, entrevista semi-estruturada e grupo focal.
Como resultado parcial da investigação, argumenta-se que o Direito Educacional é pouco
conhecido e lecionado nas instituições que oferecem o curso de Direito em Campinas, tendo seu
conteúdo, quando verificado, diluído nas demais disciplinas do currículo de referidas instituições
e destituído de autonomia científica.
Palavras chave: Legislação Educacional; Direito à Educação; Currículo de Direito.

DISCUSSÃO DA LEI Nº10.639/03: ATUAÇÃO DE NZINGA MBANDI NA ÁFRICA NO
SÉCULO XVI
Gisele Maria Beloto
Artur José Renda Vitorino
PPGE/PUC-Campinas
A lei nº 10.639/03, que exige a inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira no Ensino
Básico, o Ministério da Educação reconheceu a existência de lacunas no nosso ensino sobre a
História da África, e da necessidade de recorrer para o poder legislativo no sentido de romper
com a narrativa eurocêntrica existente no currículo escolar. Somado a esse embate, a atuação da
mulher no movimento histórico também havia sido excluída das pesquisas acadêmicas – até
meados do 1970 com os movimentos feministas – e, consequentemente, do ensino de sua história
nas escolas. Diante disso, este trabalho tem o intuito de promover a discussão da personagem
histórica, Nzinga Mbandi, estrategista e líder política na História da África do século XVI.
Argumenta-se que Nzinga Mbandi, em muitos momentos, resistiu e repeliu as tentativas dos
portugueses de instalar o comércio regular pelo trato negreiro na costa africana para controlar as
rotas de escravos do interior para o porto de Luanda – principal porto do comércio negreiro.
Objetiva-se evidenciar a História da África “pré-colonial” pela ênfase a respeito de Nzinha
Mbandi, cuja ação teve relevância política na África atlântica durante o século XVI, para mostrar
os povos africanos como sujeitos da História, tanto no comércio de escravos, quanto na
participação feminina nessa História. O caminho metodológico será de Adalberto Marson, em
“Reflexão sobre o procedimento histórico”, a partir da fonte histórica de Giovanni Antonio
Cavazzi de Montecuccolo, em que narra as impressões causadas por Nzinga Mbandi na
embaixada dos portugueses em uma das tentativas para o acordo de paz. O conteúdo dessa fonte
será examinado por meio de procedimentos históricos, numa reconstituição das narrativas e suas
ligações históricas com a História do continente africano. É possível identificar pelo testemunho
de Giovanni Antonio Cavazzi de Montecuccolo que todos os presentes (portugueses interessados
no controle das rotas de escravos) admiraram a inteligência política de Nzinga Mbandi. A partir
dessa fonte, nota-se a autonomia política dos líderes africanos, contradizendo, assim, estudos
eurocêntricos que elencam o europeu como o único protagonista histórico da exploração
escravista na África. Houve tentativas de os portugueses colonizarem Angola para ela pagar
tributos à Coroa portuguesa, declarando-se como vassalos. Tal intento fracassou nesse período,
ficando o controle político do comércio nas mãos de Angola. Assim, os assuntos de interesses
comuns, como o comércio de escravos e as alianças contra outros inimigos locais, eram todos
negociados pela perspectiva angolana na figura de Nzinga Mbandi, sua líder política.
Palavras chave: História da África, Nzinga Mbandi, Educação

ENSINO DE ESTRATÉGIAS AUTORREGULADORAS DA COMPREENSÃO
LEITORA NAS AULAS DE MATEMÁTICA
Ana Luiza Santinato Faria
Profª Drª Jussara Cristina Barboza Tortella
PPGE/PUC-Campinas
Estudos apontam a relação entre competência leitora e bom rendimento escolar, mostrando a
importância da integração entre leitura e a aprendizagem dos conteúdos escolares. O ensino
sistemático de estratégias de aprendizagem, com foco nas estratégias de compreensão leitora, é
um caminho para a superação de dificuldades escolares e para a melhora do desempenho
acadêmico, à medida que promove situações em que o aluno seja autônomo frente aos estudos.
Nas aulas de Matemática, além da compreensão dos conceitos específicos da disciplina,
estimula-se o aluno a aplicar esses conceitos, que lhe são apresentados por meio de enunciados
de problemas, o que requer a ativação de estratégias de compreensão leitora específicas. Visando
contribuir com os estudos sobre estratégias autorreguladoras da compreensão leitora de alunos do
Ensino Fundamental, notadamente na disciplina de Matemática, e tendo como referencial teórico
os estudos de autorregulação da aprendizagem a partir da abordagem sociocognitiva, essa
pesquisa objetiva compreender em que medida o ensino de estratégias de compreensão
autorregulada em leitura nas aulas de Matemática de um 6o ano do Ensino Fundamental
contribui para a superação das dificuldades dos alunos na interpretação de enunciados e
resolução de problemas nessa disciplina. Trata-se de uma pesquisa de intervenção, do tipo
descritiva e de cunho quanti-qualitativo, que tem por objetivos específicos: i) conhecer as
concepções do professor de Matemática de um 6o ano do Ensino Fundamental acerca do ensino
de estratégias de leitura em suas aulas, considerando os gêneros textuais trabalhados nessa
disciplina; ii) caracterizar o ensino de estratégias de compreensão autorregulada da leitura nas
aulas de matemática desse 6º ano do Ensino Fundamental antes, durante e após as intervenções;
iii) caracterizar o uso de estratégias de compreensão autorregulada da leitura nas aulas de
matemática desse 6º ano do Ensino Fundamental antes, durante e após as intervenções.
Participam da pesquisa a professora de Matemática do 6o ano do Ensino Fundamental de uma
escola particular de Campinas, interior de São Paulo, e cerca de 170 alunos do 6o ano dessa
mesma escola, divididos em seis turmas. A produção dos materiais empíricos conta com os
seguintes procedimentos metodológicos: observações em sala de aula; análise de narrativas do
professor e dos alunos; elaboração e aplicação de atividades voltadas ao ensino sistemático de
estratégias autorreguladoras da compreensão leitora nas aulas de matemática nessas turmas; e
aplicação de um questionário de identificação de estratégias de compreensão da leitura.
Espera-se que o ensino de estratégias autorreguladoras da compreensão leitora nas aulas de
Matemática desse 6o ano do Ensino Fundamental contribua para a promoção da utilização
autônoma de estratégias de leitura pelos alunos, de modo a superar dificuldades na interpretação
dos enunciados matemáticos e na resolução de problemas de Matemática.
Palavras chave: estratégias de leitura; ensino de matemática; autorregulação da aprendizagem.

ENSINO TRADICIONAL E PBL NOS CURSOS DE GESTÃO DE TI E
ADMINISTRAÇÃO
Prof. Dr. Rodrigo Hipólito Roza
Prof. Dr. Nelson Aparecido Alves
PUC-Campinas
Neste estudo, entende-se o ensino tradicional como aquele que se apoia metodologicamente em
aulas expositivas, centralizadas no professor. Já a aprendizagem baseada em problemas (Problem
Based Learning, PBL) é vista como uma metodologia ativa, em que os alunos são os
protagonistas de seus processos de aprendizagem. O objetivo deste estudo foi comparar
experiências docentes na metodologia de ensino tradicional e na metodologia PBL. A pesquisa
foi qualitativa, tendo como base o relato de dois professores com titulação de doutor e
experiência na educação superior. Foram consideradas oito turmas de uma disciplina de
gerenciamento de projetos com ementas similares, em uma universidade privada do interior do
estado de São Paulo: quatro turmas de um curso superior de Gestão de Tecnologia da Informação
(TI) e quatro turmas de bacharelado em Administração. Cada professor conduziu
individualmente a disciplina de gerenciamento de projetos em ambos os cursos. Nas turmas do
curso de Gestão de TI, foi adotado o ensino tradicional e, no curso de Administração, a
metodologia PBL. Para comparação das experiências docentes, foram levadas em conta a
dinâmica do professor e a participação dos alunos nas atividades propostas na disciplina. Na
metodologia PBL, comparativamente à metodologia adotada no ensino tradicional, o
planejamento das aulas exigiu a preparação de um conjunto mais diversificado de atividades.
Consequentemente, as atividades acadêmicas desempenhadas pelos estudantes também foram
mais variadas, envolvendo pesquisas, apresentações, debates e elaboração de relatórios. Elas
também conferiram mais autonomia aos alunos na definição dos tópicos a serem estudados,
explorando aspectos como criatividade, liderança, trabalho em equipe e capacidade de resolução
de problemas. A maior parte das atividades foi executada em grupo. Os alunos partiram de
situações-problema para fazer as pesquisas e, posteriormente, as apresentações e os debates
envolvendo toda a turma da disciplina. Ao final de cada situação, o professor realizou aula
expositiva de fechamento. Na metodologia de ensino tradicional, as aulas expositivas ocorreram
de fato com maior frequência. Porém, as aulas também foram dialogadas. Assim, juntamente
com a realização de trabalhos em grupo, incentivaram os alunos a refletirem, expressarem-se e
discutirem de modo crítico os tópicos tratados em sala de aula. Os resultados indicam que a
metodologia PBL, por ser ativa, tende a criar um espaço mais favorável de ensino e
aprendizagem, estimulando os estudantes à ação, de forma menos dependente do professor.
Contudo, no ensino tradicional, iniciativas como aulas dialogadas também promovem um
ambiente propício de envolvimento dos estudantes com os conteúdos ministrados, mostrando a
importância conferida à prática docente na condução da disciplina em ambas as metodologias.
Palavras chave: educação superior, ensino tradicional, aprendizagem baseada em problemas.

ENUNCIADOS SOBRE O “LIBERALISMO ECONÔMICO” PRESENTES EM LIVROS
DIDÁTICOS DE HISTÓRIA: ANÁLISE À FOUCAULT DESSES ENUNCIADOS
Vinícius Dias de Melo
Artur José Renda Vitorino
PPGE/PUC-Campinas
A prática discursiva é um conjunto de condições que regem para um determinado conjunto social
o direito de poder dizer um discurso. O ensino médio e fundamental tem o tema liberalismo
econômico presente principalmente nos livros didáticos de História. Nesse cenário de pletora de
enunciados vinculados a esse tema em diversas mídias e em redes sociais, coloca-se como
pertinente investigar os saberes vinculados ao tema liberalismo econômico, presente de modo
discursivo nos livros didáticos. Pesquisas que têm signos e discursos como seu material para
investigação, elas têm sempre a necessidade de selecionar um método para desenvolver com
precisão os procedimentos de análise sobre o conteúdo discursivo. No tocante ao ensino de
História, assim como em outras disciplinas, o livro didático no Brasil é possivelmente o suporte
discursivo de maior utilização pelos professores. A partir dessa hipótese suscita-se a preocupação
em propor um método que possibilite averiguar os critérios utilizados para a produção desses
conteúdos, e mostram quais os requisitos determinam a possibilidade da apropriação de
conteúdos pelos alunos. Essa pesquisa tem como objetivo geral expor a teoria do enunciado
desenvolvida por Michel Foucault como método para avaliar as condições e requisitos
necessários para a produção e apropriação dos conteúdos discursivos em livros didáticos para o
ensino de História. Para alcançar este objetivo, optou-se uma pesquisa bibliográfica que terá
como critério de seleção os livros didáticos de história ranqueados pela maior quantidade de
exemplares em circulação entre os anos de 2013 a 2017, orientando-se para os conteúdos sobre o
liberalismo econômico neles expostos. A escolha do tema se orientou devido a efervescência do
mesmo no debate político brasileiro tanto nas campanhas eleitorais como em sua expressiva
recorrência em redes sociais. Pelo método arqueológico de Michel Foucault será orientada a
análise dos enunciados presentes nos livros didáticos selecionados. Utilizando-se da teoria do
enunciado, especificamente os conceitos de referencial do enunciado, sujeito do enunciado e
domínio associado e seus respectivos procedimentos de análise dos signos. Por meio desses
procedimentos, coloca-se em evidência para a descrição respectivamente os objetos e as relações
de precedência e procedência entre enunciados para compreender, nesse conjunto de relações e
requisitos da produção do saber, as condições segundo as quais os alunos devem previamente
supor para tornarem-se sujeito de enunciados. Espera-se com essa pesquisa descrever as
condições supostas na produção dos enunciados relativos ao tema liberalismo econômico, para, a
partir dessa descrição, destacar os requisitos necessários para que os alunos possam ser sujeitos
dos enunciados presentes na expressão liberalismo econômico.
Palavras chave: Educação; Teoria do enunciado; Liberalismo econômico;

ESCOLA COM ECOLOGIA, HUMANIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO.
Mariana Ferreira Roggério
Victória Rodrigues Paes Nascimento
Faculdade de Educação PUC-Campinas
Como a ecologia pode contribuir na integração entre escola e comunidade? Foi o cientista
alemão Ernst Haeckel, em 1869 em sua obra “Generelle Morphologie der Organismen”, quem
primeiro usou o termo okologie para designar o estudo das relações entre os seres vivos entre si e
o ambiente em que vivem, bem como a influência que cada um exerce sobre o outro. Okologie
deriva de uma junção dos termos gregos oikos que significa casa, e logos que significa estudo.
Partindo dessas definições de ecologia e tendo em vista também que a escola muitas vezes passa
a ser uma “segunda casa” dos estudantes, por passarem mais tempo dentro das escolas do que em
suas próprias casas, e a responsabilidade social da escola como lugar de integração e
aprendizagem, podemos compreender a importância de uma conscientização ecológica no
ambiente escolar, pois infelizmente, muitos jovens ainda veem a escola como uma prisão, um
ambiente “hostil” onde são obrigados a ir todos os dias. Esta pesquisa tem como objetivo criar
uma integração humanizada entre comunidade e escola, com auxilio da ecologia no sentido de
consciência e responsabilidade coletiva sendo necessário criar um vinculo emocional do
estudante com o ambiente, uma conscientização reflexiva sobre os efeitos de suas ações tanto no
micro-sentido do seu existir pessoal quanto no macro-sentido do seu existir social,
transformando a escola em um lugar acolhedor que possibilite aos alunos se sentirem
pertencentes deste espaço. Isso pode ocorrer de diversas formas, integrando os conteúdos
obrigatórios do currículo escolar com experiências concretas, associando a teoria com a prática,
desenvolvendo atividades que ultrapassem o estudo simplesmente técnico, mas que também
proporcionem uma aproximação dos alunos com o meio ambiente, com seus colegas de turma e
professores, podendo se estender a comunidade, e assim humanizar tais relações. Como por
exemplo: rodas de conversa sobre direitos e deveres civis, cidadania, responsabilidade social,
saúde e vida, relatos pessoais, formas de combater a violência, a importância da coleta seletiva,
impacto ambiental e nossa responsabilidade social, uso de drogas, gravidez precoce; propor
oficinas de confecção de brinquedos feitos de material reciclável, oficinas de grafite, artesanato,
apresentações de música e dança, palestras, construir uma horta comunitária, trabalhar com os
jovens quais suas expectativas para o futuro, feiras de ciências, desenvolver projetos onde os
alunos e professores apresentem juntos orientações e informações para a comunidade de uma
forma participativa, aproximando a sala de aula com a realidade do cotidiano. O resultado
esperado é uma escolarização integral, humanizada, consciente e reflexiva com participação
ativa e positiva da comunidade na escola e da escola na comunidade.
Palavras chave: Humanização; Integração; Educação Ecológica.

EVASÃO NOS CURSOS SUPERIORES EAD:
TEORIA DE AUTORREGULAÇÃO E DISTÂNCIA TRANSACIONAL
Cleide Medeiros Chaves de Oliveira
Tamires Pastore Bernardi
Faculdade de Educação - UNIVESP
O presente trabalho busca abordar os principais motivos da evasão no ensino superior EAD e
investigar quais medidas podem ser tomadas para diminuir esses índices. A questão problema
que norteará nossos estudos é a seguinte: “O que leva o aluno a abandonar o curso de graduação
EAD? Como podemos intervir para evitar que isso ocorra?”. Logo, o objetivo principal é
analisar como as teorias da autorregulação, motivação e da distância transacional podem
contribuir para a permanência do aluno no curso, priorizando uma formação inicial de qualidade.
A metodologia utilizada foi fundamentada em estudos teóricos que teve como base
levantamentos bibliográficos em jornais online, documentos e dados de uma universidade virtual
do estado de São Paulo e relação com as teorias de Moore (2003); Sampaio, Polydoro e Rosário
(2012) e Marini e Boruchovitch (2014). Cerca de 80% dos professores autores de conteúdos
dessa universidade são da USP e os demais são da UNICAMP e UNESP. O curso de Pedagogia
iniciou em 2017, sendo recente nessa instituição de ensino apresentou em alguns polos uma taxa
de evasão e trancamento significativas. No caso do polo de Hortolândia, no curso de Pedagogia,
apresenta-se 6% de casos de evasão e 12% de trancamentos nesse bimestre (agosto a outubro) de
2018. Ressalta-se, que ao trancar a matrícula até no máximo duas vezes o aluno pode retornar ao
curso para finalizá-lo. Após analisar os estudos de autorregulação e motivação, observa-se que
eles são de suma importância para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno EAD. A
autorregulação colabora para que o aluno estabeleça metas, se planeje e escolha suas melhores
estratégias de aprendizagem que favoreça seus estudos. Por exemplo, podemos citar o caso de
uma aluna que é mãe e necessita realizar seus afazeres domésticos, logo ela atenta-se aos
períodos livres em que o filho está na escola, se planeja diante dos conteúdos e vídeo aulas,
executa suas atividades e avalia como foi seu rendimento ao final do dia, pois através desse
feedback é possível se replanejar. Um dos principais motivos da evasão é a desmotivação, perda
de prazos e falta de apoio acadêmico. Na referente instituição de ensino, a contratação de
mediadores presenciais foi uma das soluções encontradas para amenizar o sentimento de
distância transacional (Moore, 2002), pois com um acolhimento que envolva o diálogo através de
variados meios de comunicação, com aconselhamentos e assistência o aluno se sente mais
estimulado e menos sozinho em sua caminhada acadêmica.
Palavras- Chave: Autorregulação; Ensino a Distância; Evasão.

EXPERIÊNCIA DOCENTE COM PLANEJAMENTO REVERSO: PLANEJANDO
PARA A COMPREENSÃO
Emília Gil
Indira Vânia Pereira da Silva
Luis Paulo Martins
Faculdade SESI-SP de Educação
O presente trabalho apresenta uma experiência vivenciada por professoras de 3º ano do ensino
fundamental de uma escola particular da cidade de Santos/SP. Elas são alunas do curso de
Especialização em Docência da Matemática no Ensino Fundamental da Faculdade SESI-SP de
Educação. O referido curso é um programa de formação docente desenvolvido com a parceria
entre a Faculdade SESI-SP de Educação e a Stanford University e tem como princípio a
articulação entre a teoria e a prática de sala de aula, portanto todas as atividades do curso devem
ser aplicadas e analisadas a luz das teorias debatidas. A experiência aqui apresentada é fruto de
uma atividade realizada no módulo 04: Planejando o currículo, o qual discutiu o planejamento
para a compreensão. Aos participantes do curso foram propostos debates acerca do planejamento
de uma aula que levem os alunos à compreensão e não reprodução dos conteúdos debatidos. Para
isso, foram propostas atividades baseadas em Wiggins e McTighe, que defendem que o
planejamento para a compreensão passa, pelo que consideramos planejamento reverso, em que é
preciso identificar, nessa ordem, os resultados desejados, as evidências aceitáveis e depois quais
são as experiências de aprendizagem e de instrução. Nesse sentido, as professoras participantes,
objeto e também autoras desse texto, planejaram e executaram, nesses moldes, uma aula para
seus alunos de 3º ano do ensino fundamental. As turmas que participaram das atividades têm
alunos com idade média de 8 anos. São alunos que iniciaram o ano com muitos problemas
relacionados a organização (materiais, tempo, rotina), além disso estavam acomodados em
propostas tradicionais. Sentiram, e ainda sentem, desconforto de maneira significativa na
transição para uma proposta que visa desenvolver o protagonismo em seu contexto diário. Por
esse motivo, a proposta de aplicar a metodologia do planejamento reverso para
aulas dessa turma, contribui para o desenvolvimento das habilidades desejadas nesses alunos,
levando-os à compreensão e desestabiliza conceitos já construídos durante muito tempo nas
práticas docentes rompendo constantemente com o contrato didático. Para o desenvolvimento da
aula em questão foi proposto o desenvolvimento de uma Loja Sincera – com venda e compra de
doces-. As atividades foram planejadas de modo a permitir a autonomia dos alunos e com isso
puderam interagir com os objetos de aprendizagem – adição, subtração, sistema monetário - de
maneira autônoma e condicente. Dessa forma foi possível proporcionar aos alunos a efetiva ação
sobre a sua aprendizagem, uma vez que as professoras tinham claro que queriam com a atividade
e quais eram os tópicos de avaliação. Trabalhar o conteúdo de maneira concreta e divertida,
buscando uma aprendizagem efetiva, capaz de extrapolar e desestabilizar conceitos antes
construídos. Dessa forma, é possível aferir o quão significativo na prática das professoras foi o
planejamento reverso. Alinhar objetivos com avaliação é o que torna a atividade mais completa e
organizada para buscar evidências necessárias da aprendizagem dos alunos, e assim, refletir
sobre as questões que são necessárias aprimorar para que os alunos atinjam o objetivo de
aprendizagem e consequentemente a compreensão.

Palavras chave: Planejamento reverso; Ensino para compreensão; Formação docente.

EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS NA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA:
PERSPECTIVAS E CONTRIBUIÇÕES
Maria das Graças dos Santos Abreu
Profa. Dra. Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid
PPGE/PUC-Campinas
Este trabalho orienta-se pela questão: Como alunos da graduação em Matemática relacionam o
seu percurso de formação com diferentes experiências formativas, quando são convidados a
escrever narrativas sobre o processo vivido? A pesquisa, com foco na formação do professor de
Matemática, foi gerada a partir de discussões realizadas em sala de aula, pautadas nas
experiências que os(as) alunos(as) trazem dos estágios supervisionados, da participação no
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), dos trabalhos de monitoria, da
inserção na atividade de iniciação científica, de um olhar para a própria trajetória escolar e das
aprendizagens decorrentes dos contextos escolares. A inquietação com o conhecimento que é
produzido durante a graduação, nos contextos formativos, e como, esses conhecimentos são
entendidos – pelos alunos – como decisivos para a sua futura atuação profissional, foram os
grandes impulsionadores deste trabalho de doutorado, que tem por objetivo compreender como
se dá a constituição do professor de Matemática, que participou de experiências formativas
diferenciadas durante a licenciatura, investigando como as mesmas impactaram no processo
formativo, considerando o revelado na escrita de narrativas. A pesquisa narrativa foi escolhida
como método de investigação, e, também, como uma possibilidade epistemológica sobre como
ocorrem as aprendizagens durante a formação por meio de experiências formativas oferecidas
aos alunos da licenciatura. O material de análise será constituído de: - diário de campo,
elaborado numa perspectiva de acompanhamento longitudinal durante o curso de graduação; - de
narrativas escritas pelos alunos participantes; e de encontros realizados no programa de
videoconferência ZOOM. São previstos cruzamentos das informações veiculadas nos encontros e
nas narrativas elaboradas em diferentes momentos da formação: ao final dos semestres letivos,
durante a participação nas experiências formativas e no exercício da profissão docente. Os
participantes da pesquisa serão convidados a compor narrativas que privilegiem os episódios
entendidos como formativos, mesmo os considerados como episódios informais, desde a
educação básica até o momento de formação em que se encontram. Traremos para a discussão
sobre a formação do professor, referenciais teóricos que se fundamentam em estudos que
favorecem uma formação crítica-reflexiva com autonomia para uma autoformação e para o uso
das narrativas no processo formativo. O estudo possibilitará conhecer e identificar o potencial
das narrativas no processo formativo, após a participação em experiências formativas oferecidas
pela Universidade, bem como elencar os elementos revelados pelos autores como
impulsionadores da carreira docente e como estes influenciam o aluno, futuro professor, como
ele os entende e incorpora na sua formação e com certa ousadia promover processos
metacognitivos sobre a sua formação, produzindo sentidos e relacionando os destaques à sua
identidade profissional.

Palavras chave: Narrativas; Formação do Professor; Programas de Formação.

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: A FORMAÇÃO ACADÊMICA ARTICULADA COM A
PREPARAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA O MERCADO DE
TRABALHO.
Vanderlei Palandrani Junior
Rogério Eduardo Rodrigues Bazi
Jussara Cristina Barboza Tortella
Vagner Roberto Bergamo
Faculdade de Educação Física PUC-Campinas
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta, pautada na teoria
crítico-emancipatória, edificada com alunos de graduação de diferentes cursos da
PUC-Campinas que atuam em um programa de Extensão Universitária voltado para a preparação
da pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. A proposta prevê, sistematicamente,
etapas de análise de uma situação problema, planejamento de uma intervenção, execução da
proposta seguida de sua avaliação, conforme o modelo Planejar/Executar/Avaliar, na
perspectiva sociocognitiva considerando o engajamento dos alunos em nível metacognitivo,
motivacional e comportamental sobre os seus processos de aprendizagem. Os estudantes de
diferentes cursos de graduação atuaram como bolsistas ou voluntários, nas oficinas oferecidas às
pessoas com deficiência atendidas pelo Centro Interdisciplinar de Atenção à Pessoa com
Deficiência (CIAPD), durante o primeiro semestre de 2018, para conhecimento do público alvo e
das especificidades de atuação para que pudessem reconhecer, interdisciplinarmente,
possibilidades de contribuição da sua área de conhecimento para edificar uma proposta de
intervenção para cada oficina em que atuavam. Foram apresentadas cerca de 23 intervenções em
reuniões com a equipe de profissionais responsáveis pelas oficinas para que fossem apreciadas a
coerência, pertinência e aplicabilidade das propostas planejadas. Diante deste desafio, foi
possível verificar o engajamento dos estudantes de graduação acerca do compromisso em
relacionar seus conhecimentos acadêmicos com a prática de atuação interdisciplinar
corroborando para o alcance da coerência, pertinência, aplicabilidade e criatividade almejada
para as intervenções sugeridas. Para cada intervenção apresentada, os estudantes analisaram o
contexto vivenciado para elaboração de justificativa seguida da apresentação de proposta de
intervenção, seus objetivos, resultados esperados e respectivos indicadores de acompanhamento.
O trabalho encontra-se em etapa de organização do cronograma para realização prática de cada
uma das intervenções apresentadas e terá prosseguimento com a etapa de avaliação da prática de
cada grupo que transcenderá à um novo ciclo do PLEA, considerando que tais experiências
sejam significativas para a articulação dos conhecimentos adquiridos na graduação com o
contexto de aplicação e atuação profissional contribuindo com a formação de profissionais mais
aptos para reconhecer as demandas dos contextos, realizar intervenções significativas no âmbito
multi e interdisciplinar e aperfeiçoar-se continuamente em consonância com a tomada de
consciência acerca de sua prática profissional articulada com as demandas do contexto.
Espera-se que mais práticas exitosas sejam articuladas no âmbito universitário reconhecendo e
explorando o potencial da Extensão Universitária para a formação acadêmica. Ao colocar o

graduando como protagonista de sua formação técnica foi possível reconhecê-lo como agente de
transformação social, uma vez que a oportunidade de colocar em prática o que se aprende no
Curso faz com que os acadêmicos possam desenvolver habilidades de liderança, planejamento e
adaptações de acordo com os objetivos e necessidades dos participantes do projeto.
Palavras chave: Extensão universitária; Formação acadêmica; Formação do Professor.
UMA FLORESTA DE CONHECIMENTOS
Alex Paulo Machado
Meirylan Campos Nascimento
Agentes de Educação Infantil
CEI Alexandre Sartori Faria
Este trabalho baseia-se num relato de experiência realizada em uma turma de Agrupamento II
integral, no CEI “Alexandre Sartori Faria”, localizado em Joaquim Egídio, na região Leste de
Campinas, com crianças de 1 ano e 8 meses a 3 anos de idade. Em consonância com o projeto
pedagógico da UE desenvolvemos um trabalho sobre a perspectiva de projetos. O trabalho com
projetos possibilita um grande envolvimento das crianças e educadores na prática cotidiana. O
educador, juntamente com o grupo, vivencia o processo de construção do projeto, o que torna
possível a constante reflexão sobre a prática pedagógica, articulando as experiências realizadas
com o contexto que todos vivenciam. Desde o início do ano, buscamos despertar o interesse das
crianças para identificarmos a direção que nosso trabalho tomaria, considerando o tema geral de
trabalho para o CEI: “Meu Brasil, brasileiro”. Trouxemos para sala pássaros da região norte do
Brasil o que foi o primeiro passo para despertar a curiosidade e o encantamento próprio do
universo infantil. A partir daí e da fala de uma de nossas crianças sobre os pássaros viverem na
floresta também iniciamos uma viagem de exploração da floresta Amazônica, envolvendo as
famílias conhecemos os animais em extinção, nos apropriamos do meio de transporte mais
utilizado na região, a cultura, o carimbó, o boi-bumbá. Respeitando os interesses das crianças
planejamos ações e intervenções como, votação do nome da turma utilizando as figuras de
animais que foram enviadas pelas famílias, nesta foi escolhido para representar a sala o
Peixe-boi. Localizamos no mapa do Brasil a Floresta Amazônica, realizamos a produção do
mascote da turma; fizemos apreciação de músicas típicas da região norte, como o carimbó, que
foi o ritmo escolhido para apresentação de dança na festa junina do CEI; executamos diversas
atividades culinárias, como o bolo de mandioca, característico por ser um alimento típico da
região; apreciamos diversas imagens da Região Norte. Nosso projeto tem seguido a direção
proposta por nossas crianças, que são as protagonistas de todo o processo. A partir de conversas
em nossa roda, de registros realizados em nosso livro da vida, do entusiasmo por nosso mascote,
das observações realizadas pelos educadores, tentamos encaminhar novas ações educativas que
tenham significado e que sejam prazerosas para nossa turma, avaliando nossas ações
constantemente e as modificando quando necessário. Seguimos nessa direção nos emocionando
quando percebemos por observação ou por algum relato de uma família o quanto nosso trabalho
tem sido significativo para cada criança da turma do peixe-boi.
Palavras chave: Pedagogia de projetos; Floresta Amazônica, Região Norte.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CULTURA CIENTÍFICA: ANÁLISE DA
LITERATURA ESPECIALIZADA
Marília Pinto de Moura da Rocha
Márcio Barreto
Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo
Instituto de Estudos da Linguagem-UNICAMP
Trata-se da apresentação dos resultados de pesquisa bibliográfica realizada como parte de
trabalho mais amplo em que se analisa o problema do letramento científico na atuação de
professores da Educação Básica no Brasil e as contribuições do jornalismo científico para a
formação continuada docente. A pesquisa parte da perspectiva de que o papel assumido por todo
professor na sociedade contemporânea demanda, com cada vez mais intensidade, uma atuação
como mediador do conhecimento entendido de forma ampla, e que entre os direitos de
aprendizagem dos estudantes está o letramento científico (entendido aqui como formação para a
cidadania e para a tomada de posições sobre os processos de constituição da ciência, não apenas
a compreensão de conteúdos e conceitos científicos). Com objetivo de identificar como a
temática do letramento científico tem sido incorporada no debate sobre a formação de
professores, a pesquisa bibliográfica foi realizada no portal Scielo, em julho de 2016, com o uso
de 13 descritores, majoritariamente do campo da Divulgação Científica. Com eles, foram
localizados 311 artigos, dos quais 40 foram eleitos para as análises, a partir de leitura dos títulos
e resumos, os trabalhos que discutissem: (i) conexão entre a divulgação científica e o âmbito
escolar, a atuação ou a formação docente; (ii) as práticas pedagógicas relacionadas ao letramento
científico; (iii) diferentes modelos e práticas de jornalismo científico; e (iv) a percepção de
ciência por professores. Nesta apresentação serão focalizados os resultados do trabalho analítico
nas seguintes categorias: (i) a relação da ciência com a atuação docente que vise a cidadania e a
autonomia dos estudantes; e (ii) a relação da ciência com a formação dos professores. Na
primeira categoria, dentre os 40 artigos, 33 defenderam que a atuação de todos professores da
Educação Básica, independentemente da disciplina que ministram, inclui auxiliar os estudantes a
se apropriarem do conhecimento científico e/ou da ciência. Quanto à segunda categoria, 13
artigos mencionaram a importância da formação de professores para subsidiar sua atuação como
mediadores de conhecimento científico; entretanto, destes 13, oito abordaram a formação de
modo genérico e apenas 5 analisaram propostas concretas de ações formativas em conexão com a
cultura científica. A maioria dos trabalhos focaliza os usos de materiais de divulgação científica
em sala de aula e não o processo de desenvolvimento profissional docente. Foi possível, assim,
contextualizar como a questão já foi tratada por outros pesquisadores, quais seus pontos de
reflexão, os achados e os desafios que precisam ser superados, com vistas a oferecer subsídios a
projetos de formação continuada que também busquem contribuir com o letramento científico de
professores, de maneira orgânica e sustentada e não esporádica ou complementar.
Palavras chave: formação continuada de professores, letramento científico, jornalismo
científico

FOTOGRAFIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM REGISTRO DO OLHAR POR
MULTÍPLAS LINGUAGENS
Camila Petrucci dos Santos Rosa
Denise Diniz
EI Jatobá
UNESP/Bauru
Na primeira infância, as práticas educativas são norteadas por um trabalho pedagógico que
propicia as crianças o desenvolvimento do seu conhecimento de mundo, sua formação pessoal e
social, dentro do ambiente escolar. Com isso, as pesquisas sobre as possíveis formas de
linguagem, sejam elas artísticas, verbais, sociais ou gráficas, estão ganhando uma relevância
cada vez mais acentuada na Educação Infantil. A prática docente deve questionar constantemente
se as linguagens que as crianças estão desenvolvendo são norteadas por experiências que
efetivamente façam sentido para elas. Tendo em vista que as imagens são um alicerce
pedagógico de destaque para a construção de conhecimento das crianças, nos questionamos: A
fotografia pode ser utilizada como recurso para o trabalho pedagógico com crianças de cinco a
quatro anos de idade? Assim, o presente trabalho tem o objetivo geral de apresentar para as
crianças a máquina fotográfica enquanto instrumento linguístico, e, mais que isso, o objetivo
específico de propiciar situações nas quais elas possam compreender que o registro fotográfico
remete a lembranças, a fatos que aconteceram na sua história pessoal e social. O trabalho foi
desenvolvido em uma escola de Educação Infantil do sistema particular, em Barão Geraldo,
Campinas- SP, chamada Jatobá. Com a metodologia da pesquisa participativa, tomamos como
ponto inicial deste trabalho, o diagnóstico sobre os conhecimentos das crianças sobre a
fotografia, assim como o compartilhamento delas com seus pares sobre suas experiências sobre o
recurso artístico que é a fotografia. Após estas conversas em grupo sobre os registros
fotográficos, as crianças tiveram vivências fotografando de forma livre e investigativa diferentes
elementos que fazem parte do seu cotidiano escolar. Neste momento, a professora da turma
passou a questionar as crianças quais os objetivos delas ao fotografarem: “O que vocês querem
fotografar?”. Esse questionamento proporcionou com que as crianças refletissem sobre o que
queriam comunicar com suas fotografias. Isto foi o ponto inicial para o desenvolvimento deste
trabalho, para que as crianças entendessem que suas fotografias podem passar diferentes
impressões aos interlocutores que tem contato com suas produções. Com isso, o trabalho
pedagógico também trouxe elementos para as crianças sobre a própria história da fotografia, sua
evolução social e histórica. Esta rememoração sobre a história da fotografia, além das
construções sobre as evoluções tecnológicas existentes, também trouxe para as crianças a
reflexão sobre como o registro fotográfico pode trazer memórias no âmbito do macro e micro
social. A partir das suas produções, as crianças passaram a relembrar dos momentos nos quais
fotografaram e trazer novos sentidos a eles. Com a mediação docente, essas rememorações sobre
as suas produções fotográficas e de seus pares, passaram a trazer um novo sentido a fatos que
ocorreram no passado, pois os educados refletiam sobre algo que aconteceu em seu cotidiano. As
considerações finais do presente trabalho vão no sentido de comprovar que os registros sobre o
cotidiano escolar, quando feitos e avaliados pelas próprias crianças, podem ser um importante

recurso para o desenvolvimento integral das crianças, uma vez que aumenta o sentido das
linguagens construídas dentro do ambiente escolar.
Palavras chave: Educação Infantil. Fotografia. Memória.
GAMIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE UNIVERSITÁRIOS DE
ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO EXTERIOR
Prof. Dr. Nelson Aparecido Alves
Prof. Dr. Rodrigo Hipólito Roza
PUC-Campinas
A gamificação envolve a utilização de elementos de design de jogos em contextos que não são de
jogos. Ela tem ganhado visibilidade por ser capaz de promover experiências significativas em
situações variadas, tendo amplas possibilidades de aplicação no contexto de educação. Algumas
ferramentas de software podem ser utilizadas para suportar a gamificação, como a plataforma
Kahoot, por exemplo. O Kahoot é uma plataforma de aprendizagem livre baseada em jogo,
direcionada para professores aplicarem aos alunos. Pode ser utilizada para revisar e reforçar
tópicos, conhecimento, recapitular, fazer uma avaliação preliminar e práticas antes das provas.
Também pode ser aplicada como um “quebra gelo”, uma forma de recompensar o
comportamento proativo do aluno, estimular o trabalho em equipe ou simplesmente uma maneira
divertida de jogar sobre um tema de interesse da disciplina. O presente estudo traz um relato de
experiência de adoção da gamificação em uma disciplina de graduação do curso de
administração, com o uso da plataforma Kahoot. A aplicação desta plataforma foi feita na
disciplina de Gerenciamento de Projetos, ministrada no 5º período do curso de Administração e
no 4º período do curso de Administração com linha de formação específica em Comércio
Exterior (Comex), com a finalidade de revisar os conceitos e esclarecer dúvidas sobre o conteúdo
dos tópicos estudados antes da prova final. A metodologia é aplicada visando ampliar o
conhecimento sobre a aplicação da plataforma Kahoot, exploratória e envolveu dados
quantitativos com uma amostragem dos alunos por conveniência, isto é, presentes na sala de
aula. Foram elaboradas 20 questões de nível “fácil” e “médio”, em formato de quiz com quatro
respostas. As questões foram respondidas pelos alunos durante a aula presencial, via celular, sob
a coordenação do professor e o arquivo do Kahoot foi disponibilizado no modo “público” para os
alunos poderem consultar como estudo individual fora da sala de aula. Na turma de Comex, 16
alunos participaram, tendo um aproveitamento de 58,63% de respostas corretas. Na turma de
administração, foram 11 participantes, com aproveitamento de 56,02%. Para o professor da
disciplina, estes percentuais mostraram um aproveitamento regular, indicando que o aluno
precisava estudar mais determinados conteúdos, inclusive para que pudesse ter um desempenho
melhor na prova final. Para o aluno, tais percentuais serviram de referência para comparação do
seu desempenho individual em relação à sua turma. Além de evidenciar os desempenhos
individuais e coletivos, subsidiando tanto os alunos como o professor, a gamificação, apoiada
pela plataforma Kahoot neste caso, mostrou-se ser uma ferramenta útil para revisão de conceitos,
avaliação preliminar de conteúdos e engajamento dos alunos na resolução de exercícios no
contexto da disciplina de gerenciamento de projetos.
Palavras chave: gamificação; Kahoot; aprendizagem.

GÊNERO E TRABALHO DOCENTE: REPERCUSSÕES NA REDE MUNICIPAL DE
SÃO PAULO
Mariana Fonte Boa Deodato
PPGE – Unifesp
A temática desta pesquisa se insere no debate sobre as condições de trabalho docente, com foco
em questões de gênero, a fim de compreender as repercussões de relações de gênero sobre o
trabalho de professoras dos anos finais do ensino fundamental na rede pública municipal de São
Paulo. Analisando a história das mulheres na educação, constatamos que o acesso destas à
escolarização foi permitido tardiamente e a educação destinada a elas era diferenciada da
oferecida aos homens. Com a expansão das escolas, parecia vantajoso que as mulheres se
tornassem professoras, atendendo aos ideais republicanos de nação e possibilitando o trabalho
feminino em uma ocupação adequada às características consideradas exclusivas de mulheres,
como maternidade e cuidado, possibilitando ainda a conciliação com as tarefas domésticas. Mais
do que isso, a escola passaria a ser vista como uma extensão do lar. Podemos perceber que a
feminização do magistério ocorreu ao mesmo tempo em que o trabalho docente se tornou mais
precarizado e desvalorizado. Oferecendo salários menores, não seria uma profissão atrativa para
os homens, os quais começaram a abandonar as salas de aula; já para as mulheres, eram uma das
poucas opções de trabalho considerado digno. Dados demonstram que as mulheres são a maioria
dos profissionais na educação básica brasileira, o que não ocorre no ensino superior, o que
denota que o trabalho feminino é considerado de menor valor e prestígio. Parte-se de
entendimento que, em uma sociedade patriarcal, a escola, como reprodutora das desigualdades
sociais é um ambiente onde práticas machistas e sexistas são reproduzidas e, muitas vezes,
naturalizadas. Por meio de uma revisão bibliográfica realizada em duas plataformas (BDTD e
CAPES) pudemos constatar que nos últimos dez anos os trabalhos que problematizam questão de
gênero e educação abordam todas as etapas da educação básica e o ensino técnico e superior.
Contudo, concentram-se, principalmente, na educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental, e não encontramos pesquisas sobre os anos finais da rede municipal de São Paulo,
uma das maiores do país. A hipótese que orienta a pesquisa é de que as desigualdades de gênero
interferem no trabalho docente gerando diferenças na natureza e divisão de atribuições entre
professoras e professores. Nossos objetivos são i) identificar desigualdades de gênero presentes
nas relações de trabalho estabelecidas na escola e como tais desigualdades afetam, ou não, o
trabalho de professoras e professores dos anos finais do ensino fundamental, ii) averiguar se as
relações de gênero existentes fora da escola provocam efeitos sobre o trabalho docente e
sobrecarga de tarefas para professoras e professores, iii) investigar as percepções das professoras
acerca de papéis e estereótipos de gênero em seu trabalho. Para tanto iremos realizar pesquisa de
campo, com entrevistas semi-estruturadas com professores, coordenadores e diretores em duas
escolas de ensino fundamental da rede pública municipal de São Paulo. Para as análises
utilizaremos como referencial teórico autores que pesquisaram os temas abordados.
Palavras chave: Relações de gênero. Trabalho docente. Rede municipal de ensino de São Paulo.

GESTÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO PARA O TRABALHO COLETIVO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Patrícia Regina Infanger Campos
Regina Carvalho Calvo de Faveri
Flávia Ferreira Leão Hatore
GEPEC/Prefeitura Municipal de Campinas
Este trabalho tem como objetivo principal discutir a atuação da equipe gestora de duas unidades
de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Campinas: CEI “Alexandre Sartori Faria”
e CEI “Prof.ª Zuleika Hellmeister Novaes”. Esta equipe foi composta pelos cargos de diretora,
vice-diretora e orientadora pedagógica no ano de 2016. Desde o início, procurou-se superar a
dicotomia entre os aspectos administrativos e pedagógicos e buscou-se a constituição de uma
identidade própria pautada nas concepções e princípios comuns. Tomando os acontecimentos
cotidianos como ponto de partida e tendo um olhar crítico sobre cada um deles, a equipe gestora
passou a ressignificar os aspectos citados com o propósito de integrar não somente as dimensões
administrativa e pedagógica, como também a estrutural, a humana e a curricular. Pela
perspectiva da pesquisa do cotidiano, que toma a avaliação como um processo necessário e
continuado, verificou-se a existência de características bem distintas entre as escolas e a ausência
de ações coletivas voltadas para a definição de objetivos comuns. Ficou evidente que a
necessidade de construção de uma identidade não se restringia apenas à equipe gestora, mas
abrangia a todos os profissionais. Neste mesmo ano, fez-se necessária a organização de reuniões
para a definição dos princípios de trabalho, com o intuito de elaboração do Projeto Pedagógico
de cada unidade, concebido em sua dinamicidade e vivacidade. Este foi o caminho inicial
encontrado pela gestão para desencadear ações coletivas e os primeiros refinamentos das
concepções existentes no grupo. Diante disso, os tempos instituídos para reuniões entre os
profissionais foram tomados em sua potencialidade formativa. Nas discussões coletivas no ano
de 2016, surgiu a proposição de um eixo de trabalho comum para cada uma das escolas para
nortear as ações pedagógicas. No entanto, as avaliações realizadas revelaram a existência de
trabalhos individuais. Muito embora a equipe gestora compreendesse a importância da efetivação
de um trabalho pedagógico coletivo para a construção da identidade escolar, foi ainda necessária
a compreensão de todos os profissionais envolvidos. Em 2017, diferentemente do ano anterior, a
equipe definiu um eixo comum de trabalho para todas as turmas das duas unidades. Foram
demandadas ações, tanto no âmbito de cada escola, como na relação entre ambas. Ao final desse
ano, as avaliações apontaram para o êxito de diferentes projetos coletivos. Em 2018, esta prática
foi incorporada como princípio pelo grupo de profissionais, reafirmando a parceria, a pesquisa, a
autoria como parte instituinte das ações pedagógicas.
Palavras chave: equipe gestora; projeto pedagógico; trabalho coletivo

GRUPOS LGBTS NO FACEBOOK:
INTERSUBJETIVIDADE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL
Felipe Mattei Martins
Artur José Renda Vitorino
PPGE/PUC-Campinas
O espaço público da internet abre oportunidades para que comunidades sociais formados pelas
diferenças, especificamente os Grupos LGBTs, compartilhem conteúdo, dividam experiências e,
principalmente, reflitam sobre os assuntos de interesse comum, a partir da intersubjetividade dos
seus integrantes. Antes mesmo da era digital, os primeiros grupos LGBTs formados no mundo
físico também reuniam sujeitos que não encontravam na educação formal e informal
conhecimentos sobre a questão de gênero. No decorrer da história, os Grupos LGBTs
multiplicaram-se marcados pelo cenário de luta, reivindicações de direitos. Na rede social
Facebook, sujeitos homossexuais têm encontrado um espaço aberto (domínio público), que
norteia a construção do eu e, consequentemente, de suas identidades. Propicia também um
processo de luta por reconhecimento que acontece na intersubjetividade. As lacunas deixadas na
educação formal (instituições de ensino com conteúdo transmitidos de forma sistematizada) e
informal (amigos e família) são evidentes quando observado o pouco espaço para discussão
sobre o tema em outros espaços, o que impossibilita uma reflexão como importante fator para a
construção de saberes. Este trabalho, assim, tem como objetivo analisar a intersubjetividade
destes sujeitos inscritos e participantes dos Grupos LGBTs no Facebook, a partir da educação
não-formal. Para tal análise, serão necessários recortes do conteúdo compartilhado e
levantamento teórico sobre a luta por reconhecimento, educação não-formal e intersubjetividade.
Os conceitos que envolvem os principais pilares educação, homossexualidade e redes de
comunicação sem fio delimitam o problema da seguinte maneira: em que medida a educação
não-formal, no contexto dos Grupos LGBTs no Facebook, pode ou não contribuir para a
construção da identidade do sujeito homossexual? É o objetivo deste trabalho analisar, portanto,
a comunicação através do conteúdo apresentado e sua relação com a luta por reconhecimento que
se dá pela intersubjetividade. Experiências compartilhadas no mundo da vida como as vivências
dos homossexuais em situações de violência, conquistas e histórias de superação permitem uma
reflexão mais atenta sobre a importância desses grupos para a sociedade. O trabalho justifica-se
pelo fato de que não existe uma análise sobre as redes de relacionamento sem fio que envolve a
educação, políticas públicas, homossexualidade no espaço público da Internet. Axel Honneth e
Jürgen Habermas contribuem como referencial teórico principal utilizado, além de outras
contribuições sobre diversos estudos tais como: comunicação em rede, construção de saberes,
homossexualidade. Assim, pretende-se encontrar se a Internet permite a construção da identidade
dos sujeitos homossexuais e se existe nos Grupos LGBTs um potencial para a expectativa
intersubjetiva desses sujeitos de serem reconhecidos como capazes de formar juízo moral de si
mesmos.
Palavras chave: Políticas Públicas; Educação; Homofobia.

HORA DO CHÁ NA SALA DE AULA: IMAGINAÇÃO E LINGUAGEM COM ALICE
Patricia Maria Barbosa Jorge Sparvoli Costa
Elvira Cristina Martins Tassoni
Faculdade de Educação PUC-Campinas
Apresenta-se um recorte de uma pesquisa de doutorado que explorou contos de fadas a partir de
uma pesquisa participante do tipo intervenção. O problema norteador foi: Como um trabalho
pautado nos contos de fadas podem contribuir no desenvolvimento da linguagem oral e escrita de
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, tendo como eixo condutor a construção de processos
imaginativos? O recorte traz atividades a partir da história Alice no País das Maravilhas com
alunos de uma escola pública do interior paulistano durante o ano de 2017.Para este trabalho
discute-se a atividade denominada “Chá Maluco” tendo como objetivos (i) analisar o
envolvimento dos alunos do 5º ano na construção de processos imaginativos a partir de
estratégias planejadas que trazem possibilidades para a atividade criadora e (ii) investigar como a
exploração de elementos do fantástico a partir de contos de fadas, pode despertar a construção de
processos imaginativos que se materializam em produções orais e escritas. Como parte
fundamental da metodologia utilizada, a pesquisadora fantasiou-se de uma das personagens da
história – a Alice – trazendo objetos que permitiram o adentrar em um ambiente altamente
imaginativo. Foi proposto que os alunos caracterizados com o chapéu do personagem – o
Chapeleiro Maluco – conversassem sobre diferentes assuntos, visando uma maior aproximação
do conto de fadas, para possibilitar o desenvolvimento da imaginação e da linguagem oral,
enquanto tomavam chá. Relembramos também, o momento em que o Chapeleiro Maluco propõe
uma adivinhação à Alice: Por que um corvo se parece com uma escrivaninha? As crianças
conversaram sobre possíveis respostas à adivinhação e depois brincaram com adivinhações de
origem popular.Com o intuito de desenvolver um trabalho acerca da linguagem escrita articulado
à atividade criadora, solicitamos às crianças que criassem adivinhações ou uma receita maluca
para trocarem entre os grupos. Depois, a pesquisadora mostrou uma caixa e perguntou o que
poderia ter dentro. Em seguida, alguns objetos invisíveis foram retirados da caixa, como: bolinha
de gude, anel, papel em branco, entre outros. A partir dessa caixa mágica, as crianças
compartilharam histórias acerca dos objetos mencionados, potencializando a imaginação, a
memória e a oralidade. Como resultados dessa atividade, foi possível perceber à luz da teoria
histórico-cultural que as crianças se envolveram significativamente nas propostas, tanto na
construção de processos imaginativos como nos momentos de leitura e escrita. Os objetos
retirados da caixa mágica fizeram com que os alunos relembrassem momentos vividos por eles,
compartilhando desejos e situações inventadas. No que se refere ao desenvolvimento da escrita,
tiveram a oportunidade de criar receitas utilizando ingredientes e modos de preparo conhecidos,
combinados com possibilidades incomuns. Vale ressaltar que no início da pesquisa, as crianças
se esquivavam de atividades em que teriam que ler em voz alta e de produção de textos.
Entretanto, ao longo de nossas intervenções iniciou-se um movimento de querer ler, socializando
o que haviam produzido e ainda, a vontade de participar das propostas que envolviam a leitura de
textos, demonstrando que haviam desenvolvido segurança e autonomia para partilhar seus textos
e suas opiniões.
Palavras chave: contos de fadas; imaginação; alfabetização.

IDENTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO MATEMÁTICO DE UN PROFESOR
SOBRE EL CONCEPTO DE FUNCIÓN
Vásquez Gonzalo Espinoza
Diana Zakaryan
Universidad Católica de Valparaíso/ Chile
José Carrillo Yáñez
Universidad de Huelva/ España
Este trabajo aborda el conocimiento de un profesor de matemáticas desde la perspectiva del
Conocimiento Especializado del Profesor de Matemática (Carrillo et al., 2018), que considera la
especialización como la integración de diferentes conocimientos que le son útiles solo al profesor
de matemáticas en su labor de enseñanza. Esta investigación es parte de una tesis doctoral cuyo
objetivo es caracterizar el conocimiento especializado del profesor de matemáticas sobre el
concepto de función. En la tesis se propone como objetivo específico la identificación del
conocimiento matemático y didáctico sobre el tema, lo que se retoma en el actual reporte para
plantear nuestro objetivo. Intentamos responder a qué conocimiento matemático se observa
cuando el profesor enseña el concepto de función. Para dar respuesta a nuestra pregunta, y
entendiendo que estudiaremos la realidad personal de un profesor, adoptamos un paradigma
interpretativo (Bassey, 1999) bajo el enfoque de una investigación cualitativa. Se trata de un
estudio de caso (Stake, 2007), donde el caso está dado por un profesor de matemáticas que
imparte clases en el primer año de educación media en chile (13-14 años), con amplia
experiencia profesional en diferentes niveles educativos y que cuenta con una formación
complementaria en matemáticas y su enseñanza. Estas características permiten suponer que se
trata de un caso interesante por el tipo de evidencias que puede proporcionar. Los primeros
resultados dan cuenta del conocimiento sobre el concepto de función desde una perspectiva
formal mediante el uso del lenguaje simbólico, el uso de diferentes representaciones para el
contenido y el conocimiento sobre cómo ellas se articulan. Del mismo modo, se observa el uso
de otros conceptos como la ecuación, que no son propios de la función, como parte del
conocimiento de relaciones intra-matemática de conceptos que para este profesor intervienen en
el estudio de la función. Asimismo, se observa conocimiento sobre el lenguaje simbólico y la
forma en que se comunican las ideas matemáticas, lo que permite avanzar en la comprensión de
su forma de proceder en matemáticas. Por otro lado, la enseñanza del concepto de función por
parte del profesor incluye diferentes significados para el concepto, por ejemplo, la función como
un proceso de entrada-salida o la función como una correspondencia entre elementos de dos
conjuntos, lo que da cuenta de su conocimiento del tema y se proyecta como distintos
acercamientos a la función por parte de los estudiantes. Sin embargo, el profesor deja fuera otras
concepciones del concepto que enriquecen su comprensión, como por ejemplo la función como
una co-variación entre variables o la función como un conjunto de pares ordenados, es una
perspectiva más estructural (Sfard, 1991). Esta investigación aporta, principalmente, a la
formación inicial y continua de profesores de matemáticas proporcionando, por un lado,
relaciones entre conocimiento de los distintos conceptos involucrados en la función y, por otro
lado, experiencias reales de clases que motivan la reflexión sobre el conocimiento del profesor.

Palavras chave: Conocimiento; Profesor; Lenguaje simbólica.

IMPACTO DA ESCOLARIDADE NA EMPREGABILIDADE DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA.
Adriele Fabiana dos Santos
Layla Cristina Rodrigues
Faculdade de Educação PUC-Campinas
O dialogo a respeito da educação para pessoas com deficiência se inicia em 1961, quando pela
primeira vez é garantido através de uma lei o direito à educação. Desde então, várias formas de
garantia a este direito humano são outorgados, no âmbito legal. Dentre eles destaca-se a
Declaração de Salamanca, redigida em 1994, que se tornou um marco na luta pela inclusão de
pessoas com deficiência na educação, e também a Constituição Brasileira de 1988, garantindo o
acesso à educação e permanência no sistema de ensino regular que também garante o pleno
desenvolvimento das pessoas e o seu direito ao trabalho. A legislação vigente considera a
possibilidade do atendimento educacional especializado como recurso que deve complementar a
escolarização, embora esse acesso seja garantido pela lei, há lacunas que retratam uma
defasagem do sistema de ensino que prejudica nas diversas áreas de sociabilidade de pessoas
com deficiência, em específico, sua empregabilidade. Quando questionadas a respeito da
contratação de pessoas com deficiência, as empresas alegam a falta de escolaridade adequada, de
modo que se torna um empecilho na inserção destas no ramo de atividades profissionais, já que
sem a educação regular não conseguem atingir o nível de escolaridade exigida pelo mercado de
trabalho, acarretando o desemprego. Uma forma de diminuir essa barreira é a criação de centros
de apoio a esses indivíduos. O CIAPD (Centro Interdisciplinar de Apoio a Pessoa com
Deficiência) tem como finalidade a inserção de pessoas com deficiência no mundo do trabalho,
oferecendo oficinas tal como, em específico, a oficina de Empregabilidade, cujo objetivo é
desenvolver competências preparando as pessoas para ingresso e permanência no mercado de
trabalho, o que remete diretamente à constituição brasileira ao qual define este como direito
humano. Nesse centro as pessoas são incentivadas a concluir sua trajetória escolar e, pautado
nessas experiências, foi constatado no ano de 2017 que 29% das pessoas que frequentavam as
oficinas não haviam concluído o ensino médio. A partir disso, com incentivo, 22% retomaram os
estudos após orientação e, dentre estes, 80% conseguiram ser (re) integrados no mercado de
trabalho. É apurado que propostas como esta são efetivas e ganham força quando apoiadas por
legislações específicas, como a “lei de cotas”, porém esse conjunto de medidas não é suficiente e
não atinge integralmente o público alvo, necessitando de outras formas para suprir a lacuna
existente no ensino brasileiro para pessoas com deficiência e também em sua inserção no mundo
do trabalho. Entendendo que o trabalho em si é uma forma de dignificação do homem perante a
sociedade, levando em consideração também à autonomia para suprir necessidades básicas, que
pertencem inclusive a pessoas com deficiência.
Palavras chave: Escolaridade, pessoa com deficiência e mundo do trabalho.

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA AQUISIÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DA ORALIDADE DA CRIANÇA
Flavia Santos do Carmo Brito
Eliete A. de Godoy
Faculdade de Educação PUC-Campinas
O estudo em andamento apresenta uma pesquisa educacional que reflete sobre os benefícios de
um ensino escolar voltado para crianças pequenas de até três anos de idade, na Educação Infantil
garantindo um desenvolvimento integral, inclusive à aquisição e desenvolvimento da oralidade
pela criança superando as concepções equivocadas sobre cuidar e educar prevaleçam nas práticas
educativas. Na perspectiva sócio-histórica valoriza-se a mediação do profissional de educação
para que o mesmo auxilie e impulsione o desenvolvimento, o conhecimento do novo pela
criança, enriquecendo suas possibilidades de ampliar seus aprendizados. Como um ambiente
repleto de oportunidades de desenvolvimento, a creche introduz essas possibilidades desde os
anos iniciais da criança e permite que o desenvolvimento pleno da oralidade infantil ocorra. A
temática proposta pela pesquisa é abordada pelas seguintes questões: Como ocorre o processo
educativo da criança no que se refere a aquisição e desenvolvimento da oralidade na creche. E
quais são as oportunidades de estímulo pedagógico para o desenvolvimento da fala pela criança?
Em busca de responder o problema proposto, definiu-se como objetivos estudar e analisar as
principais formas de interação e mediação do profissional dentro da sala de aula voltadas para o
processo de aquisição e desenvolvimento da oralidade da criança na creche. Primeiramente,
buscou-se compreender como ocorre o processo da aquisição da linguagem nessa faixa etária,
desde os primeiros sons, sinais, gestos que a criança produz e reproduz nos primeiros três anos
de vida e no segundo momento identificar as diferentes propostas pedagógicas que os
profissionais da Educação Infantil utilizam dentro da creche para auxiliar na construção e
ampliação da oralidade nessa faixa etária. A metodologia pautou-se na pesquisa de caráter
qualitativo, exploratório e descritiva e para obtenção dos dados definiu-se como procedimento
metodológico a observação participante em uma instituição escolar de Educação Infantil, no
nível creche, de uma escola privada na cidade de Campinas-SP. A observação se pautará no
registro da rotina dos profissionais da educação na creche voltado às crianças pequenas no seu
atendimento, ou seja, na prática pedagógica e nas oportunidades que essas práticas promovem às
crianças para aquisição e desenvolvimento da fala. Espera-se com a pesquisa em andamento
apontar as diferentes oportunidades de estímulo para a aquisição e desenvolvimento das crianças
entre zero e três anos de idade na creche, no que diz respeito a sua linguagem, como também a
relação educativa com a criança, ou seja, se há a intencionalidade do trabalho pedagógico
realizado pela profissional dentro da sala de aula.

Palavras chave: Oralidade na Creche; Aquisição da linguagem; Educação Infantil

INDÍCIOS DE REVERBERAÇÃO NAS PRÁTICAS DOCENTES DE PROFESSORAS
APÓS FORMAÇÃO MATEMÁTICA DO PNAIC
Priscila Vitoria Camargo
Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid
Faculdade de Educação PUC-Campinas
O presente resumo tem como proposta apresentar uma pesquisa de mestrado em fase de análise.
A pesquisa em questão estuda a alfabetização matemática proporcionada pelo Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. Trata-se de um programa de política pública em
nível nacional, destinado aos professores que lecionam nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, desenvolvido conjuntamente pelos governos federal, estadual e municipal, a fim de
garantir a alfabetização plena para crianças até o final do primeiro ciclo do Ensino Fundamental.
A pesquisa caracteriza-se metodologicamente como qualitativa e busca responder a seguinte
questão norteadora: Qual a possibilidade de reverberação da formação matemática do PNAIC
nas ações de professoras que participaram da proposta formativa desse Programa? Como
objetivo geral buscamos investigar se e como a formação matemática propiciada pelo PNAIC se
mantém – ou não – nas ações de professoras do 1º ciclo do Ensino Fundamental, que
participaram de um curso do PNAIC, três anos depois de decorridos sua ocorrência. Por
objetivos específicos: investigar qual a relevância da formação do PNAIC para os professores
pesquisados e investigar de que maneira a formação implica nas ações das professoras que
participaram das formações do PNAIC em matemática. Foram utilizados como procedimentos
metodológicos para a investigação observações de aulas de matemática das turmas de duas
professoras que atuavam em turmas de 2º e 3º anos do Ensino Fundamental, na rede municipal
de Campinas e que foram cursistas do PNAIC; análise dos documentos do PNAIC e entrevistas
com atores envolvidos no desenvolvimento deste: professor coordenador, supervisora, formadora
e as professoras cursistas, buscando compreender como se deu a formação, desde seu
planejamento até a execução e ação na sala de aula. Para compreender melhor o tema da
pesquisa foram realizados estudos bibliográficos a partir do levantamento de teses, dissertações e
artigos sobre a Alfabetização Matemática, Formação de professores que ensinam matemática nos
Anos Iniciais e também sobre o PNAIC matemática, dialogando com autores como Gatti (2009;
2010; 2011), Tardiff (2012), Nacarato, Mengali, Passos (2011) e D’Ambrósio (2012). Para este
evento, traremos um recorte dos dados que compõem a análise sobre as práticas das docentes na
alfabetização matemática a partir dos pressupostos do PNAIC e os direitos de aprendizagem que,
segundo este programa, devem estar presentes na sala de aula, além do entrecruzamento dos
dados das exposições convergentes entre os entrevistados. A análise das observações tem como

categorias: 1) O PNAIC em cada episódio observado e transcrito, na qual selecionamos para
apresentar nesta ocasião; 2) A preparação da professora e apresentação da proposta, verificando
se há relação das ações com o PNAIC; e 3) Envolvimento dos alunos: suas manifestações em
relação ao PNAIC. Almejamos com esta pesquisa contribuir para a reflexão sobre a formação
docente, bem como com a prática pedagógica como compromisso das políticas públicas. De
maneira especial enfatizar a importância de olhar essa profissão como um todo, suas demandas
do cotidiano escolar e suas condições estruturais.
Palavras chave: Alfabetização matemática; PNAIC; Formação docente.
INFÂNCIA E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE: UM BALANÇO DAS
PRODUÇÕES BIBLIOGRÁFICAS DO PERÍODO DE 2012 A 2016
Adelir Aparecida Marinho de Barros
Heloisa Helena Oliveira de Azevedo
Agência Financiadora: CAPES
PPGE/PUC-Campinas
Este texto tem por objetivo apresentar o resultado de revisão da literatura acadêmico-científica,
acerca da temática infância, escola de educação infantil, sua função e especificidades, bem como
a sua importância no contexto do desenvolvimento infantil. Para isso, buscamos por artigos na
base de dados do site Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), por dissertações e teses no
site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses de Dissertações (BDTD) e as demandas
estabelecidas em termos de pesquisa e publicações de trabalhos no site da Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) no Grupo de Trabalho – Educação de
crianças de 0 a 6 anos (GT7) e em trbalahos dentro da modalidade de comunicação oral.
Utilizamos como delimitação do universo da pesquisa recorte temporal do período de 2012 a
2016, a busca foi feita por meio dos seguintes descritores: Escola de Educação infantil e
Infância; Sociologia da Infância e Educação Infantil; Escolarização, Educação Infantil e Infância;
Educação Infantil e Preparatória; Escola de Educação Infantil e Compensatória. Sinalizamos que
na pesquisa realizada na ANPED –GT7 a busca feita foi por meio das publicações feitas dentro
do recorte temporal por nós determinado. Encontramos, por meio dos descritores especificados
acima, um total de 471 trabalhos. Realizamos a leitura de todos os títulos e resumos, a fim de
identificar e selecionar àqueles que apresentavam discussões referentes aos conceitos dos
descritores pesquisados. Deste refinamento selecionamos e realizamos a leitura na integra de 83
trabalhos. Após a leitura identificamos que existe ampla produção acerca das temáticas: o
contexto da escola de Educação Infantil e conceitos de infância e o processo de escolarização.
No contexto geral as discussões apresentam uma diversidade de conceitos e concepções que
interferem significativamente na elaboração de práticas pedagógicas e na maneira de se
compreender a função docente na Educação Infantil e também nas diferentes formas de pensar e
conceber a função da escola de Educação Infantil e suas especificidades, o mesmo ocorre em
relação à conceituação sobre desenvolvimento infantil e identidade docente. Assim, o processo
de revisão da literatura evidenciou a necessidade de reflexão, ampliação e aprofundamento de
estudos sobre a base teórico-filosófica de alguns conceitos, visto que esses determinam a
construção de concepções, apresentando indícios acerca de tensões no contexto social que
influenciam na (re) construção da identidade docente e da função social da escola de educação

infantil. Tais resultados auxiliaram na elaboração do objetivo geral e do problema da pesquisa
em andamento, que está sendo realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUCCAMP.
Palavras chave: Pesquisa bibliográfica; Educação Infantil. Infância.

INICIATIVAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Aline Gasparim Christianini
Mônica Piccione Gomes Rios
PPGE/PUC-Campinas
A Educação Básica é constituída pela educação infantil e pelos ensinos fundamental e médio, em
etapas consecutivas. Essas etapas são avaliadas com vistas à melhoria da qualidade da educação.
Melhorias efetivadas nas etapas iniciais refletem na qualidade do ensino das etapas consecutivas.
Ainda que não haja um instrumento em nível nacional para avaliar a qualidade da educação
infantil no Brasil, até essa segunda década do século XXI, há iniciativas internacionais e
nacionais que versam sobre a avaliação da qualidade da educação infantil. Nessa perspectiva, o
problema norteador desse estudo questiona quais são as iniciativas que têm como foco a
avaliação da qualidade da educação infantil. O objetivo geral do problema enunciado reside em
identificar iniciativas que implicam a qualidade da educação infantil. Os principais autores que
balizam esse estudo são Anna Bondioli, Luiz Carlos de Freitas e Sandra Maria Zákia Lian Sousa.
Esse estudo é de cunho bibliográfico. A análise dos dados ocorreu no diálogo entre as
informações encontradas e os autores referenciados. Uma das iniciativas para avaliar a qualidade
da educação infantil corresponde a aplicação do instrumento Ages and Stages Questionnaires
(ASQ-3), desenvolvido nos Estados Unidos em 1997, que abrange os cinco domínios do
desenvolvimento infantil: a comunicação, a coordenação motora ampla, a coordenação motora
fina, a resolução de problemas e o domínio pessoal/social. Consiste em blocos de questões cujas
respostas devem enquadrar-se em três alternativas, sendo elas “sim, às vezes ou ainda não”. Este
método desconsidera as condições desiguais em que se realiza a educação infantil e possibilita a
culpabilização das crianças. Outro instrumento utilizado para avaliar a qualidade da educação
infantil tem como base o documento intitulado “Indicadores da Qualidade na Educação Infantil”.
Este documento apresenta dimensões a serem consideradas para reflexões coletivas sobre a
qualidade da educação infantil, com o uso de indicadores. As respostas limitam-se ao uso da cor
verde (correspondente às situações ou ações já consolidadas no local avaliado), amarela
(indicativo de cuidado e atenção para situações ou práticas intermitentes) ou vermelha (para
ocasiões que necessitem de intervenções imediatas e urgentes). Os resultados, após sintetizados,
possibilitam a construção coletiva de planos de ação. Trata-se de um processo de autoavaliação
com resultados que não permitem, à priori, comparação entre instituições mas há possibilidade

de direcionamento das respostas, a considerar que no grupo pode haver divergência de visões e
prevalência de uma visão sobre a outra. As constatações desse estudo apontam, ainda, que a
avaliação da qualidade da educação infantil necessita ser feita com o objetivo de amenizar ou
erradicar as fragilidades encontradas e aprimorar as potencialidades. No Brasil, a avaliação da
qualidade da educação infantil permanece em discurso. Pretende-se que o presente trabalho, de
caráter bibliográfico, contribua com estudos e pesquisas que problematizam a qualidade dessa
relevante etapa da educação básica.
Palavras chave: avaliação; qualidade; educação infantil.

INOVAÇÃO CURRICULAR NO ENSINO SUPERIOR: MAPEAMENTO DE TESES E
DISSERTAÇÕES DEFENDIDAS ENTRE 2000 E 2017
Paulo Roberto Teixeira Junior
Mônica Piccione Gomes Rios
PPGE/PUC-Campinas
É notória a crise e reformulação pelo qual passa o ensino de graduação no país. Inúmeras
instituições de ensino superior vêm desenvolvendo projetos de mudança de suas práticas
pedagógicas, porém, sem fartas referências práticas e teóricas no campo da inovação
educacional. Não só por essa razão, mas também por ela, o que se vê, são projetos de mudança
epidérmica, seja em meros artefatos tecnológicos, seja no uso de técnicas de ensino ditas ‘ativas’,
porém, todos desconexos daquilo que, realmente, caracteriza uma inovação na escola: mudança
essencial no paradigma curricular. Currículo é um conceito polissêmico nas ciências da
educação. Estudos curriculares não se limitam, mas dizem respeito a estudos do ‘conteúdo do
ensino’, ‘porção de cultura’, ‘escolhas do que ensinar’ e, portanto, tanto uma como outra
definição traz consigo todo um conjunto de posições éticas, políticas, epistemológicas e estéticas.
Destarte, inovações curriculares invocam mudanças em tais posições, e não apenas no fazer
pedagógico ou aspectos infraestrutura da instituição escolar, por exemplos. Considerando a
recentidade do tema, esse estudo se propôs responder à seguinte questão: o que já foi pesquisado
sobre inovações curriculares no ensino superior nos programas de pós-graduação stricto sensu
brasileiros no período 2000 a 2017? Para tanto, recorremos aos dois indexadores de teses e
dissertações do país: banco Capes e Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). Em
ambos os indexadores, fizemos as buscas em dois momentos distintos: primeiro, usando o
descritor ‘inovação curricular’ e, em seguida, o descritor ‘inovações curriculares’. Com o
primeiro descritor, o banco da Capes nos apresentou 124 obras, e com segundo, 185. Na BDTD,
52 e 34 respectivamente. Após os devidos refinamentos, a saber, recorte temporal 2000 a 2017 e
somente trabalhos no campo do ensino superior, obtivemos o total geral de 72 obras: 30 teses e
42 dissertações. PUC São Paulo, Universidade Federal de São Paulo e Universidade Federal do
Rio de Janeiro são as instituições que mais produziram pesquisas no campo da inovação
curricular no país. As duas últimas instituições, com seus programas de pós-graduação ligados à

educação em saúde - ‘Ensino em Ciências da Saúde’ e ‘Educação em Ciências e Saúde’,
respectivamente - são as que mais publicaram teses e dissertações sobre inovação curricular no
período por nós estudado. Certo modo, isso se sintoniza com a tendência em outros países, cuja
preocupação com a inovação curricular se iniciara nas escolas de medicina da Universidade
McMaster, no Canadá, Harvard, nos Estados Unidos e Maastricht, nos Países Baixos. Apesar de
presente em todas os campos, é na área de saúde, portanto, que o assunto ‘inovação curricular’
tem ganhado mais destaque e tem sido objeto mais frequente de estudos. A inovação curricular,
por fim, urge por mais estudos, sobretudo, por pesquisadores das ciências da educação, a fim de
fortalecer seu estatuto epistemológico e se consolidar como campo.
Palavras chave: inovação curricular, ensino superior, currículo

INTERROGAÇÕES SOBRE O ESTATUTO EPISTEMOLÓGICO DAS CIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO
Artur José Renda Vitorino
Matheus Luiz dos Santos
Faculdade de filosofia/ PUC-Campinas
Interrogando-se sobre os fundamentos epistemológicos da pedagogia, voltando-se para o modo
que se dá a produção do conhecimento científico em educação pelo exercício da atividade
investigativa e observando sua relação com o indivíduo em sua singularidade e concretude,
teve-se por objetivo no trabalho delimitar em que medida, a despeito das dificuldades resultantes
da complexidade do ato educativo (pois que ele integra necessariamente as dimensões ética,
axiológica e teleológica) a produção do conhecimento científico em Educação continua a
processar-se, pelo exercício da atividade de investigação; e que, independentemente das posições
assumidas pelo investigador, o real pedagógico - enquanto prática - dá-se como fenômeno da
singularidade, cuja positividade é construída na relação sujeito-objeto. Tratou-se, assim, de
realizar uma definição do estatuto epistemológico das Ciências da Educação, concluindo se há ou
não fundamentos teóricos sólidos que sustentam a pesquisa e a prática neste campo do saber.
Para realizar tal definição encontrou-se e destacou-se algumas das fragilidades e inconsistências

em nível epistemológico, metodológico e de postura investigativa presentes na pesquisa em
educação, que consequentemente atingem diretamente a prática educativa juntamente com a
compreensão, delimitação, interferência sobre seu objeto de estudos, a educação, e sobre os
envolvidos numa realidade propriamente educativa. Perante as dificuldades de nível
epistemológico e metodológico presentes na produção do conhecimento científico em Educação,
destacou-se a ausência de definição de conceitos basilares; a interdisciplinaridade enquanto ação
que descaracteriza o campo da educação; dificuldades de compreensão sobre o que é o método;
valorização da empiria em detrimento da dimensão teórica, da prática em detrimento da reflexão;
a subordinação e conformidade do pesquisador com interesses de atender uma demanda que não
é de caráter pedagógico, denotando a falta de liberdade na pesquisa em educação, que afeta
consequentemente a prática educativa; escolhas por abordagens que desvalorizam as
particularidades inerentes ao processo de investigação e ensino, dentre outras dificuldades que
mostram a fragilidade conceitual e metodológica em que o campo da pesquisa em educação está
imerso. Tal realidade indica que a produção do conhecimento cientifico em educação está fadado
a dogmatismos, subjetivismos, imprecisões de resultados, visões superficiais da realidade que
investiga; dessa forma a pesquisa no campo da educação, e consequentemente a prática docente,
não atingem uma compreensão satisfatória diante da profundida e complexidade de seu objeto de
estudos, a educação. Portanto, perante a exposição da realidade em que se encontra a pesquisa –
e por extensão a prática - no campo da educação, conclui-se que este campo do saber não
apresenta um estatuto epistemológico bem definido, surgindo a necessidade de uma
fundamentação teórica e metodológica robusta, que garanta a compreensão adequada da
educação a partir de uma abordagem que valoriza as singularidades envolvidas na realidade de
pesquisa e prática educativa.
Palavras chave: Ciências da Educação; Pedagogia; Epistemologia.

INVESTIGAÇÃO SOBRE ESTRATÉGIAS DE LEITURA E ESCRITA COM ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Jady Ariéle Cavalcanti Ruas
Eliete Aparecida de Godoy
Pontifícia Universidade Católica de Campinas
A pesquisa educacional desenvolvida na modalidade de monografia teve como base teórica os
constructos da autorregulação da aprendizagem. Trata-se de uma teoria pouco difundida no
Brasil e tem se mostrado por meio de pesquisas eficaz ao desenvolver hábitos de autorregulação
das aprendizagens com os alunos. Para o desenvolvimento da autorregulação das aprendizagens
é necessário a utilização de estratégias de estudo, as quais primeiramente devem ser ensinadas e
após o ensino e apreensão pelos alunos espera-se que ele possa regular o uso das mesmas,
adequando-as ou desenvolvendo novas estratégias de acordo com suas necessidades de estudo.
Trata-se de um longo e trabalhoso processo, mas eficaz em seus resultados, pois permite que os
alunos efetivem aprendizagens de um modo significativo, não apenas decorando ou reproduzindo

conteúdo. O processo de autorregulação das aprendizagens abre possibilidades de
desenvolvimento da autonomia dos alunos, para que possam refletir e tornarem-se protagonistas
de tal processo. Pensando no eixo das estratégias de aprendizagem como uma das formas de
tornar-se participante ativo nos estudos surge a problemática: Qual entendimento os alunos têm
de estratégias de aprendizagem e quais as estratégias de autorregulação de leitura e escrita são
utilizadas por alunos de 5° ano do Ensino Fundamental? Para responder ao problema
estabeleceu-se como objetivo geral: Verificar como os alunos de um 5° ano do Ensino
Fundamental utilizam estratégias de autorregulação da aprendizagem na leitura e escrita e o que
entendem por estratégias de aprendizagem. E como objetivos específicos: (a) descrever os
fundamentos e concepções da autorregulação no processo de ensino e aprendizagem; e (b) fazer
ponte entre a utilização e o entendimento dos alunos sobre as estratégias de aprendizagem e a
teoria da aprendizagem autorregulada, destacando a importância e a eficácia da mesma para
qualidade da aprendizagem. As estratégias metodológicas selecionadas foram a pesquisa
bibliográfica para fazer o levantamento do material teórico já produzido e pesquisa de campo que
que foi realizada em uma turma de quinto ano de uma escola da rede municipal de Campinas,
foram utilizados como instrumentos de coleta de material empírico entrevistas não-estruturadas
na modalidade de entrevista focalizada, e observação participante da sala de aula. As análises
foram realizadas qualitativamente uma vez que buscou-se descrever, analisar e interpretar os
elementos da autorregulação da aprendizagem presentes na fala dos alunos. A partir dos
materiais empíricos coletados na escola foi possível inferir que as estratégias ensinadas pela
professora surtiram resultados positivos, assim como aponta o referencial teórico que embasa a
presente pesquisa é possível e necessário o ensino de estratégias de aprendizagem. Espera-se que
a pesquisa possa contribuir para que os alunos se tornem agentes de suas aprendizagens,
ressaltando a importância da apreensão e ensino da autorregulação da aprendizagem.
Palavras chave: Autorregulação; Estratégias de estudo; Ensino e aprendizagem.

INVESTIGAÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO DE SI EM UM PROJETO DE
AUTORREGULAÇÃO DAS APRENDIZAGENS
Jady Ariéle Cavalcanti Ruas
PPGE/PUC-Campinas
Pretende-se com o projeto de pesquisa educacional investigar a problemática se “a representação
de si de alunos de 5° ano do Ensino Fundamental se modifica após a participação em um projeto
de autorregulação? ”, para isso os estudos centram-se nos princípios da autorregulação da
aprendizagem e da representação de si. Para responder ao problema, estabeleceu-se como
objetivos específicos: (a) analisar quantiqualitativamente as possíveis mudanças do processo de
autorregulação da aprendizagem; (b) verificar se há relação entre a autorregulação e a
representação de si; (c) compreender a partir do relato dos alunos se há influências externas na

representação de si. E o objetivo geral de “investigar a ocorrência de mudanças da representação
de si com alunos do 5°ano do Ensino Fundamental após o desenvolvimento de um projeto de
autorregulação”. Parte-se da Psicologia Educacional em busca de contribuir para o sucesso
escolar por meio de uma intervenção com o desenvolvimento do projeto “(Des)Venturas do
Testas”, que será realizado com duas turmas de 5° ano (aproximadamente 61 crianças) de uma
Escola Municipal de Ensino Fundamental de Campinas-SP. Com o desenvolvimento do projeto
pretende-se ensinar aos alunos estratégias de aprendizagem e o modelo cíclico de aprendizagem
autorregulada PLEA (Planejamento, Execução e Avaliação), com o intuito de possibilitar novas
construções no campo da autorregulação. Constituiu-se como metodologia a pesquisa de
intervenção quase-experimental de grupo único, pois trata-se de uma realidade heterogenia das
salas de aula e a qual busca-se mudanças na realidade vivida. Para verificar as mudanças
ocorridas com o desenvolvimento do projeto será aplicado um pré e pós-teste com os alunos,
todos os sujeitos envolvidos no projeto (professoras, alunos e pesquisadora) produzirão
narrativas sobre o processo de intervenção e serão realizadas duas entrevistas (no início e ao
final) a partir do método clínico de Jean Piaget. A análise do material empírico será realizada
quantitativamente por meio do programa SPSS (StatisticalPackage for Social Sciences) que fará
mensuração dos pré e pós-testes e pelas análises qualitativas das narrativas e entrevistas que
serão realizadas pela autora de acordo com os referenciais teóricos. Espera-se que com o
desenvolvimento da pesquisa haja mudanças significativas na representação de si dos estudantes,
bem como no processo de autorregulação das aprendizagens, que esta pesquisa educacional
prospere em discussões significativas na área da educação escolar, especificamente nos
problemas relacionados às dificuldades de aprendizagem e no processo de ensino e
aprendizagem, trazendo consigo resultados significativos de mudanças de hábitos e
comportamentos dos alunos após a participação no projeto de intervenção “Testas”.
Palavras chave: autorregulação; representação de si; fracasso e sucesso escolar.

JOGOS MATEMÁTICOS PNAIC 3º ANO: CONTRIBUIÇÕES PEDAGÓGICAS PARA
ALUNOS E PROFESSORA.
Ester Mendonça Ramos
Profª. Drª. Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid
Agencia financiadora: Capes
PPGE/PUC-Campinas
Trata-se de um projeto de pesquisa de mestrado que apresenta como problema a verificação das
possibilidades de avanços relativos ao eixo “números e operações” em crianças de uma turma de
3º ano a partir da utilização dos jogos matemáticos propostos pelo Pacto Nacional de

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Como objetivo geral o projeto visa compreender como
os jogos matemáticos do eixo “números e operações” apresentados pelo material de formação do
PNAIC proporcionam a aprendizagem matemática em alunos de uma turma do 3º ano do Ensino
Fundamental. Os objetivos específicos são: analisar se a aplicação dos jogos matemáticos do
PNAIC repercutem no aprendizado proposto pelo material; avaliar o progresso dos estudantes
envolvidos na pesquisa no que se refere aos aspectos do eixo “números e operações”; identificar
possíveis elementos, além dos propostos pelo PNAIC que possam contribuir no processo de
aplicação dos jogos e ou nos resultados. Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, de natureza
interventiva e do tipo experimental de caso único. Será realizada em uma Escola Municipal de
Campinas, em uma turma de 3º ano do Ensino Fundamental, composta por 31 alunos. Foram
selecionados 5 jogos relacionados ao eixo “números e operações” do material do PNAIC, de
acordo com o planejamento escolar. Os jogos escolhidos foram: “Disco Mágico”, “Jogo das
Operações”, “Para ou arrisca II”, “A bota de muitas léguas” e “Viagem à Lua”. O foco de
aprendizagem dos respectivos jogos está voltado para o valor posicional dos números, soma e
subtração em situações-problema referentes ao campo aditivo, cálculo mental, números pares e
ímpares, ideia da divisão e multiplicação, dobros e metades. Como instrumentos de produção de
material empírico serão utilizados diário de bordo, áudio e vídeo gravações que serão transcritos.
Serão construídas categorias de análise que viabilizem responder a questão de investigação.
Foram realizadas uma revisão bibliográfica e a análise documental dos materiais de formação do
PNAIC. Como aportes teóricos foram utilizados autores como Brenelli (2008) e Bariccatti e
Brenelli (2009), Grando (1995), Grando (2004), Kammi(2012), Nacarato (2009), Sadovsky
(2010), Skovsmose (2001) entre outros, que estão auxiliando no processo de compreensão do
campo de estudo. A partir desta pesquisa esperamos identificar elementos que interferem na
aprendizagem dos alunos, por meio da aplicação do material de jogos proposto pelo
PNAIC-Matemática. Por meio de um olhar reflexivo, pretendemos proporcionar a (re)
construção de práticas pedagógicas diferenciadas em Matemática, reflexões sobre as mesmas,
visando promover avanços no aprendizado dos estudantes.
Palavras chave: PNAIC matemática; números e operações; alfabetização matemática.

LINGUAGEM, MATEMÁTICA E LÓGICA NO CURSO DE LICENCIATURA EM
MATEMÁTICA

Paulo Henrique Amorim Beazoli
Adilson Dalben
Faculdade SESI-SP de Educação
Este trabalho tem por objetivo descrever o desenvolvimento do trabalho na Unidade Curricular
“Linguagem, Matemática e Lógica” com alunos do primeiro semestre do curso de Licenciatura
em Matemática da Faculdade SESI-SP de Educação. A faculdade foi criada com a pretensa
intenção de trazer inovações na área de formação de professores. Ela tem vocação exclusiva para
a formação de professores e com uma proposta pedagógica diferenciada, visando a melhoria na
formação docente para a Educação Básica. Atualmente oferece cursos de licenciatura em
Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática. Sua proposta curricular
busca romper com a fragmentação da formação dos professores; eliminar a distância entre os
cursos de licenciatura e as escolas de Educação Básica; incluir o desenvolvimento cultural na
formação inicial do docente; estabelecer conteúdos objetivados na Educação Básica; oportunizar
práticas significativas para o ofício de professor; adequar a pesquisa enquanto investigação na
produção de saberes e considerar as especificidades próprias das etapas e das áreas do
conhecimento que compõem o quadro curricular da Educação Básica. O objetivo dessa unidade
curricular é evidenciar uma aproximação radical entre a Língua Materna e a Matemática,
explorando as contribuições de cada tema na construção de argumentações consistentes, ou seja,
na constituição da Lógica. A explicitação de um paralelismo e de uma complementaridade nas
funções curriculares desempenhadas pela unidade curricular “Linguagem, Matemática e Lógica”
situa-se no horizonte imediato de todas as ações. A competência maior a ser desenvolvida é a
capacidade de construção de argumentos válidos em situações concretas, em contextos
cotidianos, na linguagem ordinária, mas não se pode minimizar a importância da Lógica Formal
como uma gramática constitutiva do texto argumentativo. O recurso a textos extraídos de jornais,
revistas ou livros não didáticos para a caracterização e a distinção entre argumentos válidos e
sofismas. Enfrentamento de dilemas ou contradições aparentes, exploração de recursos retóricos
para combater ou valorizar argumentações também constituem meios interessantes para a
exploração dos conteúdos da unidade curricular. A experiência mostrou que, durante seu
desenvolvimento, foi possível trabalhar diversas bibliografias e gêneros textuais, abrangendo a
História da Matemática, História da Cultura e Filosofia. Como resultado foi notado pelo
licenciandos o refinado vínculo entre Linguagens, Matemática e Lógica. Ainda não é possível
analisar os efetivos impactos dessa proposta no exercício docente. No entanto, com base no que
foi observado, registrado e refletido, muitas foram as conquistas no âmbito da formação inicial
de professores. É seguro afirmar que a visão dos alunos foi ampliada e que ajudou no
reconhecimento da Matemática como uma área de conhecimento, que extrapola os limites de
uma disciplina escolar.
Palavras chave: Linguagem, Matemática, Lógica

LIVRO SENSORIAL: UMA EXPERIÊNCIA COMPARTILHADA
Giovanna Lara
Paola Olivetti
Faculdade de Educação/PUC-Campinas
O presente trabalho faz parte da disciplina de Didática do Ensino Fundamental A, do curso de
Pedagogia. A disciplina tem como foco a didática e o estágio nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Este trabalho tem como objetivo apresentar o recurso didático utilizado durante a o
período de atuação que compõe a carga horária do estágio obrigatório. Considerando a
perspectiva da interdisciplinaridade discute-se a produção e utilização de um livro sensorial para
como o intuito de promover a experiência com o tato e o conhecimento de alguns animais
específicos, propiciando aos alunos o despertar dos sentidos. Durante o período do estágio, as
graduandas autoras deste texto realizaram a intervenção em duas turmas distintas de primeiro
ano: rede pública e rede particular ao longo do primeiro semestre de 2018. A transição da
Educação infantil para o primeiro ano do ensino fundamental pode ser desafiadora. As mudanças
são grandes e as crianças demoram para se adaptar ao novo ambiente em virtude de uma drástica
troca da rotina e da organização da sala de aula. Isso ocorre porque o Ensino Fundamental tende
a ser mais crítico e com um denso conteúdo. Para que a transição não afete a vida escolar das
crianças, as Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil apontam a necessidade de as
instituições de ensino assegurarem que essa transição ocorra de forma a dar continuidade aos
processos de aprendizagem e de desenvolvimento. O cotidiano dos alunos era basicamente
atividades de caça-palavras, palavra cruzada e apostila. Sendo assim pensamos em trabalhar algo
mais lúdico, mas sem deixar de lado o conteúdo ministrado pela professora. Pensando na
abordagem dos dois conteúdos mais trabalhados pelas turmas: Português (Turma 1: Respeito ao
próximo, projeto trabalhado inicialmente com o conto infantil: “O Patinho Feio”. Turma 2:
Conhecendo as letras e contato com pequenos textos de diferentes gêneros.) e Ciências (Turma
1: Os animais da floresta amazônica e em extinção. Turma 2: Os 5 sentidos (o tato
especificamente), produzimos um livro sensorial com o objetivo de trabalhar o tato, de modo
articulado aos demais conteúdos ensinados em sala de aula, possibilitando ao aluno interagir com
o livro e colocar em prática suas percepções e sentidos. Durante a exploração do livro com a
turma da escola pública (turma 2), as crianças sentaram em roda e ouviram a história conhecendo
as características dos animais, em seguida cada criança pode sentir a textura de cada animal
representado nas páginas. Já com a turma da escola privada (turma 1) o livro foi apresentado
durante a aula Ciências/Natureza em que as crianças estavam discutindo os diferentes animais.
Foi feita uma roda no final da sala e a história foi contada, as crianças que já sabiam ler se
propuseram a fazer a leitura, mas a estagiaria deu início e duas crianças finalizaram as últimas
páginas. As crianças tiveram um bom aproveitamento durante a atividade, dispostas a participar,
tocar e estar em contato com o material didático.
Palavras chave: Aprendizagem -Ensino Fundamental- Criança.

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NO ÂMBITO ESCOLAR:
O PAPEL DAS ASSEMBLEIAS DE CLASSE
Denise Cristina Tordin
Prof. Dr. Samuel Mendonça
PPGE/PUC-Campinas
Pesquisa qualitativa que pretende, por meio de investigação empírica, responder à pergunta:
como as assembleias de classe se constituem em EMEFs de Campinas/SP e em que medida
podem favorecer a compreensão da ética no espaço escolar? Assim, nosso objetivo geral consiste
em compreender o papel das assembleias de classe no âmbito escolar. Para tanto, um de nossos
objetivos específicos será investigar de que maneira as EMEFs participantes realizam a mediação
e resolução de conflitos. Com isso, nossa hipótese de pesquisa consiste na afirmação de que as
escolas participantes encontram dificuldades em disponibilizar tempo e espaço pedagógicos para
a mediação e resolução de conflitos de forma sistematizada no âmbito escolar. Do ponto de vista
metodológico, selecionamos, pelo critério do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(Ideb) dos anos iniciais do ensino fundamental, duas EMEFs de cada região de Campinas-SP: a
de maior e a de menor Ideb das regiões sudoeste, sul, leste, noroeste e norte formando, portanto,
um grupo com dez escolas que comporão nossa amostra. Nossa pesquisa documental consistirá
na análise de Projeto Político Pedagógico destas unidades escolares, a Base Nacional Comum
Curricular e as Diretrizes Curriculares da Educação Básica para o Ensino Fundamental. Como
instrumento avaliativo optamos pela entrevista semiestruturada para que cada participante
expresse suas concepções sobre as temáticas: conflito e sua mediação, ética, relações humanas e
assembleias de classe. Com isso, entraremos em contato com o ponto de vista de educadores
envolvidos com turmas de quinto ano, orientadores pedagógicos e diretores das unidades
escolares. Assim, após a organização e a categorização das entrevistas faremos uma análise das
falas dos sujeitos participantes em conformidade aos pressupostos teóricos de Edgar Morin.
Compreendemos que discutir essas temáticas por meio da perspectiva deste filósofo francês
possui relação direta com nossa pesquisa, pois suas obras discutem o campo educacional de
forma aprofundada e contextualizada. Ademais, por meio de nossa revisão de literatura realizada
nos sites da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa, da Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações e no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior nos últimos dez anos, observamos que poucas pesquisas se fundamentam em Edgar
Morin para a compreensão de práticas pedagógicas. Ao final da pesquisa, observaremos se as
unidades escolares participantes oferecem tempo e espaço para atividades que promovam
estruturas participativas, em especial, as assembleias de classe. A investigação pretende, neste
contexto, promover uma reflexão sobre a situação atual destas escolas. Assim, havendo lacunas
referentes ao desenvolvimento deste tipo de atividade, faremos um convite às equipes docente e
gestora a estruturar um projeto de extensão que vise à implementação destas atividades no
cotidiano escolar como uma forma de um retorno dos resultados desta pesquisa para a população
estudada. Os resultados esperados desta investigação é confirmar ou refutar nossa hipótese de
que as EMEFs de Campinas não disponibilizam tempo e espaço pedagógicos adequados para
mediação e resolução de conflitos no âmbito escolar.

Palavras chave: assembleia de classe; ética; Edgar Morin.

METODOLOGIAS ATIVAS COMO FERRAMENTA A SER UTILIZADA EM
PESQUISAS COM GRUPOS FOCAIS
Christianne Barbosa Stegmann
Profa. Dra. Elvira Cristina Martins Tassoni
PPGE/PUC-Campinas
É crescente no meio acadêmico discussões e investigações a respeito da utilização de
metodologias ativas de ensino-aprendizagem como prática pedagógica por docentes dos mais
diversos níveis de ensino. A utilização dessa ferramenta metodológica vem se disseminando e
ganhando força no Brasil a partir da primeira década do século XXI quando diversos cursos
superiores, em especial da área da saúde, passaram a incorporá-las em seu projeto pedagógico,
influenciadas por tendências internacionais tanto europeias quanto norte americanas. A maioria
das pesquisas, no entanto, se concentram na aplicação do método em si, em suas vantagens e
desvantagens frente a outros métodos de ensino e na sua eficácia como alternativa metodológica.
O presente trabalho se dispõe a apresentar a utilização de metodologias ativas, no caso o PBL
(Problem Based Learning), como ferramenta metodológica no trabalho com um grupo focal em
uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. A pesquisa citada tem como objetivo buscar
compreender quais são os principais desafios enfrentados por docentes de uma instituição de
ensino superior privado, do interior do estado de São Paulo, na incorporação de metodologias
ativas de ensino-aprendizagem como prática pedagógica. Para tanto optou-se por utilizar o
trabalho com um grupo focal, composto por seis docentes, das mais diversas áreas do
conhecimento, para a produção do material empírico. Tendo como referencial teórico Gatti
(2005), a opção pelo trabalho com grupo focal se deveu ao fato da importância atribuída às
trocas entre os participantes no grupo; na captação de sentimentos, conceitos, atitudes, crenças e
valores que de outros meios poderiam ser difíceis de se manifestar. Foram realizados dois
encontros. Uma vez que a referida pesquisa tem como eixo articulador metodologias ativas,
decidimos também utilizar metodologias ativas como ferramenta em um dos encontros do grupo
focal. A fim de buscar um maior aprofundamento dos desafios apontados no primeiro encontro,
utilizamos o método PBL para o segundo encontro, por entendermos que este propicia maior
interação entre os participantes, ao mesmo tempo em que mantém o foco no problema que está
posto em discussão, conforme os objetivos da pesquisa. Os problemas foram apresentados a
partir dos temas levantados pelo grupo no primeiro encontro e sistematizados pelo próprio grupo
em material concreto, como cartolinas e post-its, esmiuçando e aprofundando cada um dos temas
apresentados. Como resultado pudemos observar a grande quantidade de material empírico
gerado em um curto espaço de tempo, maior foco nas temáticas apresentadas, discussões
assertivas com resultados sistematizados, grande interação entre os participantes com pouca
necessidade de intervenção do moderador, maior envolvimento de todos os participantes, além
de feedback positivo com relação ao método advindo dos participantes do grupo.
Palavras-chave: Ensino Superior; Metodologias Ativas; Formação de Professores.

NARRATIVAS DE PROFESSORAS SOBRE AS APRENDIZAGENS DESENVOLVIDAS
EM UM AMBIENTE COLABORATIVO
Aline Massako Murakami Tiba
Jussara Cristina Barboza Tortella
Faculdade de Educação/PUC-Campinas
A pesquisa de Iniciação Científica, realizada entre agosto de 2017 e julho de 2018 buscou
investigar o processo reflexivo de um grupo colaborativo de professoras que atuam com classes
de anos iniciais do Ensino Fundamental, de escolas da rede municipal de ensino de Campinas.
Trata-se de um grupo de professoras que se reúne periodicamente para desenvolver atividades de
formação, em uma perspectiva colaborativa. Por objetivo buscou-se: analisar os indícios de
desenvolvimento profissional, em narrativas de professoras dos anos iniciais do Ensino
Fundamental, participantes de um grupo colaborativo, que estuda a dinâmica da sala de aula em
relação às estratégias de aprendizagem e procedimentos de estudo. A perspectiva metodológica
utilizada na pesquisa foi a abordagem qualitativa. Para a produção do material empírico foram
realizadas as transcrições das reuniões audiogravadas do biênio 2016-2017. As narrativas foram
analisadas e alocadas em três eixos elaborados para maior entendimento das reflexões dialogadas
nos encontros: (1) Queixas; (2) Apropriação de saberes e (3) Ações práticas/Reflexões. As falas
das participantes, em seguida, foram categorizadas em sete aspectos que melhor denotassem o
aprofundamento de nossa pesquisa: Autorregulação da Aprendizagem; Questões
Comportamentais; Compromissos Escolares; Participação da Família; Indícios de Colaboração
entre as professoras; Língua Portuguesa e Matemática. Foram utilizados os cinco primeiros
aspectos e encontrou-se um total de 80 incidências nas falas das participantes das quais, as que
mais se destacaram foram o Projeto Amarelo, vinculado à Autorregulação da Aprendizagem; as
Questões Comportamentais e uma grande evolução quanto ao Indício de colaboração entre as
professoras participantes do grupo colaborativo. Enfatiza-se a pouca incidência quanto aos
Compromissos Escolares e à Participação da família nos estudos dos filhos, gerando
consequências à aprendizagem dos mesmos, ausência de relacionamentos que instiguem e
motivem o aluno a apresentar bons incentivos aos seus estudos. Salienta-se que a configuração
de um grupo colaborativo fortalece o exercício profissional das participantes, e as narrativas
adicionam reflexões autoavaliativas construindo novas perspectivas e olhares diante de suas
concepções e práticas pedagógicas, com um foco aprofundado sobre como o aluno aprende,
utilizando-se de estratégias autorregulatórias que melhor apresentem eficácia para o alcance de
seus objetivos de estudo e, propriamente, para sua vida, ou seja, o aprendizado, não somente em
relação às questões escolares, mas que possa ampliar esse movimento para sua formação
humana.
Palavras chave: Formação de professores, Ensino fundamental, Estratégias de aprendizagem.

NARRATIVAS DE UM FUTURO DOCENTE
Marcos Kelvin de Castro
Tamires Pastore Bernardi
UNIVESP
Este relato de experiência retrata o ingresso de um futuro professor nas escolas da rede do
Estado de São Paulo, sendo que o mesmo se encontrava no início da licenciatura em matemática.
O contrato de categoria “O” com período de 18 meses, o possibilitou um contato com a área da
educação, particularmente, com uma turma do 9º ano do E.F. II. Diante dessa vivência inicial,
gerou-se a questão problema: “Qual a formação básica necessária para o início do magistério na
rede estadual? Qual o amparo a gestão escolar e a equipe docente poderiam proporcionar ao
ingressante? ”. O objetivo principal é analisar se o universitário que atua de modo eventual
recebe ou não respaldo nas escolas diante das barreiras que ele se depara em sala de aula. O
traçado metodológico alicerçou-se em narrativas orais do aluno para mediadora no polo
presencial. Esse modo de registro viabilizou o diálogo entre as teorias de Gatti (2014) e Serrazina
(2014) em que frisamos a relevância da formação inicial e continuada. Nas narrativas orais,
temos algumas problemáticas que o graduando se deparou em contexto escolar como: ausência
de respaldo da equipe gestora para com o professor ingressante em processo de formação inicial;
progressão continuada aplicada de maneira equivocada que afetou o professor ingressante ao
receber diversos alunos com defasagens na aprendizagem. O professor ingressante, aluno da
licenciatura em matemática da UNIVESP, observou com um olhar mais atento e humano para os
estudantes o quanto alguns possuíam certo temor diante da matemática, pois acreditavam que
somente os mais inteligentes aprendiam. Como futuro docente, o graduando se questionava em
como colaborar com essas crianças e quais metodologias diferenciadas poderia fundamentá-lo
em prol de uma educação que vise atingir a todos. Nos registros dos diálogos, temos também a
constatação de que os livros didáticos apenas não contribuem para o desenvolvimento de todas as
habilidades que estão presentes no currículo. Ancorando-nos em Gatti (2014), a gestão escolar
necessita interagir com a equipe docente de maneira não punitiva aos professores ingressantes
que podem apresentar algumas dificuldades, mas sim em parceria promovendo um crescimento
profissional continuado em reuniões pedagógicas e formações. Destaca-se que em algumas redes
de ensino há profissionais não graduados atuando em sala de aula, esse fato nos rememora a
discussão sobre o “notório saber”, através de reflexões sobre esse tema podemos questionarmos
quais são os conhecimentos fundamentais para lecionar. Fundamentando-nos em Serrazina
(2014), é primordial que o professor tenha amplo conhecimento da matemática, de suas
finalidades e saiba “desempacotar” os conceitos para a compreensão dos alunos, conhecer as

suas necessidades e ter conhecimento metodológico sempre em processo de reflexão e formação.
Como resultados obtidos temos que o universitário se apresenta mais motivado e confiante em
sua trajetória acadêmica e profissional, ciente de que houve um progresso efetivo em sua postura
perante o ato de ministrar aulas.
Palavras chave: Professor Ingressante; Formação Inicial e Continuada; Narrativas Orais.

NARRATIVAS DO GRUPO DE PROFESSORES E A COLABORAÇÃO ENTRE PARES
NA ESCOLA
Luiz Ademir Bassani
Profª Drª Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid
PPGE/PUC-Campinas
Partimos da premissa que o desenvolvimento do professor não ocorre somente na formação
inicial ou na formação continuada vinda da administração superior. A reflexão da sua prática, o
contato com outros professores, o contar, o recontar e refletir sobre a ação pedagógica e suas
experiências, quando são identificadas pelas narrativas reflexivas, também podem exercer um
papel diferenciado de formação e desenvolvimento para o professor. Ainda mais: pode se
configurar em (re)construção de suas práticas, no caso desta pesquisa, no que tange ao ensino de
matemática. Apresentamos o projeto de um mestrado em andamento que tem por objetivos: a)
perceber o desenvolvimento profissional de professoras participantes de um grupo colaborativo;
b) identificar a relevância da formação entre os pares; e c) identificar sinais de formação ocorrida
entre os pares na prática pedagógica, reverberados na sala de aula, oportunizados pela
participação em um grupo colaborativo. A pesquisa ocorrerá em uma escola localizada em região
carente da periferia de Campinas e terá a participação de quatro professoras e um professor de
Ensino Fundamental. Terá por foco o ensino de matemática nos anos iniciais do Ensino
Fundamental e a reflexão sobre as práticas dos participantes. O grupo – que está em constituição
– poderá ser caracterizado como cooperativo ou colaborativo durante o percurso da pesquisa. A
investigação terá uma abordagem qualitativa, de cunho interpretativo, pois se pretende analisar
as narrativas produzidas pelos professores participantes do grupo durante suas reuniões. Como
outra ação para a produção de dados, serão realizadas e transcritas entrevistas narrativas. A
análise do material empírico produzido sobre a prática no ensino de matemática aos alunos dos
Ensino Fundamental será feita à luz do indicado, substancialmente, por Connelly e Clandinin,
nosso principal referencial teórico. Nos ancoramos na Teoria Histórico Cultural, no que diz
respeito à importância de um companheiro mais experiente em um grupo de professores,
aspectos que iremos investigar. Entendemos que a formação continuada, centrada na
colaboração entre pares, parece muito mais eficaz que uma formação tradicional centrada, em
forma de curso, com começo, meio e fim. A experiência é única e exclusiva de cada um, e se
essa experiência for revivida, compartilhada e discutida com/pelo outro pode então ser recurso de

melhoria da ação pedagógica. As narrativas de formação são importantes no sentido de que o
professor, a partir delas, pode refletir e aprimorar sua vivência e daquelas com os quais as
compartilha. Espera-se que, com esta pesquisa, seja possível dar mais visibilidade a importância
da reflexão de professores em grupos colaborativos, à escrita reflexiva de narrativas e à formação
continuada, no interior do espaço escolar, em ações que buscam contribuir com o coletivo, no
que se refere – neste caso – ao ensino de matemática para os anos iniciais.
Palavras chave: Ensino de Matemática nos anos iniciais; Grupos colaborativos; narrativas
reflexivas de professores.

NÍVEIS DE ABORDAGEM EM ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE
CIÊNCIAS
Maria Helena Gonçalves
Jorge Megid Neto
Unicamp
O cenário educacional da atualidade está marcado por deficiências que afetam professores,
gestores, estudantes e comunidade em geral. Embora o país apresente legislação educacional e
diretrizes curriculares coerentes com os avanços das pesquisas em educação, a realidade escolar
ainda está bem distante de efetivar inovações educacionais e curriculares de modo a favorecer a
formação de estudantes autônomos, críticos, criativos e transformadores de realidade. Para o
Ensino de Ciências da Natureza, abrangendo os diversos níveis escolares da educação básica,
continuam a preponderar métodos de ensino expositivos com ênfase na transmissão de
informações, ao invés de estratégias de caráter autônomo e investigativo e que estimulem a
construção de conhecimentos por parte dos estudantes. Nesse contexto, um dos principais
métodos de ensino-aprendizagem na área de Ciências consiste da experimentação didática, que
pode ser utilizada com diferentes papéis e finalidades a depender das concepções de educação,
ciência, professor, estudante e sociedade que forem assumidas pelos atores educacionais.
Procuramos, assim, desenvolver um estudo bibliográfico a respeito da experimentação no ensino
de Ciências da Natureza, explicitando os diferentes modelos presentes na literatura brasileira e
estrangeira. Buscamos em bases digitais de informação bibliográfica, textos de natureza teórica
que descrevessem modelos de experimentação no ensino de Ciências e que tratassem dos papeis
desempenhados por professores e estudantes durante a realização de uma atividade experimental
em contexto escolar. Tomamos por base os trabalhos de Milton O. Pella, Tarciso Borges e
Tamir, e fizemos uma comparação dos níveis de abertura de uma atividade experimental
propostos por esses autores, chegando a uma proposta nossa que visa atualizar e expandir esses
níveis. O trabalho destaca, pois, as diferentes classificações de aberturas experimentais do ponto
de vista de cada autor, desde um nível de abertura totalmente centrado no professor
(experimentação demonstrativa), em que o estudantes é agente passivo, até níveis de abertura
mais elevados, em que os estudantes formulam um problema, levantam hipóteses, realizam o

planejamento da atividade, executam-na, obtém dados e resultados e formulam conclusões
(experimentação aberta e investigativa). Esperamos que o trabalho possa esclarecer os diferentes
modelos de experimentação no ensino de Ciências e estimule os professores e professoras que
ensinam Ciências, Biologia, Física e Química na educação básica a implementarem atividades
experimentais de caráter aberto e investigativo, favorecendo aos estudantes o desenvolvimento
do pensamento autônomo e crítico, da criatividade, do espírito investigativo e do trabalho
coletivo e solidário. Ao abordar o ensino de Ciências da Natureza com esse olhar, os conteúdos
de ensino ganham um caráter lúdico e motivador, despertando o interesse do aluno para o estudo
dos fenômenos naturais/ambientais. Cria-se também a oportunidade de destacar que as Ciências
da Natureza germinaram de observações feitas a partir de fenômenos naturais/ambientais,
realçando seu caráter experimental, sua natureza factual e mutável, e alterando a concepção que
se possui sobre ciência como conjunto de leis prontas e impostas que não são passíveis de
alterações ou reformulações. Com isso o docente pode proporcionar conexões do conhecimento
desenvolvido em sala de aula com a realidade do aluno, tornando o ensino mais significativo.
Palavras chave: ensino de ciências; experimentação; ensino investigativo.

O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ORAL EM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
SIGNIFICATIVAS COM CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS
Isabella Leão Gasparini
Eliete Aparecida de Godoy
Faculdade de Educação/PUC-Campinas
Este estudo ressalta a função da linguagem oral como instrumento social, histórico e cultural que
permite a inserção do indivíduo no meio através de suas interações e manifestações mediadas
pelo uso da linguagem. O estudo é relevante tendo em vista a linguagem como um instrumento
capaz de expressar ideias, pensamentos e sentimentos, e através disto, é que se pretende pensar
práticas pedagógicas que valorizem atividades significativas e contextualizadas que permitam à
criança desenvolver-se integralmente em aspectos discursivos, e que estas possam encontrar no
ambiente escolar um espaço para se expressarem, tendo a linguagem como processo reflexivo
capaz de romper os limites do conhecimento e permitir a inserção em um mundo de descobertas.
Considerando a perspectiva Histórico Cultural Vygotskiana que fundamenta este estudo sobre a
relação entre pensamento e linguagem na construção do sujeito crítico, reflexivo, expressivo,
autor de seus próprios pensamentos e opiniões capaz de argumentar e participar do mundo que o
cerca, o problema a ser analisado neste trabalho é: quais são as condições necessárias para que a
criança desenvolva a linguagem oral na Educação Infantil de 4 e 5 anos? Como objetivo
principal pretende-se compreender o processo de desenvolvimento da linguagem oral, tendo em
vista uma prática pedagógica reflexiva e intencional. Os objetivos específicos do trabalho são,

fundamentar sobre a importância da Educação Infantil e suas contribuições para o
desenvolvimento da linguagem oral da criança, abordar os diferentes aspectos envolvidos no
desenvolvimento da linguagem oral da criança de 4 e 5 anos, e compreender as implicações da
mediação pedagógica para o desenvolvimento da linguagem oral na perspectiva do professor. A
metodologia utilizada tem uma abordagem qualitativa de cunho exploratório e descritivo,
baseada no uso da pesquisa de campo que será realizada em uma escola municipal de Educação
Infantil, localizada num município da região de Campinas, SP. Os procedimentos para coleta de
dados serão a observação e entrevista. As observações ocorrerão em duas salas de aula com
crianças de 4 e 5 anos de idade e as entrevistas serão realizadas com as respectivas professoras,
para que se possa observar desde o planejamento pedagógico até as atividades desenvolvidas,
dentro e fora de sala, que tenham como objetivo principal o desenvolvimento da linguagem oral.
A análise dos dados obtidos na realização da pesquisa, será acompanhada de uma análise crítica
e reflexiva a respeito dos resultados, dando ênfase à importância do trabalho pedagógico
intencional voltado para o desenvolvimento da linguagem oral na Educação Infantil com crianças
de 4 e 5 anos. Espera-se com os resultados desse estudo contribuir para estudos futuros.
Palavras chave: Desenvolvimento da linguagem oral; Prática pedagógica; Educação Infantil.

O ENLACE EMOCIONAL NOS PROCESSOS DE CRIAÇÃO DA INFÂNCIA:
LITERATURA, TEATRO E DESENHO
Patrícia Fracetto
Lavínia Lopes Salomão Magiolino
Faculdade de Educação - UNICAMP
Daniele Nunes Henrique Silva
Instituto de Psicologia - UnB
Vigotski, na perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano, concebe o processo de
aprendizagem e desenvolvimento a partir da conversão das experiências sociais em processos
intrasubjetivos. Desde o nascimento, o bebê é apresentado ao mundo circundante por meio do
outro. Ou seja, sem a mediação e o cuidado do adulto, o bebê não tem condições de sobreviver e
se desenvolver, pois precisa do outro para compreender e significar o mundo. Esse mundo é
composto, entre outros, por artefatos que foram criados ao longo da experiência histórica. Essas
criações vão, paulatinamente, fazendo parte do universo subjetivo da criança, na medida em que
ela participa de forma mais efetiva da própria cultura, processo que ocorre ancorado na
coexistência das dimensões intelectual e emocional, visto que a perspectiva monista e
integradora é fundamental - influência do filósofo Espinosa na obra de Vigotski. Nessa linha, é
importante ressaltar que conhecer/participar/sentir as criações humanas permite também que a

criança elabore, por meio de suas emoções e fantasias, novas realidades. Isso significa dizer que,
ao se constituir na cultura (criada), a criança também se converte em uma criatura criadora, pois
ela transforma o meio do qual faz parte transformando-se a si mesma nesse processo. A atividade
criadora, organizada a partir da imaginação e da emoção, é o que viabiliza as multifacetadas
criações ao longo da ontogênese. No presente trabalho, pretendemos problematizar as possíveis
relações entre emoção e imaginação, ressaltando as implicações das atividades criadoras infantis
que envolvem a literatura, o teatro e o desenho no desenvolvimento da criança - itens destacados
por Vigotski em vários estudos, por ele, desenvolvidos. Trata-se de um levantamento
bibliográfico, adotando buscas realizadas na Plataforma SciELO e no catálogo de Teses e
Dissertações da CAPES, visando esclarecer as seguintes perguntas: de que forma Vigotski
concebe a relação entre emoção e imaginação (enlace emocional)? Como as atividades que
envolvem literatura, teatro e desenho impulsionam o processo de aprendizagem e
desenvolvimento da criança por meio da criação? Espera-se que o aprofundamento teórico
viabilizado nessa pesquisa, possa suscitar reflexões sobre práticas pedagógicas na educação
infantil, bem como promover discussões relacionadas a importância dos processos de criação nas
instituições educacionais.
Palavras chave: Emoção. Imaginação. Processos de criação.

O ENSINO DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO POR MEIO DE IMAGENS
Profa. Dra. Patricia Rita Cortelazzo
UNISAL-Campus Liceu Campinas
Os alunos ingressantes do curso de Pedagogia, campus Liceu Campinas, logo no primeiro
semestre devem cursar o componente curricular que trata da História da Educação. A falta de
conhecimentos preliminares ou a dificuldade em organizar suas leituras, faz com que o aluno não
tenha o interesse por aulas expositivas, com extensos conteúdos, importantes para a formação
básica de um educador, porém, esta importância ainda não é percebida no início do curso.
Pensando neste problema, surgiu a ideia de trabalhar com metodologias mais criativas, os
assuntos que fazem parte do nosso passado educacional. O objetivo principal foi conhecer os
conteúdos essenciais da História da Educação, por meio de imagens representativas dos períodos
que vão da Antiguidade ao final da Idade Moderna. Outro objetivo foi permitir que os grupos
construíssem seus projetos de trabalhos, num percurso mais livre, porém, sob orientação da
professora. A metodologia baseou-se em anos de experiência tendo a imagem como guia de
pesquisas e, também, nas Metodologias Ativas, conforme propostas por MATTAR (2016). Com

esta abordagem a aula se torna mais dinâmica, criativa e participativa. Há três anos esse trabalho
é realizado com os primeiros semestres, pois a experiência vem mostrando que, o poder das
imagens desperta maior interesse nos alunos, que buscam o conhecimento conforme suas
curiosidades, tendo em foco que, devem tratar de questões históricas, culturais e educacionais, do
período no qual a obra escolhida é inserida. Além disso, a atividade em grupo, na sala de aula,
permite que a construção do conhecimento seja melhor aprendida, tendo a professora como
orientadora para as dúvidas e, os colegas para estabelecerem debates sobre os caminhos que a
pesquisa deve se dar. Duas questões iniciais foram dadas. Primeiro, a escolha de uma obra de
arte, com temática educacional, que represente um momento da História da Educação. Depois,
refletir sobre, como uma imagem pode explicar um momento histórico educacional e, partindo
desta imagem, quais atividades os futuros professores podem pensar para trabalhar com crianças.
Cada grupo pesquisou o contexto histórico do período no qual a obra foi pintada, as
características do autor e, a maneira como o tema educacional foi explorado. Primeiramente
entregaram suas pesquisas, que foram discutidas com cada equipe e, na sequência planejaram
uma apresentação desta pesquisa em forma de cartaz ou pôster. Com as reflexões prontas,
prepararam atividades pedagógicas inspirados nas imagens estudadas, para serem trabalhadas
com crianças. Como resultado, comprovamos que o uso de metodologias mais criativas
proporcionou um envolvimento maior por parte dos alunos, que vêm mais sentido em estudar
conteúdos que, numa aula tradicional, já não causavam o mesmo impacto. Consequentemente, o
conhecimento adquirido se torna mais significativo. Além disso, os futuros docentes são
preparados para agirem com maior autonomia e domínio de seus percursos formativos.
Palavras chave: Criatividade. Educação. Imagens.

O INCENTIVO À LEITURA POR MEIO DE PROJETOS LITERÁRIOS
Ana Paula Faria de Brito
Priscila Cruz
Colégio Anglo Parque Industrial
Compreendemos a leitura como ferramenta para a imaginação, descobertas, desenvolvimento e
criticidade. Esta habilidade, proporcionada às crianças desde pequenas, tem uma importante
função em sua formação cognitiva, social e afetiva. Preocupados com a formação leitora de
nossos alunos, apresentamos neste trabalho o projeto literário como recurso pedagógico para o
incentivo à leitura. O projeto literário é desenvolvido bimestralmente com alunos de 1º a 5º ano
do Ensino Fundamental I, no Colégio Anglo Parque Industrial, e tem por objetivos: incentivar o
hábito da leitura; ampliar o repertório cultural dos alunos e desenvolver a habilidade da leitura,
escrita e interpretação. Tal prática tem como metodologia a leitura de um livro literário,
adequado para a faixa etária e escrito por importantes autores tais como Monteiro Lobato,

Luciana Sandroni e Eva Furnari, que pode ser compartilhada (em sala) ou individual (em casa).
As atividades sistematizadas unem as artes plásticas, música, ética e literatura e envolvem seus
respectivos professores. As tarefas envolvem informações sobre o livro, autor e ilustrador,
produção oral, leitura e interpretação de texto, intertextualidade, ética, princípios e valores,
produção escrita e indicações de leitura. Tais atividades, tendo como fio condutor a leitura,
envolvem os alunos de forma mais efetiva e afetiva no cotidiano escolar, pois fomentam a
curiosidade, propõe a reflexão sobre diversas situações da realidade contextualizadas durante a
leitura de forma interdisciplinar e, ao final de cada projeto, os alunos realizam uma reflexão
sobre o que aprendeu que mais lhe foi significativo. A troca entre os pares possibilita, ainda,
aprender a ouvir, respeitar e colaborar. Existe, portanto, com o desenvolvimento destes projetos
um compromisso com a formação do leitor-escritor e a formação ética do sujeito. Ao longo de
três anos utilizando os projetos literários para incentivar a leitura, percebemos o quanto os alunos
se engajam mais nas leituras, sem vivenciá-las por obrigação. A curiosidade para descobrir os
desdobramentos das histórias, a vontade de ler em casa com a família, os comentários e análises
sobre os acontecimentos demonstram o envolvimento afetivo pelo o que foi lido. Anterior a este
trabalho, os alunos diziam não gostar de ler e, hoje, primeiro concluem uma leitura e depois
exprimem sua opinião sobre o livro, que nem sempre é positiva, mas se fundamenta na
experiência e expectativa de leitura de cada um deles. Identificamos essa mudança de postura
como mais um resultado positivo do trabalho realizado. Outro aspecto importante a ser pontuado
é o desenvolvimento da escrita de textos. Os livros literários que compõem o currículo de cada
ano escolar, contribuem para a formação de um repertório que será utilizado no momento da
escrita pelo aluno em aula. Tais textos servem ainda para o aprendizado da construção de
enredos coerentes, com informações relevantes e condizentes com as propostas de produção.
Portanto, identificamos os projetos literários como aliados nesse processo de desenvolvimento da
leitura e escrita dos alunos do Ensino Fundamental I, mas que dependem da intencionalidade e
objetivos do professor que o utiliza para este fim.
Palavras chave: Leitura. Projetos. Ensino Fundamental.

O JOGO DE BOCHA PARA INCLUSÃO E APRIMORAMENTO DE HABILIDADES
PROFISSIONAIS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Vanderlei Palandrani Junior
Andréia Cristina Gonçalves
Jussara Cristina Barboza Tortella
Vagner Roberto Bergamo
PPGE/PUC-Campinas
Uma vez identificada a ludicidade e potencialidade dos jogos coletivos para a promoção da
aprendizagem oriunda da experimentação de diversificadas e desafiadoras situações-problema, é
possível reconhecê-lo e adequá-lo para o desenvolvimento de habilidades exigidas em contextos
distintos, entre eles o universo do trabalho. O presente trabalho buscou socializar experiências

com a utilização do Jogo de Bocha para a promoção da inclusão e aprimoramento de habilidades
profissionais de pessoas com deficiência intelectual no ambiente de trabalho. Trata-se de relato
de experiência acerca das vivências com a modalidade esportiva Bocha nas Oficinas de
Acompanhamento e Orientação de Carreira oferecidas pelo Centro Interdisciplinar de Atenção à
Pessoa com Deficiência aos colaboradores da PUC-Campinas. Foram consideradas para este
trabalho a realização de 05 oficinas (oferecidas à 30 colaboradores) e a realização de 01 festival
de bocha (que contou a participação de 50 colaboradores). Cada oficina quinzenal tinha a
duração de 2 horas. O jogo de Bocha foi escolhido por respeitar diferentes tempos de resposta
motora e intelectual em um contexto lúdico e desafiador que permitia aos participantes
manifestarem-se de maneira espontânea. As equipes eram organizadas em quartetos constituídos
por pessoas com e sem deficiência. Colaboradores com deficiência, mais experientes com a
modalidade, atuaram como líderes de equipes para orientarem os participantes sem deficiência
quanto às regras e objetivos do jogo de bocha. A necessidade de comunicação para resolução das
situações-problema que surgiam de forma imprevisível durante a realização do jogo provocavam
relações de interação e parceria entre os colaboradores. Os colaboradores com alguma
deficiência, tiveram a oportunidade de ensinar aos demais as regras do jogo atuando como
sujeitos ativos nos diálogos entre os participantes. No festival de bocha oferecido aos
colaboradores da instituição, participaram cerca de 20 pessoas com deficiência que foram
responsáveis por ensinar as regras e objetivos do jogo à aproximadamente 30 colaboradores sem
deficiência que participaram do evento. Para isso, cada equipe era composta de pelo menos um
colaborador com deficiência que participou das oficinas de bocha identificado como responsável
por orientar sua equipe durante o jogo. Todos os participantes do evento, aprenderam o jogo
mediados pelas relações de parceria e orientações das pessoas com deficiência com maior
experiência neste contexto específico, possibilitando relacionar este fenômeno com o processo de
aprendizagem proveniente da inclusão nos distintos contextos do trabalho e da vida. As
propostas de oficinas pautadas na prática lúdica do jogo de bocha favoreceram o
desenvolvimento de habilidades em pessoas com deficiência intelectual e promoveram maior
interação entre colaboradores com e sem deficiência corroborando com a edificação atitudinal de
ambientes inclusivos para as práticas profissionais dos envolvidos. Orientações e intervenções
junto às pessoas sem deficiência mostraram-se tão ou mais importantes para a promoção da
inclusão nos ambientes de trabalho quanto o processo de acompanhamento e orientação de
carreira dos colaboradores com deficiência.
Palavras chave: Leitura. Inclusão, Deficiência intelectual, Jogos educativos.
O JORNAL IMPRESSO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: DIALOGISMO E PRODUÇÃO
TEXTUAL
Inês Aparecida Buglini Casarin
PPGE/PUC-Campinas
Esta pesquisa busca investigar a problemática do jornal impresso como contributo para as
atividades pedagógicas que visam desenvolver a linguagem e o pensamento sob uma perspectiva
dialógica no tocante a produção textual infantil. As crianças de duas salas de aula da educação
infantil, denominadas agrupamento III, com 26 crianças com idades que variam de 3 a 5 anos da
rede municipal de Campinas serão observadas quando envolvidas pelas professoras em

atividades com o jornal impresso circulante e da elaboração de um jornal de sala. Temos como
objetivo compreender como o jornal impresso pode se constituir num mediador do pensamento e
da linguagem na educação infantil. Os aportes teóricos fundamentam-se na teoria
histórico-cultural e na perspectiva bakhtiniana. Considerando a criança um ser histórico e social
em desenvolvimento, com grande potencial de elaboração de pensamentos, e capacidade se
expressar por meio da linguagem buscamos neste estudo compreender como o jornal impresso
pode se constituir em mediador do desenvolvimento da linguagem e do pensamento na educação
infantil. A origem do interesse pelo estudo partiu da nossa experiência no campo educacional, e
da observação de professores, que em busca de inserir novas formas de trabalho relacionados à
produção textual na educação infantil, utilizam o jornal impresso como recurso de
aprendizagens. Nossa revisão bibliográfica se deu nas bases da BDTD e da Scielo onde
encontramos numa primeira revisão 211 trabalhos ao todo, cujos títulos e resumos foram lidos a
fim de selecionarmos os que mais se aproximavam do nosso objeto de estudo. Fizemos a leitura
dos títulos e resumos e selecionamos 17 trabalhos entre artigos, teses e dissertações, totalizando
sete dissertações, três teses e sete artigos, prescindindo de 194 trabalhos que se distanciavam da
nossa temática. Fizemos a leitura na íntegra dos 17 trabalhos selecionados a fim de
aprofundarmos nossos conhecimentos no tocante aos objetivos, as abordagens teóricas adotadas,
as metodologias desenvolvidas, aos resultados e as contribuições destes estudos no campo da
produção textual, com destaque à utilização do jornal impresso como mediador do
desenvolvimento da linguagem e do pensamento na educação infantil, bem como das ancoragens
teóricas referenciadas nos estudos. Após a revisão bibliográfica fomos ao campo: Duas salas de
aula da educação infantil denominadas Agrupamento III, com 26 crianças com idades que variam
de 3 a 5 anos da rede municipal de Campinas que foram observadas envolvidas pelas professoras
em atividades com o jornal impresso. Essa pesquisa tem o intuito de contribuir com os
professores de educação infantil acerca de como se dá o desenvolvimento da linguagem e do
pensamento da criança por meio do jornal dentro das possibilidades de dialogismo que ele
oferece. A metodologia utilizada na pesquisa foi a qualitativa exploratória. Utilizamos como
instrumentos para a produção do material empírico as entrevistas semiestruturadas com as duas
professoras e observações nas mesmas salas. Estamos ainda em fase de análise do material
empírico.
Palavras chave: Dialogismo; Jornal escolar; Linguagem e pensamento.

O LÚDICO COMO PRÁTICA EDUCATIVA NO PRIMEIRO ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Jaqueline Roberta Dias
Eliete Aparecida de Godoy
Faculdade de Educação/PUC-Campinas

Este trabalho tem como propósito apresentar a importância da utilização da atividade lúdica
como prática educativa na sala de aula, no primeiro ano do ensino fundamental. A relevância do
lúdico e sua influência na aprendizagem é uma temática que revela constantes debates, mas ainda
percebe-se o mito de que na rotina da criança ingressante no ensino fundamental, o brincar deve
ser apenas uma atividade de passatempo que não comprometa o desenvolvimento das aulas. A
rotina desafiadora dos professores imposta pelos cronogramas que devem ser realizados
pontualmente para atender as expectativas curriculares reforçam práticas nesse contexto escolar
que minimiza cada vez mais a oportunidade da criança brincar. Entretanto, o lúdico deve ser
compreendido na sua integridade, como um recurso que colabora e auxilia a prática docente,
porque a ludicidade se revela como grande motivadora para os alunos na sua interação com o
conhecimento no processo da aprendizagem. Esses fundamentos para o desenvolvimento deste
estudo se pautou na realização de um levantamento bibliográfico realizado por meio da base de
dados do Scielo, Capes e outras publicações que abordavam o lúdico e sua importância no
processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, a relevância do tema, se dá principalmente
pelo ingresso da criança no ensino fundamental a partir dos seis anos de idade, considerando que
suas características em relação ao seu desenvolvimento cognitivo e psicossocial indica a sua
necessidade de desenvolver-se por meio de brincadeiras e jogos simbólicos. Estudos de Rau,
Franco e Teixeira, apontam que a aplicação do lúdico como instrumento para a aprendizagem
dos conteúdos de matemática e língua portuguesa, possibilitam um ensino facilitador e
significativo para os estudantes. Diante dessas perspectivas, a pesquisa tem como problemática
discutir: como se fazem presentes as abordagens lúdicas nas práticas docentes nos anos iniciais
do ensino fundamental?. Os objetivos da pesquisa se constituem em conhecer a abordagem das
práticas e como ocorrem na rotina escolar, a concepção dos professores sobre a inclusão do
lúdico no rotina e como se dá o planejamento das aulas. A partir de uma abordagem qualitativa e
do estudo de campo, a metodologia proposta incluiu a realização de observações em sala de aula,
de duas turmas do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola privada, com o auxílio do
diário de campo para registro de como o lúdico se faz presente ou não na rotina dos alunos e se
no ensino da matemática e língua portuguesa o instrumento lúdico se faz presente. Utilizou-se
ainda a técnica de entrevista semiestruturada que foi realizada com duas professoras da rede
privada de ensino. Espera-se que o estudo, contribua para a compreensão da importância do
lúdico como um instrumento para a prática pedagógica enriquecedora que contribui para o
processo de ensino e aprendizagem dos alunos.
Palavras chave: Lúdico, Prática educativa, Primeiro ano do Ensino Fundamental.

O LÚDICO E O DESENVOLVIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL I:
APROXIMAÇÕES OU DISTANCIAMENTOS
Leticia Lopes de Mattos
Eliete A. de Godoy

Faculdade de Educação/PUC-Campinas
O presente trabalho aborda a temática do lúdico e o desenvolvimento da criança no Ensino
Fundamental I, destacando os caminhos e descaminhos que desafiam a sua prática no cotidiano
escolar. Trabalhar com a temática do lúdico voltado ao Ensino Fundamental I é pertinente, já que
muitas vezes, este tipo de prática, é voltada apenas para a Educação Infantil. Porém, a infância
continua no Ensino Fundamental I e pode ser interessante utilizar o lúdico como meio de ensino
e aprendizagem neste nível da educação. As crianças devem ser vistas como seres sociais, que
têm necessidades próprias e possuem as mais diversas capacidades de desenvolvimento motor,
cognitivo, afetivo, moral e social. É importante ressaltar que nenhuma criança nasce sabendo
brincar, já que esta ação é uma construção feita pelos indivíduos. Portanto, a mediação é
imprescindível neste processo. Pensando na dimensão lúdica, deve-se considerar que a
experiência lúdica é única para cada sujeito, e nem sempre será um estado alcançado por todos
os sujeitos da mesma maneira. O estudo busca problematizar o ensino instrumentalizado pelo
lúdico no contexto escolar do Ensino Fundamental I e sua contribuição com o processo de
desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Objetiva-se conhecer, por meio de pesquisa
bibliográfica com abordagem qualitativa, como as pesquisas abordam o lúdico no contexto
escolar do Ensino Fundamental I e como este contribui com o processo de aprendizagem das
crianças. Partindo deste eixo, busca-se compreender como o lúdico está presente no Ensino
Fundamental I, descobrir como o lúdico corrobora para o processo de ensino e aprendizagem no
Ensino Fundamental I, compreender porque a presença do lúdico é tão intensa na Educação
Infantil e, por vezes, diminui de forma significativa no Ensino Fundamental I, e, por fim,
entender como o lúdico pode contribuir para o desenvolvimento da criança. Para atingir tais
objetivos, será realizada uma pesquisa bibliográfica, com uma análise de cunho qualitativo e com
base de dados retirada do BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações).
Espera-se com esta pesquisa, a partir das análises das teses e dissertações selecionadas por meio
da base de dados, conhecer quais as abordagens que as publicações nos últimos cinco anos
revelam acerca do trabalho pedagógico e sua relação com o lúdico no Ensino Fundamental I, que
práticas lúdicas são abordadas, o uso do lúdico, inclusive, o uso do lúdico no ambiente escolar e
as concepções dos professores. Espera-se com essa pesquisa identificar como de fato tem sido
tratado o uso do lúdico, observando quais são os caminhos e descaminhos que perpassam essas
associações e se o lúdico está sendo percebido como um aliado contribuindo assim com os
conhecimentos obtidos acerca desta temática.
Palavras chave: Ensino Fundamental, lúdico e Ludicidade no ensino.

O OLHAR DOCENTE NA EJA: OS DESAFIOS ENFRENTADOS POR UMA
PROFESSORA EM FORMAÇÃO
Rosângela Leme de Proença
Eliete Aparecida de Godoy
Faculdade de Educação/PUC-Campinas
Um dos grandes desafios no campo educacional diz a respeito à erradicação do analfabetismo
entre a população de jovens e adultos. Historicamente, a Educação de Jovens e Adultos passou
por várias mudanças no que se refere, principalmente a sua denominação e sua prioridade
nacional. Portanto, é preciso promover a reafirmação do direito à educação nessa modalidade,
uma vez que perpassa por todo o sistema educacional. Esse trabalho tem como proposta extrair
elementos de minha própria realidade como estagiária no Programa de Alfabetização da
Universidade PUC- Campinas, o qual circunscreve a problemática como: quais desafios
enfrentados por uma estagiária (professora em formação) que desenvolve o trabalho docente com
turmas de Educação de Jovens e Adultos? O objetivo geral teve a finalidade de estudar a
Educação de Jovens e Adultos e discutir os desafios nessa modalidade de ensino na atualidade a
partir da perspectiva histórico-crítica. No que se refere aos objetivos específicos, buscou-se: (i)
contextualizar a EJA no cenário educacional brasileiro e as políticas voltadas para essa
modalidade; (ii) compreender e refletir as implicações da atuação do trabalho docente no
contexto da EJA; (iii) compreender por meio das narrativas dos alunos participantes suas
percepções sobre o processo de aprendizagem. A metodologia encontra-se dentro da abordagem
qualitativa, do tipo pesquisa de campo, a qual partirá da investigação biográfico-narrativa, que
coletou por meio das narrativas de cada sujeito como foram se sucedendo os momentos de
interação entre os sujeitos pesquisados e a problemática central. Os participantes da pesquisa são
uma estagiária do curso de pedagogia e alunos-funcionários, estes são inscritos no Programa
Alfabetização e Suplência da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que tem como eixo
principal o desenvolvimento de processos educativos que envolvam a promoção da alfabetização
e ampliação dos conhecimentos relacionados ao letramento na língua materna e ao letramento
matemático, de maneira crítica e reflexiva, além de reforçar a autoestima e o sentimento de
confiança de suas capacidades de aprendizagens. Para a sistematização dos dados, serão
analisadas as narrativas que terão como três eixos como foco: os momentos nos quais as relações
entre a teoria e a prática ficaram evidenciadas; elementos que contribuirão para ação docente
futura e o processo de ensino e aprendizagem a partir da percepção dos alunos. Serão trabalhados
os relatos dos discursos dos sujeitos, colhidos por meio de roteiros de registros escritos e/ou orais
e memórias, que serão organizados em um diário de campo, com o intuito de analisar a trajetória
experienciadas por todos os sujeitos da pesquisa. Espera-se com este estudo a partir da
experiência relatada construir um panorama acerca das práticas na EJA, identificando os desafios
encontrados, e para além disso, este estudo poderá contribuir para pesquisas futuras sobre a
formação de professores no que diz respeito a modalidade de jovens e adultos.
Palavras chave: EJA. Narrativas biográficas. Formação de professores.

O PAPEL DO ORIENTADOR EDUCACIONAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL I
Gabriela Giratto
Magali Ap. de Oliveira Arnais
Faculdade de Educação/PUC-Campinas
A trajetória da Orientação Educacional no Brasil passa por períodos específicos que abrangem
desde a sua implementação a efetiva ação de orientação delineando para o profissional orientador
educacional na atualidade a ação crucial de mediação nos conflitos escolares. A pesquisa em
andamento tem como objetivo conhecer o papel do Orientador Educacional (OE) dentro da
escola e sua atuação no cotidiano escolar. A temática apresenta-se relevante no campo da
educação, pois a partir de estudos de autores que retratam a função desse profissional,
constata-se que, o orientador educacional auxilia a equipe gestora a organizar melhor a rotina
escolar evitando o acúmulo de funções por um determinado membro. O tema foi escolhido
devido a vivência da pesquisadora em uma instituição privada que possui três orientadoras
educacionais no Ensino Fundamental I. Assim, a pesquisa em andamento tem como objetivo
conhecer as atribuições do Orientador Educacional dentro contexto escolar e, como objetivos
específicos: a) conhecer a trajetória histórico conceitual da orientação Educacional no Brasil; b)
compreender as diferenças de funções do Orientador educacional e outros componentes da
equipe gestora formada por diretor, vice-diretor, coordenador e orientador pedagógico; c)
analisar a função do OE no cotidiano de uma unidade de ensino fundamental com vistas a
identificar como este realiza a mediação de conflitos entre aluno-aluno, aluno-professor e demais
membros da comunidade escolar. A metodologia da pesquisa empírica de abordagem qualitativa
e exploratória apresenta como referencial teórico os estudos de autores que versam sobre essa
temática como: Grinspun (1994 e 1992), Pimenta (1988), Taylor (1980), entre outros. Análise da
legislação e documentos norteadores sobre a Orientação Educacional como as lei de Diretrizes e
Bases -LDBs (1961, 1971 e 1996), o decreto n° 72846/73 e lei Orgânica do Ensino industrial de
1942 . O campo de investigação é uma escola de ensino fundamental privada do distrito de
Sousas -Campinas, os sujeitos são os Orientadores Educacionais dessa unidade escolar, os
instrumentos de coleta de dados são: observação e acompanhamento da rotina do OE e entrevista
semi estruturada aos mesmos. Espera-se com essa pesquisa evidenciar a importância do OE no
contexto escolar, além de apontar que outras escolas que não possuem esse profissional possa
pensar na possibilidade de tê-los para a melhoria dentro do ambiente pedagógico e auxílio à
equipe gestora, professores e alunos, principalmente no que se refere a mediação de conflitos.

Palavras chave: Orientador Educacional, Ensino Fundamental, Conflitos.

O PAPEL DO PROFESSOR NO PROBLEM-BASED LEARNING
Eli Borochovicius
Elvira Cristina Martins Tassoni
PPGE/PUC-Campinas
O Problem-Based Learning (PBL) nasceu na cidade de Hamilton, província de Ontário, no
Canadá, no ano de 1965 na escola de medicina de McMaster, como um método de ensino e
aprendizagem que visava ampliar o conhecimento e o desenvolvimento das habilidades médicas
dos alunos em trabalho coletivo, cooperativo e colaborativo, iniciado com situações-problemas
hipotéticas e próximas do que encontrariam em suas vidas profissionais, desenvolvendo
conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Como um método instrucional ativo de
ensino e aprendizagem, o PBL permite o desenvolvimento do pensamento reflexivo, incentiva o
trabalho de pesquisa e estimula a troca de conhecimento e experiências entre as pessoas. Apesar
de ter sido concebido em uma estrutura de aprendizagem interdisciplinar e autodirigida, em que
os estudantes formulam seus próprios objetivos de aprendizagem apropriando-se de um saber
significativo, a organização das atividades é baseada na discussão em grupos tutoriais, cabendo
ao professor conduzir os trabalhos em sala de aula e estimular o processo de aprendizagem dos
estudantes. O papel do docente é essencial para o método PBL, pois ele deve ter total controle
sobre o conteúdo e sobre cada etapa a ser desenvolvida pelos alunos, que demandam orientação e
acompanhamento. A ideia de trabalhar com o PBL, no entanto, muitas vezes evoca resistência
pela ansiedade dos educadores na obtenção de bons resultados, que nem sempre são tangíveis,
assim como pelo desconforto em função do rompimento com os padrões existentes, causando
medo pelas mudanças que o método prevê. A pesquisa tem como hipótese que a aplicação do
método PBL permite maior aproximação do docente com os seus discentes, potencializando a
relação ensino-aprendizagem. A partir dessa hipótese foi formulada a seguinte questão: Ao
aplicar o método PBL em uma disciplina do ensino fundamental de uma escola pública, quais

mudanças podem ser observadas na relação ensino-aprendizagem? Para responder a essa
questão, a pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, do tipo colaborativa, tem por objetivo
identificar as mudanças na relação ensino-aprendizagem com a aplicação do método PBL no
Ensino Fundamental de uma Escola Pública Municipal localizada no interior do estado de São
Paulo. A pesquisa está sendo realizada com um professor de história que se voluntariou para
aplicar o método em quatro turmas do 7º ano. Foi realizada uma entrevista semiestruturada com
o professor participante no início do ano letivo para conhecer sua familiaridade com o método,
outra no final do 1º semestre visando identificar as mudanças que já ocorreram e será realizada
nova entrevista ao final do ano letivo. A pesquisa ainda conta com narrativas do professor ao
longo do processo, realizadas por meio eletrônico e observação em sala de aula. Além de
conhecer a voz do professor, será aplicado um questionário aos alunos ao término do ano letivo.
É esperada maior aproximação entre o professor e os alunos, permitindo que o docente possa se
apropriar com maior profundidade das dificuldades pedagógicas de seus alunos e atuar em busca
de melhores resultados na aprendizagem discente.
Palavras chave: PBL; Ensino Fundamental; Formação de Professor.

O PROCESSO DE ELABORAÇÃO CONCEITUAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
CONTRIBUIÇÕES DA MODELAGEM MATEMÁTICA
Luany Renata dos Santos
Glaucia Uliana Pinto
PPGE/UNIMEP
Esse trabalho faz parte de uma dissertação que tem como objetivo conhecer o ensino da
matemática na educação infantil, sob a luz da Abordagem histórico-cultural, de forma a poder
contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos, utilizando-se a Modelagem Matemática,
enquanto prática pedagógica no ensino deste conhecimento e que se caracteriza por um ambiente
de aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagar/investigar, por meio da matemática,
situações oriundas de outras áreas da realidade. Para a perspectiva histórico-cultural o processo
de apropriação do conhecimento é fundamentalmente dado pela mediação do outro, inclusive os
conceitos matemáticos, que são construtos históricos, culturais e sociais. É necessário reconhecer
que a criança chega à pré-escola carregada de conhecimentos espontâneos decorrentes do seu
grupo social, dentre eles as noções matemáticas, logo o papel da escola é de transformar esses
conhecimentos em científicos. Há pesquisadores, principalmente os que assumem a pedagogia
histórico-crítica como referência pedagógica, que se posicionam frente a uma educação infantil
que também seja responsável pela transmissão de conhecimentos historicamente construídos e
acumulados, uma vez que o sujeito só se desenvolve através do processo ativo de apropriação da
cultura, também nessa etapa, que é seu primeiro contato com a escolarização. Respeitando as
especificidades da educação infantil e corroborando para integração do conhecimento
sistematizado do qual o conhecimento matemático faz parte, a formação de conceitos

matemáticos já nessa etapa se torna imprescindível, uma vez que a criança está imersa e vivencia
situações que envolvem quantidades, noções de espaço, tempo e números. Em relação à inserção
em campo, será estabelecida uma parceria com um professor da educação infantil em uma escola
do interior de São Paulo, a fim de se conhecer e propor atividades em sala de aula considerando
os princípios da modelagem matemática. A primeira fase da pesquisa consistirá nas observações
das aulas em uma turma da Fase 2, para que a pesquisadora possa se familiarizar com os alunos e
com a professora, procurando observar quais e como os conceitos matemáticos já são
desenvolvidos nas aulas. Após a análise feita com as observações dessas aulas, a segunda fase
consistirá em uma atividade de intervenção em parceria com o professor da sala, com atividades
selecionadas intentando contemplar os objetivos curriculares e a proposta do presente estudo, ou
seja, compreender as contribuições da modelagem para o ensino dos conceitos matemáticos,
propondo atividades bem como analisando o processo de construção dos conceitos matemáticos
mediados por elas a partir das discussões sobre elaboração conceitual da teoria vigotskiana. Para
o desenvolvimento das atividades serão propostas situações-problema abordando temas
transversais tais como “Meio Ambiente”, “Ética”, “Trabalho e Consumo”. As produções e ações
dos alunos (escrita, desenhos), bem como os diálogos estabelecidos durante as tarefas serão
elementos fundamentais para a análise. Espera-se com esse projeto mostrar e a importância do
trabalho pedagógico com os conceitos científicos já na Educação Infantil, buscando compreender
o processo de elaboração conceitual utilizando a modelagem matemática.
Palavras chave: Abordagem Histórico-Cultural. Modelagem Matemática. Educação Infantil.

O REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS
MÚLTIPLAS LINGUAGENS
Kethelyn Caroline da Silva
Adriana Batista de Souza Koide
Faculdade de Educação/PUC-Campinas
As crianças nascem em meio a um mundo de informações, dentre variadas possibilidades, que as
levam a diferentes meios de estímulos que contribuirão com o seu desenvolvimento é possível
atribuir-se o nome de Múltiplas Linguagens, que permitem às crianças exibirem suas ideias,
materializando suas curiosidades, desde questões mais simples que tratem sobre a natureza, até
às mais complexas, relacionadas às questões filosóficas ou sociais. Em suas expressões, as
crianças demonstram que é possível desenvolver conhecimentos e saberes muito além da fala e
da escrita e para isso, utilizam as Múltiplas Linguagens. Considerando que desde muito pequenas
as crianças podem estar em contato com as Múltiplas Linguagens, inseridas em situações que as
permitem manifestar suas emoções e construir suas experiências, atribuindo a elas seus primeiros
significados, o presente estudo tem como objetivo principal elucidar o uso das linguagens na
Educação Infantil, tendo como amparo o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil -Volume 3, que discute sobre o Conhecimento de Mundo. Além da utilização do já
citado documento, produzido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), o referencial teórico
é norteado também pelos estudos de Márcia Gobbi e tem como objetivos específicos: i)
Compreender as políticas públicas que contribuíram com a elaboração do Referencial Curricular

Nacional para a Educação Infantil - Volume 3; ii) Analisar as Múltiplas Linguagens,
relacionando-as com a prática pedagógica da Educação Infantil e iii) Verificar as contribuições
do documento para o desenvolvimento da criança na Educa Infantil. A metologia utilizada foi a
análise crítica do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - Volume 3e os
instrumentos consistiram em registros e fichamentos que foram gerados a partir da leitura do
documento e do estudo desenvolvido por Márcia Gobbi. Observando que as Múltiplas
Linguagens são expressas pelos eixos: Movimento, Música, Artes Visuais, Natureza e Sociedade
e Linguagem Oral e Escrita que auxiliam na formação do ser humano, conclui-se que os
pressupostos do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil - Volume 3, visa
adequar os referidos eixos a todas as diversidades, independente do meio social, da cultura ou do
lugar em que se encontram, sendo necessário que o (a) educador (a) conheça tais pressupostos e
adapte-os para a realidade em que atua. A relevância desse estudo consiste em retomar que a
união das linguagens e todas as significações que isso nos propõe levam as crianças a
construírem conceitos de autonomia, solidariedade, compreensão, respeito, união, dentre outros
valores necessários para a vida humana.
Palavras chave: Políticas públicas. Múltiplas Linguagens. Educação Infantil.

O USO DOS JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICO NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
Evelyn Scheiber
Magali Aparecida de Oliveira Arnais
Faculdade de Educação/PUC-Campinas
O processo de alfabetização tem grande impacto na vida da criança que acabou de sair da
Educação Infantil, portanto as atividades lúdicas neste momento são de extrema importância. O
envolvimento do aluno durante esse processo faz toda diferença para o resultado final
principalmente quando o aluno se interessa pelo que está aprendendo, a atividade se torna mais
prazerosa e a aprendizagem ocorre de forma mais simples e leve. A escolha pela temática da
pesquisa foi baseada em vivências no estágio curricular obrigatório nas séries iniciais do ensino
fundamental e nas disciplinas acadêmicas sobre as contribuições dos jogos na vida escolar dos
alunos. Assim, a pesquisa em andamento, tem por finalidade, compreender a importância e a
eficácia da utilização dos jogos pedagógicos como ferramenta no processo de alfabetização dos
alunos nos anos iniciais do ensino fundamental. Como objetivos específicos da investigação
tem-se: destacar como o lúdico influencia no processo de alfabetização dos alunos; investigar o
papel do professor na mediação da aprendizagem utilizando os jogos como recursos didáticos;

analisar a escolha do professor dos jogos que possibilitam a aquisição da escrita e leitura dos
alunos no ensino fundamental. O levantamento bibliográfico para o aporte teórico partiu do
questionamento sobre a relação da educação e a ludicidade em como estas podem caminhar
juntas por meio do uso de jogos. A ludicidade e o uso de jogos no processo de ensino e
aprendizagem é tratada pelos autores Kishimoto (1992,1998 e 2009), Magda Becker Soares
(1985), Sonia Kramer (1986); para os aspectos conceituais de alfabetização e os principais
métodos desenvolvidos no Brasil buscou-se os estudos de Soares (2004); Cagliari (2007),
Mortatti (2006), Frade (2005). A pesquisa de cunho qualitativo além do referencial teórico prevê
a ida a campo em uma Unidade de Educação de Ensino da rede privada em Campinas, na região
de Sousas em turmas do 1º ano do Ensino Fundamental I. Os sujeitos da pesquisa são duas
professoras destas respectivas turmas, e os instrumentos utilizados para a coleta de dados são a
observação das aulas que utilizam os jogos como recursos didáticos e entrevistas semiestruturada
com o intuito de verificar como são feitas as escolhas dos jogos pedagógicos para trabalharem
com seus alunos e quais as contribuições destes para o processo de alfabetização. Espera-se com
essa pesquisa definir quais as contribuições que os jogos didáticos trazem aos alunos neste
período de alfabetização e como a ludicidade pode ser explorada pelo professor em suas aulas.
Palavras chave: Jogos; Alfabetização; Ludicidade.

OFICINA CÊNICA “AO CAMINHO DAS ÁGUAS”
Márcia Baltazar
DTE/UFS
Emilly Arielle Santos Silva
Natália de Oliveira Sousa Guimarães
DAU/UFS
Ingrid Mari Yamamoto Dias
UNIT/SE
Escrita coletiva sobre o processo de criação da performance resultante da Oficina “Ao Caminho
das Águas”, ministrada por Márcia Baltazar no I Colóquio Cidades, realizado pelo Departamento
de Arquitetura da Universidade Federal de Sergipe, em 2017, em Aracaju. O objetivo da oficina
de três tardes foi a propulsão da criação coletiva de uma “cena” executada por alunas e alunos de
Arquitetura a partir do mote “Água”. Levar este estudo sensível, concreto, orgânico, imagético,
paisagístico, poético para a efetivação de um experimento artístico que mesclou a linguagem da
arquitetura com a dança, com o vídeo e com o teatro e que foi produzido coletivamente, nos

colocou numa situação, mesmo que momentânea, de pertencimento pelo risco. Falávamos a
mesma língua poética, própria do estado de criação artística. Nos relatos das autoras, vemos o
quanto processos sensíveis individuais de cada uma se relacionou com os demais e com a
tendência da obra estimulada pela coordenadora da oficina. Vemos o quanto o teste com
materiais e o “ensaio” para a apresentação trouxeram novos problemas, a princípio não
determinados, e o quanto a força da abordagem poética e estética conduziu para as soluções. Esta
escuta ao sensível foi estimulada, nesta oficina, por meio da escuta ao estado do corpo e de seus
líquidos. A água em nós foi o fio disparador da rede de criação da oficina “Ao Caminho das
Águas”. Esta água, a nós comum, nos uniu num encontro de osmose e penetração de ideias.
Tanto é que não conseguimos definir quem foi o autor ou a autora da proposta do estouro das
bexigas porque aconteceu como uma explosão coletiva numa reunião. Cecília Salles, no livro
“Redes da Criação. Construção da obra de arte”, publicado em 2006 pela editora Horizonte
(Vinhedo/SP), cartografando os processos criativos em arte, nos fala sobre os momentos
sensíveis dos artistas e como obra e autores se transmutam nesses processos nos quais a autoria é
uma interação de relações com o território, com as pessoas mais e menos próximas, com o acaso,
com os materiais etc. “Sob esse ponto de vista, a autoria se estabelece nas relações, ou seja, nas
interações que sustentam a rede, que vai se construindo ao longo do processo de criação
(SALLES, 2006, p. 152). A autora defende a tese de que, para a compreensão da plasticidade do
pensamento em criação, é adequado o conceito de rede desenvolvido por teóricos como Edgar
Morin Iuri Lotman e Charles S. Pierce, cujas características são basicamente: simultaneidade de
ações, ausência de hierarquia, não linearidade e intenso estabelecimento de nexos (SALLES,
2006, p. 15 -7).
Palavras chave: Jogos; Alfabetização; Ludicidade.

OS IMPACTOS DOS RESULTADOS DO SARESP NA GESTÃO DAS ESCOLAS
Regilson Maciel Borges
UNOESTE
A pesquisa objetiva investigar os impactos dos resultados da avaliação externa promovida pelo
Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) no cotidiano de
algumas escolas da Rede Estadual de Ensino da região de Presidente Prudente, SP. A

justificativa para se investigar a temática proposta nesta pesquisa, a de que os resultados das
avaliações externas são pouco aproveitadas pela gestão escolar, baseia-se na conclusão de alguns
estudos que apontam que os usos e as apropriações dos resultados dos sistemas de avaliação por
parte dos gestores escolares é escasso ou mesmo quase inexistente. Assim, a questão central que
orienta essa pesquisa é saber como os gestores escolares estão se apropriando dos resultados da
avaliação externa promovida pelo SARESP para fins de melhoria da qualidade do ensino
ofertado? Questionando-se quais as reais intenções das práticas de avaliação externa
implementadas pelo poder público estadual? Como são utilizados os resultados das avaliações
externas para melhorar a aprendizagem dos alunos? e como os professores incorporam os
resultados das avaliações externas em suas práticas? Para se analisar o cenário apresentado nessa
pesquisa, propomos enquanto metodologia de pesquisa o estudo de caso, por entendermos que
esses estudos permitem a descrição e análise de uma unidade social com suas múltiplas
dimensões e dinâmica natural. A pesquisa será desenvolvida em três fases principais, a saber: a)
Fase exploratória, como momento de definir as unidades de análise – o caso –, estabelecer
contatos iniciais, localizar os participantes e estabelecer os procedimentos e instrumentos de
coleta de dados; b) Delimitação do foco do estudo e coleta dos dados, quando da seleção dos
aspectos mais relevantes e a determinação do recorte, seguida de entrevistas, observações e
análise de documentos; e a c) Análise sistemática dos dados e elaboração do relatório, com
organização do material coletado, leitura e releitura de todo material, categorização dos dados
tendo como base o referencial teórico e pesquisas correlacionadas e elaboração do relatório final.
Para análise dos resultados coletados na pesquisa será utilizada a análise de conteúdo,
observando-se para isso as fases de: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; e 3) a
interpretação. Com a pesquisa espera-se saber como a equipe gestora das escolas investigadas
tem se apropriado dos resultados dessas avaliações externas para fins de melhoria da qualidade
do ensino ofertado. Entende-se que as avaliações externas foram criadas justamente para
fornecer informações sobre o desempenho e resultados dos sistemas educativos para que gestores
educacionais subsidiem as ações no âmbito da gestão da política educacional.
Palavras chave: Avaliação externa. Gestão escolar. SARESP.

PEDAGOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ana Carolina Gaspardo
Profª. Drª. Heloisa Helena Oliveira de Azevedo

PPGE/PUC-Campinas
O tema da pesquisa qualitativa é a psicomotricidade na educação infantil e educação física, cujo
foco de discussão é a atuação de ambos os professores na educação infantil de crianças de zero a
três anos de idade. O problema da pesquisa surgiu a partir da pergunta: como se dá a atuação dos
professores de educação infantil e de educação física no que se refere ao desenvolvimento
psicomotor de crianças de 0 a 3 anos de idade? Os objetivos da pesquisa é i) Sistematizar como
ocorre a formação desses profissionais no desenvolvimento psicomotor das crianças de 0 a 3
anos; ii) Destacar a importância da psicomotricidade na educação infantil e acultura corporal de
movimento; iii) analisar quais aspectos são trabalhados por esses profissionais no que se refere
à psicomotricidade infantil. O pesquisa terá entrevistas com ambos os professores. A atuação do
professor concebida pela pedagogia da infância como aquele que apenas atende ás necessidades
e interesse das crianças, sendo o facilitar das vivências das crianças no espaço da educação
infantil. Nessa fase as crianças estão em pleno desenvolvimento motor, psicomotor, cognitivo,
social, afetivo-emocional, onde estão absorvendo conhecimentos em todas as áreas que
envolvem o ser humano. Para facilitar o seu aprendizado nesse mundo, o adulto tem o papel de
apresentá-lo. E não é diferente o professor dessas crianças, onde irá inicia-los na vida escolar,
que é a etapa da educação infantil. É nessa etapa que os traços da personalidade são
estabelecidos e trabalhados, o ambiente escolar realiza um papel de socializar as crianças e é
onde começam a ampliar suas as relações, e o professor tem a função de construir com eles
conhecimentos expressivos. Podemos perceber a importância do professor de educação infantil
no desenvolvimento psicomotor, pois ele ampliará seu repertorio da psicomotricidade, onde essa
fase está em pleno desenvolvimento. Com isso faz necessário o professor de educação infantil
trabalhar a psicomotricidade para que a criança possa aprender e absorver conhecimentos tanto
intelectual como psicomotor para realizar as atividades. A Educação Física tem importante
função para desenvolver os indivíduos, provocando desenvolvimento das habilidades
psicomotoras, trazendo influência no desenvolvimento dos fatores morais e sociais do indivíduo,
amplamente discutido principalmente por Gallahue. As movimentações das crianças mostram
sentimentos, emoções e pensamentos, aumentando os movimentos e posturas corporais,
possibilitando a descoberta dos próprios limites, podendo desenvolver as capacidades
intelectuais e afetivas. Nessa reflexão podemos entender que o professor de educação física tem
importância na educação infantil no auxiliar do desenvolvimento dessas habilidades dessas
crianças, com o auxílio de Gallahue observamos que esses professores têm conhecimento e
competência para desenvolver e aplicar atividades e práticas para que o desenvolvimento
psicomotor seja trabalhado de forma relevante nessa fase em que há maior ganho e maior
desenvolvimento em várias áreas. Observemos a necessidade de um trabalho em conjunto de
ambos professores e de refletir qual é o papel e a função dos professores para o desenvolvimento
psicomotor das crianças.
Palavras chave: educação física, educação, psicomotricidade.

PERSPECTIVA DA PRÁTICA EDUCATIVA DO ALUNO COM SÍNDROME DE
DOWN NA ESCOLA REGULAR
Marjorie Franciene da Silva Magalhães
Eliete A. de Godoy
Faculdade de Educação/PUC-Campinas
Este trabalho aborda o tema de inclusão de alunos com Síndrome de Down, tendo em vista a
importância do tema e a necessidade em saber lidar com a diversidade. Conhecer a proposta de
inclusão escolar no atendimento do aluno com Síndrome de Down é o que faz toda a diferença
no momento de educar com o objetivo de proporcionar maior qualidade de vida para essas
pessoas. O tema proposto surgiu a partir do interesse d aluna do curso de Pedagogia da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas, através dos estágios não obrigatórios onde pode perceber os
desafios e o despreparo dos professores em relação a mediação pedagógica junto a um aluno com
Síndrome de Down. Assim, o foco principal deste trabalho é a especificidade dos alunos com
Síndrome de Down e a prática dos professores em sala de aula com estes alunos. O presente
trabalho tem como objetivo discutir quais são as práticas educativas que a escola pode
desenvolver para a inclusão dos alunos com Síndrome de Down nas salas regulares e analisar os
desafios enfrentados pelos professores no Ensino Fundamental, e os objetivos específicos
definidos para o desenvolvimento do estudo proposto são: aprofundar o conhecimento das
características dos alunos com Síndrome de Down no contexto histórico-social brasileiro e
discutir sobre o processo de inclusão escolar; analisar as práticas de inclusão em uma escola
regular, acompanhar a rotina e o desenvolvimento da criança, em uma escola pública e outra
particular em Campinas SP. Os dados iniciais das observações realizadas nas duas escolas
indicam aproximações dos resultados. A pesquisa fundamentará na teoria histórico-cultural e se
caracteriza como pesquisa qualitativa, descritiva e participante. Os procedimentos metodológicos
utilizados serão: observações em salas de aula regulares em que alunos vivenciam o processo
inclusivo, o foco das observações foi estruturado a partir de um roteiro que por registros num
diário de campo. A coleta de dados também contará com a realização de entrevistas
semi-estruturada, com quatro professores, utilizando a audiogravação com o consentimento dos
participantes. A partir do conjunto de informações coletas será possível realizar uma
caracterização dos participantes e professores e possivelmente responder as questões
norteadoras. Com este estudo pretende-se aprofundar como as propostas são apresentadas pelos
professores; como os alunos se organizam e se envolvem em relação às atividades propostas
pelos professores; bem como utilizam das estratégias de aprendizagem e como se interessam e se
sentem motivados pelas atividades de estudos.
Palavras chave: Inclusão, Síndrome de Down, Educação Especial.

PERSPECTIVAS COLABORATIVAS NA INCLUSÃO DE UM ALUNO COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA(TEA)
Aline Aparecida Veltrone
Juliana Aparecida Tessari Lançoni
Prefeitura Municipal de Campinas
A política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva defende a
matrícula preferencial de todos os educandos na rede regular de ensino. Defende uma escola para
todos com respeito à diversidade em um ambiente que considera os sistemas de apoios e
adequações necessárias para melhor atender ao seu alunado. Práticas e princípios são revistos e
os tempos e caminhos pedagógicos de maneira a acolher e propiciar a todos os educandos níveis
máximos de desenvolvimento e aprendizagem. Neste contexto, a educação especial não é mais
considerada um sistema paralelo de ensino, mas sim integrante da proposta da rede regular,
atuando na perspectiva da colaboração. A literatura indica que a proposta do ensino colaborativo
proporciona uma inclusão mais efetiva na medida em que tanto professor de educação especial
quanto professor da rede regular são responsáveis pela escolarização dos alunos público-alvo da
educação especial. Este estudo tem por objetivo descrever as possibilidades e desafios da
colaboração entre uma professora de educação e uma professora da rede regular de ensino na
inclusão de um aluno com transtorno do espectro autista matriculado no ensino fundamental na
rede municipal de ensino de Campinas/SP. A colaboração envolveu três caminhos fundamentais
para a inclusão do referido aluno que era ingressante na escola: planejamento para a acolhida da
família, planejamento para a acolhida em sala de aula e planejamento para o desenvolvimento
das atividades pedagógicas e proposições de espaços de socialização. Com o planejamento,
foram definidas algumas ações e responsabilidades de cada profissional no cotidiano da inclusão
deste aluno. Os percursos da inclusão foram marcados por momentos de sucesso e insucesso em
que o ritmo do aluno foi sempre considerado. Qualquer ação prevista não dada certa era
repensada colaborativamente para uma nova proposição. De maneira geral, pode-se dizer que o
aluno vivencia processos satisfatórios de escolarização, embora ainda não participe efetivamente
das atividades pedagógicas e nem das atividades de socialização. Entretanto, já desenvolveu uma
rotina escolar e consegue realizar as atividades diferenciadas propostas para ele decorrentes de
seu desenvolvimento atípico. A colaboração entre as professoras mostra-se fundamental,
especialmente pela troca de experiências e pelo sentimento de co-responsabilidade que o
planejamento conjunto proporciona. Os entraves à colaboração dizem respeito exclusivamente a
organização escolar que nem sempre possibilita tempos e espaços para estes planejamentos, por
isso eles foram definidos no início do ano letivo dentro da jornada de trabalho das professoras,
para que fosse algo garantido. Semanalmente as professoras conseguem planejar, além de terem
espaços no cotidiano escolar de trocas pontuais junto com o aluno em sala de aula. A
colaboração também mostra-se efetiva uma vez que nem sempre é possível prever um plano
único de trabalho, mas sim propostas e princípios que são constantemente revisados conforme a
evolução do trabalho pedagógico. Evidencia ainda a necessidade da unidade escolar como um
todo se responsabilizar pela escolarização de todos os alunos, mesmo daqueles com percursos
escolares bastante individualizados.

Palavras chave: inclusão escolar, transtorno do espectro autista, ensino colaborativo.

PERSPECTIVAS DE ESTUDANTES DE LIMEIRA SOBRE O ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR
Cauê Ferreira Teixeira
Prof. Dr. André Pires
PPGE/PUC-Campinas
Nas últimas décadas, especialmente a partir da segunda metade do século XX, a educação da
juventude e sua relação com a escola têm suscitado reflexões e debates que apontam para
tensões, pessimismos e para uma imagem de “fracasso total”, com alunos, professores, gestores e
familiares culpando-se mutuamente. Entretanto, apesar dessas tensões, a escola ainda é o espaço
de onde se espera a formação de pessoas. Nesse sentido, o último ano do Ensino Médio deve
receber especial atenção, por ser o período em que os estudantes devem definir suas disposições
quanto ao futuro, sendo uma das possibilidades a continuidade dos estudos via ingresso no
Ensino Superior. Logo, o problema apresentado é: quais são as motivações de ordem
econômica, social, política, cultural, entre outras, que influenciam as decisões dos jovens quanto
a suas possíveis trajetórias de ingresso no Ensino Superior? A nossa hipótese é a de que, além do
capital econômico, o capital cultural que os jovens adquirem através de seus processos de
socialização no seio familiar e na escola possui influência fundamental nas perspectivas que
criam quanto às suas possibilidades de ingressar no Ensino Superior. Utilizamos como
referencial teórico Pierre Bourdieu e seus conceitos de juventude, capital cultural, capital
simbólico e capital econômico, com suas relações com a educação escolar. Pretendemos
investigar as aproximações e distâncias existentes entre as perspectivas de jovens estudantes que
se encontram em duas posições distintas sob o ponto de vista socioeconômico quanto à escola
em que estudam na cidade de Limeira: de um lado, estudantes de uma escola privada de nível
socioeconômico alto e, de outro, estudantes de uma escola pública de nível socioeconômico
baixo, definidas a partir de indicativos socioeconômicos dos bairros em que estão localizadas,
obtidos pelo Censo 2010 do IBGE. O método consiste na aplicação de um questionário, baseado
no modelo utilizado nas inscrições do ENEM, que os estudantes de terceiro ano de Ensino Médio
dessas escolas serão convidados a responder e, posteriormente, na realização de oito entrevistas,
sendo quatro em cada escola, com estudantes que manifestarem o desejo de ingressar no ensino
superior. O objetivo primário é compreender as expectativas desses jovens em relação ao
ingresso no Ensino Superior. Os objetivos secundários são: identificar quais são estratégias
pessoais, familiares e escolares utilizadas por esses jovens e de que maneiras elas impactam em
suas trajetórias em direção ao Ensino Superior; e identificar se há relações observáveis entre os
fatores renda familiar, nível de escolaridade dos pais e escola em que estuda, e a formação do
capital cultural dos jovens, e como este pode impactar nas perspectivas que eles possuem quanto
ao ingresso no Ensino Superior. Acreditamos que será possível observar que os estudantes cujo
capital cultural seja constituído de valores referentes à leitura e ao estudo formal, cujas condições
socioeconômicas sejam favoráveis e cujos pais possuam maior nível de escolaridade, tendem a

possuir uma motivação maior para ingressar no ensino superior do que aqueles cujo capital
cultural não comporte tais valores, cujas condições socioeconômicas sejam desfavoráveis e cujos
pais possuam escolaridade mais baixa.
Palavras chave: juventude; políticas de acesso; ensino superior

PESQUISA COM CRIANÇAS SOBRE TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Luciana dos Santos Gonçalves
Maria Silvia Pinto de Moura Librandi Rocha
PPGE/PUC-Campinas
No presente trabalho, apresentamos o estudo do processo de transição da Educação Infantil (EI)
para o Ensino Fundamental (EF) realizado em nossa pesquisa de doutorado, cujo problema da
investigação foi o que as crianças pensam sobre a passagem da EI para o EF, a partir das suas
vivências escolares e qual o sentido e significado de que se apropriam nas situações sociais
nestes dois segmentos de ensino? O objetivo central da pesquisa foi investigar o que pensam as
crianças sobre as vivências na escola, considerando a transição da primeira etapa da Educação
Básica para a segunda, ouvindo as crianças por meio de cartas, construção de maquetes
representando contextos escolares e fórum de discussão entre as crianças com a participação de
sua professora; também foram realizadas observações participantes. O trabalho de campo foi
realizado em 2 fases: no 2º semestre de 2017 com um grupo de crianças de duas Escolas
Municipais de Educação Infantil (EMEI 1 e EMEI 2) e, após a passagem das crianças da EMEI1
para o 1º ano do Ensino Fundamental, junto com sua nova turma, no 1º semestre de 2018 (na
EMEF1). A pesquisa se fundamenta numa abordagem microgenética, tendo como princípios
teóricos e metodológicos os advindos da Teoria Histórico-Cultural. A tese que defendemos
refere-se à importância de que, além de proposições de dar voz às crianças, se faz necessário
estudos que promovam condições de escuta do que elas têm a dizer, produzindo elementos que
contribuam para o desenvolvimento infantil e para transformações nas/das relações sociais. A
partir do trabalho analítico sobre o material empírico apresentamos seis eixos temáticos
utilizados
para
categorizar
as
falas
das
crianças:
brincar/brincadeira;
estudar/atividades/brinquedo; regras; sentimentos; memória; transição. Dentre os resultados
parciais a que nos reportamos em nossa pesquisa, destacamos que os diferentes procedimentos
durante o processo investigativo nos favoreceram escutar o que as crianças pensam sobre o
processo de transição da EI-EF, especialmente um dos temas enunciados “sentimentos”. No
decorrer da vida as diferentes etapas de desenvolvimento são marcadas por transformações e ao
vivenciá-las somos tomados por certas expectativas. Assim é também o que ocorre com o
processo de transição da criança do EI-EF, outro ciclo de desenvolvimento de vida, com novas
experiências escolares, durante as quais as crianças de nossa pesquisa indicam que passam por
situações de medo e de insegurança, como também, de alegria, de prazer e de surpresa. Essa
transição, então, precisaria ser acompanhada e se faz necessário articular a continuidade de

aprendizagem e o tempo de adaptação a tais mudanças que atingem as crianças. A pesquisa
possibilitou investigar o que as crianças avaliam como positivo ou negativo nas vivências
escolares e também evidenciou que existem transformações nos modos de pensar a transição da
Educação Infantil para o Ensino Fundamental de acordo com as narrativas das crianças.
Palavras chave: Pesquisa com crianças. Educação Infantil. Ensino Fundamental.

POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO: CAMINHOS E DESCAMINHOS
Kelly Cristine Neves de Sousa
Magali Aparecida de Oliveira Arnais
Faculdade de Educação/PUC-Campinas
Estudos no meio acadêmico tem evidenciado resistência e aversão de muitos profissionais da
educação acerca da progressão continuada, que visa acabar com o fracasso escolar e regularizar o
fluxo escolar dos alunos. No entanto, apesar da regularização do fluxo, muitos alunos saem da
escola sem o domínio da leitura e da escrita, que são conhecimentos que deveriam ser aprendidos
nas séries iniciais do ensino fundamental. Diante dessa realidade a pesquisa em andamento
objetiva analisar criticamente as repercussões do regime de Progressão Continuada na escola,
mais especificamente investigar se a Progressão Continuada favorece ou não o surgimento de
alunos analfabetos funcionais. Para isso será abordada a historicidade da política pública
educacional da progressão continuada, os ciclos de alfabetização e os principais conceitos
referentes a temática de progressão continuada como: alfabetização, letramento, analfabetismo
funcional e avaliação, fazendo uso das contribuições teóricas dos seguintes autores: Ferreiro e
Teberosky (1986), Almeida Júnior (1998), Ribeiro (1997), Vygotsky (2001), Gomes (2004),
Morais (2006; 2012), Teixeira e Belderrain (2011), Freitas (2012), Panicacci (2012), Jacomini
(2004; 2014), Viegas (2012; 2015) e Soares (1999; 2004; 2011; 2012; 2016). Para a
compreensão dessa temática no âmbito legal além das legislações que regulamentam a
progressão continuada, será analisado, também, o documento Pacto Nacional de Alfabetização
na Idade Certa (PNAIC) e sua articulação com a progressão continuada. A metodologia utilizada
na pesquisa é de abordagem qualitativa e, além do levantamento bibliográfico no que se refere ao
aporte teórico, será empregada pesquisa de campo, realizada em duas escolas estaduais do
município de Campinas, localizada no estado de São Paulo, com a finalidade de fazer um estudo
comparativo entre as duas unidades educacionais, analisando como acontece a progressão
continuada na rede estadual e se existem alunos analfabetos funcionais nas turmas de 5º ano, pois
esses alunos deveriam sair do ciclo de alfabetização com domínio da leitura e da escrita. Os
instrumentos utilizados para a coleta de dados serão: a entrevista semiestruturada, realizada com
três professores responsáveis por turmas de 5º ano do Ensino Fundamental de cada uma das
escolas pesquisadas e observação das propostas adotadas nas escolas para superação do fracasso
escolar. Espera-se verificar se as propostas de progressão continuada, desenvolvidas nas escolas

investigadas da rede Estadual de Campinas, são suficientes para que o aluno, ao final da
educação básica, esteja alfabetizado e letrado, bem como obter o conhecimento de estratégias
que propiciam aos alunos no término do Ensino Fundamental a efetivação da alfabetização,
inibindo o analfabetismo funcional.
Palavras chaves: progressão continuada, analfabetismo funcional, alfabetização.

POR UMA FILOSOFIA DO SENTIDO NO ENSINO MÉDIO
Sérgio Eduardo Fazanaro Vieira
PPGE/PUC-Campinas
O recorte temático desta pesquisa, em andamento, está ancorado na discussão de políticas
educacionais, em específico ao ensino de filosofia. O objetivo da investigação consiste em
investigar, na perspectiva dos estudantes, que sentido de filosofia pauta o ensino no nível médio,
considerando a Lei 11.864/2008 e, sobretudo, de sua nova formulação por meio da Lei
13.415/2017, que estabeleceu parâmetros para a reformulação do ensino médio. Em diálogo com
as questões legais, escolheu-se como interlocução filosófica, pensar o ensino de filosofia a partir
de uma ideia da filosofia como maneira de viver. Entende-se que o exercício filosófico deveria
ser livre de amarras estruturais do pensamento, que imprimem, muitas vezes, verdades
conceituais sob um viés autoritário. Para isso, balizado na investigação de Pierre Hadot da
história da filosofia antiga e no movimento do pensar dessas escolas filosóficas, nasce a noção de
uma filosofia como forma de vida, como um exercício permanente do sujeito diante da ascese
humana, que prevê sua própria transformação, que atribua sentidos e que possa estabelecer
maneiras de existir, viver e perceber o mundo plural, mas singular pela sua condição humana.
Para isto, a pergunta desta pesquisa de doutoramento diz respeito à pergunta: que sentido (s)
provoca (m) a filosofia na percepção dos estudantes de escolas do nível médio? A tese que se
desenvolve, tem como hipótese a ideia de que o ensino de filosofia no ensino médio, não
promove sentido filosófico na formação de jovens, no máximo, sentido utilitário. O sentido
filosófico que se defende, promove experiências de pensamento em categorias que possibilitam o
aprender ou reaprender a viver consigo mesmo e com os outros; a aprender a dialogar com seu
interior e com os outros; a aprender a morrer e a aprender a ler a vida sob uma conduta de
discernimento e sabedoria. A metodologia da pesquisa consisti em uma investigação teórica
realizando levantamento bibliográfico dos fundamentos que norteiam a pesquisa, como também,
da produção científica sobre o tema investigado. Ademais, a pesquisa também se pautará em uma
investigação empírica no espaço escolar por meio do instrumento questionário que, de maneira
semiestruturada, possibilitará levantar informações dos estudantes sobre o ensino de filosofia e

seu sentido. O campo de pesquisa tem como recorte escolas de ensino médio sob jurisdição das
diretorias Leste e Oeste de Campinas-SP. Como resultados, busca-se afirmar que a filosofia no
ensino médio tem caráter utilitário, isto é, seu sentido mais preciso parece encontrar eco no vazio
social e, por isto, a importância de se pensar uma filosofia do sentido que possa conferir,
precisamente, sentido à existência de jovens brasileiros.
Palavras chave: Filosofia; Ensino de Filosofia; Sentido.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DIFERENCIADAS
Camila da Silva Carvalho
Débora Aparecida dos Santos
Simone da Silva Pires
Adriana Batista de Souza Koide
Faculdade de Educação/PUC-Campinas

O mundo contemporâneo é farto em rápidas e múltiplas mudanças. Cada vez mais a educação se
depara com inúmeras oportunidades e possibilidades para a adoção de estratégias diferenciadas
de ensino nas salas de aula, no entanto, atuar com práticas pedagógicas diferenciadas ainda é um
desafio para muitos educadores. Nesse sentido, o presente estudo qualitativo e de caráter
bibliográfico, trata sobre práticas pedagógicas diferenciadas e busca ressaltar o trabalho
desenvolvido na Escola da Ponte, tendo como principal referencial teórico os pressupostos de
Celéstin Freinet, que ressalta a preocupação com a formação de um ser social que atua no
presente, que vive em comunidade, que participa e colabora com o meio em que está inserido;
um ser social mais autônomo que atue em prol de uma sociedade mais cooperativa e feliz.
Freinet, em relação aos conteúdos curriculares, entendia-os como oportunidade para uma
formação mais humana e autônoma. Nesse sentido, o objetivo principal desse estudo consiste em
responder ao seguinte problema de pesquisa: como os conteúdos curriculares podem ser
trabalhados de forma que se promova a autonomia entre as crianças? Os objetivos específicos
foram organizados da seguinte maneira: I- Diferenciar as práticas pedagógicas tradicionais das
práticas diferenciadas; II- Compreender a metodologia de ensino da Escola da Ponte,
comparando-a com a Pedagogia Freinet e III- Analisar possíveis estratégias para a promoção de
práticas diferenciadas no Ensino Fundamental I que possam ser utilizadas em escolas nacionais.
A produção do material empírico será feita através de fichamentos realizados a partir da leitura
de documentos selecionados nos bancos de dados CAPES, BDTD, SCIELO e Google
Acadêmico. A coleta de dados ocorrerá nas visitas feitas a uma escola que utiliza práticas
pedagógicas diferenciadas na cidade de Santa Bárbara D´Oeste, interior de SP e o protocolo de
observação incluirá a análise do espaço, as propostas pedagógicas desenvolvidas e também a
interação e autonomia dos alunos para o desenvolvimento das atividades. O tratamento dos dados
será feito através da análise dos fichamentos e dos dados coletados nas visitas, buscando
estabelecer comparações que possam responder ao problema de pesquisa e atender aos objetivos
específicos. Intenciona-se com a presente pesquisa, contribuir com a utilização de práticas
pedagógicas diferenciadas para a educação, visando uma aprendizagem diversificada e com
maiores oportunidades para incentivar a autonomia na criança. Entende-se que a Escola da Ponte
é referência mundial nesse sentido e que a observação de trabalhos dessa natureza podem
contribuir com a formação não apenas da criança, mas também dos professores.
Palavras chave: Práticas pedagógicas diferenciadas; Autonomia; Escola da Ponte.

PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS NA SALA DE AULA

Luzybel Turski Bida
Elisiane dos Santos da Luz
Elaine Berger de Ramos Marques
Angelina António Mhalo Mavundza
Universidade Estadual de Ponta Grossa
Este texto apresenta um relato com base nas primeiras experiências em docência de quatro
acadêmicas do curso de licenciatura em matemática. Adotamos a pesquisa qualitativa, do tipo
narrativa para mostrar que a matemática pode ser interessante e não tão mecânica como é vista
atualmente, além ajudar a solucionar um problema encontrado nas salas de aula, que é a
dificuldade dos alunos em aprender uma das ferramentas mais utilizadas na matemática: a
tabuada. O objetivo desse trabalho é narrar a experiência de ensinar a tabuada no ensino
fundamental de forma lúdica e criativa. A primeira regência no estágio supervisionado, então,
gera um misto de ansiedade e receio indescritível. Demos início à aula falando sobre o que era a
tabuada, e como ela é importante para a matemática, mostramos como as multiplicações eram
constituídas e apresentamos a Tabuada de Pitágoras. Utilizando um material concreto construído
com copos descartáveis e papel cartão, mostramos como a multiplicação poderia ser feita apenas
com adições sucessivas. Depois disso, demos uma Tabuada de Pitágoras para os alunos
preencherem usando o material. Mas, os alunos fizeram a atividade de forma muito rápida!
Então, com uma dica da professora orientador, começamos a fazer desafios, dando
multiplicações mais difíceis para os alunos. Isso aumentou tanto a atividade como o interesse dos
alunos, e alguns até começaram a fazer multiplicações por conta própria. Foi proposta também
uma oficina a ser aplicada para os sextos e sétimos anos, a Gincana da tabuada que foi dividida
em três momentos, o primeiro foi uma corrida de estourar balões que continha uma operação, o
segundo foi uma pescaria com multiplicação, e o terceiro foi a brincadeira chamada ‘formando
resultados’. Cada prova ofereceu uma certa pontuação, e ao final a equipe que somou mais
pontos foi a vencedora. Na primeira atividade, a “estourando balões”, se viu uma dificuldade
quanto ao fato de estourar os balões, houve necessidade de uma mudança nas regras na qual os
alunos poderiam estourar com os pés ou as mãos. Em relação ao conteúdo, os alunos dos sétimos
anos apresentaram quase nenhuma dificuldade, tornando a competição mais rápida, enquanto o
sexto ano tinha mais dificuldade, porém, mesmo que muitos ainda precisassem contar nos
dedos, eles mostraram ter compreendido como funciona a multiplicação e a tabuada, pois
conseguiam chegar na resposta correta sozinhos mesmo que tomasse algum tempo. Ainda assim,
na hora da atividade dos crachás, mesmo que os alunos soubessem a resposta, na chegada, os
algarismos não estavam em ordem, mesmo que tivessem chegado na frente, pois nem sempre os
resultados estavam corretos. O que pudemos perceber foi que com esta intervenção os alunos
além de se sentirem mais seguros ao usar a tabuada e nós futuro professores percebemos que as
atividades lúdicas e criativas despertam mais o interesse.
Palavras chave: Matemática. Tabuada. Estágio.

PROFESSOR COMO ALCIBÍADES, UMA INTERPRETAÇÃO DO CUIDADO DE SI
DE MICHEL FOUCAULT
Gabriel AparecidoBragiatto
Faculdade de Filosofia/PUC-Campinas
Com o propósito de investigar o tema educação, cultura e sociedade, o trabalho apresenta a partir
de referenciais teóricos como Foucault (2006), Kohan (2011) e Oksala (2007), elementos para
pensar, sob o prisma educacional, o ser professor e seus desafios. O estudo é fruto de um projeto
integrador que compõem a grade curricular do curso de licenciatura em filosofia pela Pontifícia
Universidade Católica de Campinas. Para isso, tem-se como metodologia da pesquisa, uma
investigação teórica por meio de referenciais bibliográficos sugeridos e orientados pelo docente
da disciplina. O recorte epistemológico dado a esta pesquisa, possibilitou o aprofundamento
diante a amplitude temática, buscar elementos que possam ajudar pensar o “ser docente” por um
fundamento filosófico. Os desafios atuais na educação e na atuação docente parecem passar por
um desalento diante do relacionamento professor-aluno, dado que as gerações apresentam-se
resistentes à modelos tradicionais de aprendizado que há muito tempo é praticado. Percebe-se
que mesmo com iniciativas educacionais para atualizar os processos e meios de aprendizado, as
estruturas educacionais encontram-se fossilizadas diante das transformações eufóricas no campo
do saber. Neste contexto, no debate sobre a mediação no aprendizado, parece haver, na maioria
das vezes, um abismo na relação mestre e aprendiz. Assim, questiona-se: como a filosofia pode
contribuir a partir de seus fundamentos, pensar a atuação docente? Das inúmeras perspectivas
filosóficas que podem ajudar a pensar a questão, escolheu-se o conceito “cuidado de si” presente
nas aulas de Foucault da Hermenêutica do Sujeito em que referencia o diálogo
socrático-platônico a Alcibíades, o político. Para isso, o filósofo apresenta conceitos que
dialogam com a espiritualidade que remetem a uma prática de si. Nela, é presente o éros, como
dimensão do amor em que se faz, e a áskesis, como prática objetivada do labor. Além disso, o
cuidado de si, implica um processo complexo que transita pelo gnõth seautón (conheça-te a si
mesmo) como uma maneira de se viver comprometida com a verdade, possuindo categorias
consistentes na tekhne (Sócrates afirma que Alcibíades deveria ter pra poder se comparar a seus
inimigos governantes), que Foucault entende como uma falta de pedagogia; a psyché que
refere-se ao si que deve ser cuidado e o autoconhecimento que se refere ao que deve ser cuidado.
Estes conceitos representam o “cuidado de si”, como condição para cuidar dos outros, em uma
ação política, do bom governo. O debate que se apresenta nesta pesquisa procura transpor, à luz
dos conceitos tratados nos diálogos, pensar o “ser professor” pelo atributo político do “bom
professor” diante da complexidade e dos desafios de sua atuação. Por fim, espera-se que a

contribuição da pesquisa teórica possa evidenciar o debate da atividade docente, contribuindo
para pensar a educação e a possibilidade de uma boa docência.
Palavras chave: Filosofia, Educação, Cuidado de si.
PROJETO “BRINCANDO COM A LUZ” E O DESENVOLVIMENTO DA
ARGUMENTAÇÃO E AUTORREGULAÇÃO EM CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Karina Calça Mandaji
Jorge Megid Neto
Fernando Jorge da Paixão Filho
Unicamp
As práticas escolares na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental estão
bastante direcionadas aos processos de alfabetização em língua materna e em matemática. Por
outro lado, abordar temas e fenômenos de outras áreas de conhecimento, como Ciências da
Natureza, numa perspectiva interdisciplinar e investigativa pode favorecer o desenvolvimento
sociocognitivo das crianças e também os diversos processos de alfabetização ou letramento.
Nesse contexto, este trabalho analisa o potencial do Projeto “Brincando com a Luz” na promoção
da argumentação e da autorregulação em crianças da educação infantil, buscando tratar o
seguinte problema: como acontece a construção dos argumentos e como as crianças se
autorregulam no decorrer do ensino e aprendizagem com o referido Projeto. Os referenciais
teóricos e categorias de análise concentraram-se nos princípios da Argumentação, da
Alfabetização Científica e da Autorregulação. O Projeto “Brincando com a Luz” foi aplicado a
uma turma de 30 crianças com idade entre 4 a 6 anos da Educação Infantil pública do Município
de Campinas, cuja professora atuou também como pesquisadora principal. Foram explorados
vários fenômenos luminosos com materiais simples e situações-problema: como enxergamos
objetos dentro de uma cabana escura?; observação de sombras; objetos opacos e transparentes; as
funções do olho e da luz no mecanismo da visão; cuidados com os olhos entre outras atividades.
Os dados foram coletados por meio de gravações em vídeo, áudio e em caderno de campo da
professora-pesquisadora, bem como por desenhos e outros registros imagéticos das crianças. Na
análise, procuramos comparar suas ações, interações, falas e registros desde a primeira atividade
até a última. Pudemos observar que a argumentação contribuiu para o desenvolvimento da turma
em todos os aspectos: emocional, pró-social, cognitivo e motivacional. Ao pensarem sobre o que
iam falar e se estava dentro do contexto da discussão, as crianças tiveram que analisar o que
estava sendo falado e questionado pela professora e demais colegas, relacionar conhecimentos
prévios, planejar a fala, manter-se atentas à discussão, esperar o momento de falar, enfim,
trabalharam com vários elementos da autorregulação da aprendizagem. Nesse processo também
se destacou o desenvolvimento da argumentação pelas crianças, pois o trabalho investigativo e
aberto favoreceu que as crianças expusessem ideias e fossem ouvidas, levantassem hipóteses
sobres os fenômenos, refletissem sobre suas ações, organizassem informações e estabelecessem
conclusões, aspectos que marcam também o processo de alfabetização científica. O trabalho
mostrou que as crianças pequenas podem planejar, acreditar que é possível aprender e o que
precisam fazer para aprender, concentrar-se nas discussões e tarefas, agir de modo a repensar

suas ações e planejar ações futuras, obtendo sucesso nas atividades argumentativas e de
autorregularão da própria aprendizagem. Além disso, consideramos de grande importância a
pesquisa aliada à prática profissional, e acreditamos que este trabalho possa colaborar com os
estudos sobre argumentação e autorregulação em aulas de Ciências da Natureza desde a
Educação Infantil.
Palavras chave: Argumentação; Autorregulação; Ciências na Educação Infantil.
PROPOSTA DE ATIVIDADES DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE
ORGANELAS CELULARES
Isabella Capistrano
Unicamp
O estudo das células torna-se difícil em função das dimensões microscópicas, sendo muito
abstrato e limitando-se à imaginação. Por isso é importante propor diferentes atividades de
apresentação desse conteúdo, estimulando-se a curiosidade do aluno para que ele venha
compreender a célula como a unidade fundamental dos seres vivos e, consequentemente, sua
importância, de maneira que lhes tragam significados, utilizando atividades lúdicas com intenção
pedagógica. É necessário reconhecer o jogo didático como instrumento que promove
aprendizagens significativas, de forma a problematizar suas respostas e fazê-los questionar tanto
seus conhecimentos prévios quanto os apresentados pelo professor, assim buscando desenvolver
o pensamento crítico e reflexivo. O objetivo dessa metodologia de ensino é possibilitar uma
melhor compreensão das funções das organelas celulares. A proposta em questão foi utilizada
como metodologia de ensino para uma turma de cursinho popular situado em Campinas-SP, no
qual em primeiro momento os alunos tiveram aula teórica sobre a definição de célula, o contexto
histórico da pesquisa com células, os tipos celulares e as organelas e funções celulares. Para
compreenderem melhor o funcionamento da célula, esta foi comparada com uma cidade e cada
organela representava uma empresa dentro desta cidade. Além disso, foi desenvolvido um mapa
mental de uma célula esquemática com as organelas celulares e um resumo de sua função na
célula destacando as organelas que são exclusivas de células eucarióticas vegetais, o mapa
mental é importante para sistematizar as informações transmitidas em sala de aula, além de que o
uso da imagem e de cores diferentes é importante para a memória visual dos alunos.
Posteriormente o jogo de memória foi aplicado em sala de aula para facilitar a memorização das
funções de cada organela celular retomando o mapa mental criado em sala de aula. O jogo
didático em questão foi criado pela própria autora e é um jogo de memória no qual há 10 cartas
referentes aos nomes das organelas celulares e outras 10 com suas funções totalizando 20 cartas.
As cartas foram produzidas em folha A4 coloridas e canetas coloridas, portanto sendo um jogo
fácil de ser reproduzido e sendo possível utilizar materiais de baixo custo. A participação dos
alunos foi intensa, sendo que várias duplas quiseram repetir o jogo da memória durante o
intervalo e alguns alunos pediram o jogo de memória para jogarem em casa e ser uma
ferramenta para memorização e estudo. Também destaca-se o mapa mental como um importante
objeto de estudo na biologia celular, diversos alunos fizeram uma nova versão do mapa
utilizando de lápis de cor, canetinhas coloridas e destacando os desenhos de cada organelas e
indicaram o quanto o esquema os ajudou a compreender melhor a composição da célula.

Espera-se que essa proposta incentive o uso de atividades em sala de aula que promova a
participação ativa dos alunos.
Palavras chave: biologia celular, ensino de ciências, jogo didático.

QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL: BALANÇO CIENTÍFICO DOS DEZ
ANOS DE IDEB
Luana Maurine Santos
Mônica Piccione Gomes Rios
Faculdade de Educação/PUC-Campinas
As políticas públicas de avaliação do ensino fundamental, no Brasil, tem se intensificado,
sobretudo no século XXI. No ano de 2005, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)
foi desdobrado em Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e Avaliação Nacional do
Rendimento Escolar (Anresc), conhecida como Prova Brasil. A Prova Brasil é realizada a cada
dois anos ao final 5º e 9º anos do ensino fundamental, sendo avaliadas as disciplinas de
Português e Matemática. A partir de 2007, com a criação do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb), o seu resultado passa a integrá-lo. O Ideb expressa o rendimento escolar
do aluno e não inclui os condicionantes intra e extraescolares que afetam os processos de ensino
e aprendizagem. Desde a criação do Ideb, que tem constituído o indicador de qualidade do
ensino fundamental, vários estudos e pesquisas têm sido publicados em periódicos científicos. O
problema que norteia essa pesquisa questiona o estado do conhecimento sobre a Prova Brasil e o
Ideb, no período de 2008 a 2018 e o objetivo reside em identificar o estado do conhecimento
sobre a Prova Brasil e o Ideb, por meio de artigos publicados em periódicos de classificação
Qualis A1 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que se
concentram em estudos de avaliação educacional, no período de 2008 a 2018. A opção
metodológica, em uma abordagem qualitativa, sem desprezar os dados quantificáveis, reside em
uma pesquisa bibliográfica do tipo estado do conhecimento, com as buscas a serem realizadas na
Scientific Electronic Library Online (Scielo), e nos sites dos respectivos periódicos a serem
selecionados, a fim de garantir a necessária abrangência. A priori, intenta-se que as buscas
considerem os seguintes descritores: Prova Brasil, Ideb, Ensino Fundamental em ordem e
combinações a serem definidas. O caminho a ser percorrido nessa busca considerará a
verificação de resumos; a realização de uma primeira leitura dos resumos, com vistas à
apropriação do seu teor; a contabilização das obras por autor e ano. Na sequência, será feita uma
releitura dos artigos na íntegra com foco nos aspectos que interessarem ao desenvolvimento
dessa pretensa pesquisa. O mapeamento resultará na organização de tabelas, a fim de subsidiar a
análise subsequente. A análise dos dados, tendo como foco as publicações sobre a Prova Brasil,
dar-se-á no diálogo com os autores referenciados. Espera-se que essa pesquisa, somada a outros

estudos à semelhança, tenha potencial para contribuir com o estado do conhecimento referente às
avaliações em larga escala, sobretudo ao que se refere à Prova Brasil.
Palavras chave: Políticas Públicas de Avaliação. Prova Brasil. Ideb.

RELAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO: DUAS FACES
DA MESMA MOEDA
João Gomes Moreira
Regilson Maciel Borges
Maria Eliza Nogueira Oliveira
UNOESTE
O trabalho de cunho teórico objetiva discutir o desmanche que as propostas neoliberais vêm
realizando com relação às políticas sociais, que o Estado, em cumprimento ao seu dever, deveria
providenciar, visando ao bem-estar da população, numa postura democrática. Segundo Pedro
Demo, as pesquisas teóricas contribuem para o aprimoramento de fundamentos teóricos e se
orienta no sentido de reconstruir teorias, quadros de referências, condições explicativas da
realidade, polêmicas, dentre outras discussões pertinentes. O mesmo autor afirma que o primeiro
procedimento para a formação de um quadro teórico de referência se constituiu no domínio das
produções científicas que analisam determinado assunto, seguido por outro procedimento que é o
domínio crítico da produção existente sobre o tema. O quadro teórico apresentando faz parte de
pesquisa de mestrado em educação que tem por objetivo analisar as parcerias público-privadas
para a educação infantil no sistema municipal de ensino de Presidente Prudente, no período de

2015 a 2018. As hipóteses que orientam nosso estudo são as de que as parcerias público-privadas
intensificam o processo de precarização do trabalho docente, que ocorre por meio da denominada
flexibilização nas relações de trabalho, quando essa parceria retira direitos sociais da categoria
docente, amplia a jornada de trabalho, potencializa a desprofissionalização da profissão, rebaixa
salários, o valor da força de trabalho e, consequentemente, as condições de vida dos professores.
O trabalho está organizado em duas seções. Na primeira discutimos a relação público-privada
como imposição do mercado no apogeu da crise do capitalismo, que, anteriormente à sua
expansão, no pós-guerra, buscava nela uma estratégia eficaz para ampliar as possibilidades de
saídas para tal colapso. Na segunda seção relacionamos a lógica do mercado na educação com a
precarização do trabalho docente, que se dá partir do momento em que a educação é
transformada em um produto a ser explorado para a geração de lucro, e os envolvidos nesse
processo, especialmente os docentes, veem a cada dia seu trabalho dilacerado tanto em termos
econômicos, como em termos do próprio processo de pedagógico. O trabalho buscou entender
como se processa a relação público-privada na educação e de onde vêm essa força do capital que
penetra em todas as instâncias do poder público. Esclarecemos que a relação público-privada
nada mais é que uma estratégia do capital para criar e ampliar novos nichos de mercado para a
superação da crise cíclica do capitalismo, sempre apresentada com novas roupagens nas
mutações que se processam, par reduzir os efeitos da inevitável na asfixia social que acabaram
por gerar grandes revoluções registrada em seu processo histórico. Por fim, tentou-se demonstrar
a influência das relações público-privadas na precarização do trabalho docente e apontar como
horizonte a retomada das lutas sociais em defesa da escola pública.
Palavras chave: Relação público-privada. Precarização do trabalho. Educação como
mercadoria.

RELATOS DE PROFESSORES SOBRE OS RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS E
APRENDIZAGENS NO ENSINO FUNDAMENTAL
Aline Massako Murakami Tiba
Jussara Cristina Barboza Tortella
Faculdade de Educação/PUC-Campinas
A pesquisa de Iniciação Científica se vincula à pesquisa da orientadora, aprovada para o biênio
2018-2019, intitulada: “A constituição profissional de professoras que pesquisam a própria
prática em um grupo colaborativo: estratégias de aprendizagem e de estudo”, do grupo de
pesquisa Trabalho e Formação Docente, da Linha de Pesquisa Formação de Professores e
Práticas Pedagógicas. A presente pesquisa foca as temáticas amizade e aprendizagem, e
fundamenta-se na teoria epistemológica e psicogenética de Jean Piaget nos estudos sobre
amizade, relações interpessoais e estratégias de aprendizagem. Tem por objetivo geral investigar
as concepções de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental sobre a influência dos
amigos da sala de aula para a aprendizagem de conteúdos conceituais, procedimentais e

atitudinais, e por objetivos específicos: identificar se há interferência da amizade no processo de
aprendizagem de conteúdos e/ou estratégias de aprendizagem; analisar as soluções que cada
sujeito componente de uma díade de amigos apresenta, individualmente, para situações
cotidianas envolvendo relações de amizade entre amigos e aprendizagem de conteúdos escolares.
Considerando a natureza do problema estudado, este trabalho se caracteriza por ser um estudo
exploratório, classificado como “Ex post facto”, no qual não há por parte do pesquisador
nenhuma manipulação direta de variáveis, pois o objetivo é o de conhecer uma dada realidade.
Serão participantes dois professores do 3º ano do Ensino Fundamental, de uma escola da rede de
um município do interior do estado de São Paulo. Serão utilizados os seguintes procedimentos:
observação da sala de aula; relato de experiências; entrevista semiestruturada e discussão de uma
situação escolar envolvendo relações de amizade com aprendizagem. Os dados serão tratados por
meio da análise de conteúdo, seguindo a perspectiva de Bardin, em duas fases: pré-análise
objetiva e exploração do material. Será analisado o conteúdo das respostas dos entrevistados
buscando depreender como estes concebem a relação entre amizade e aprendizagem.
Considera-se que a partir das diferentes respostas serão configuradas categorias específicas que
anunciem com mais clareza o tema abordado. É esperado que a pesquisa se converta em artigos,
trabalhos, que levem à reflexão e ação sobre a temática bem como suas implicações, não só para
a aprendizagem dos alunos, mas, sobretudo, para a formação docente e práticas pedagógicas.
Palavras chave: Relações interpessoais. Aprendizagem. Amizade.

SABERES E FAZERES DA ATIVIDADE VOLUNTÁRIA EM PRÉ-ESCOLARES NA
TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL
Adriana Zampieri Martinati
Universidade Federal de São Carlos
A atividade voluntária da criança é o foco deste trabalho, na perspectiva de desvendar se e como
as crianças de Educação Infantil demonstram atos voluntários, especialmente, aqueles que
sugerem sua execução de maneira consciente para alcançar um objetivo determinado. O
problema da pesquisa foi buscar responder: “Será possível identificar a atividade voluntária em
crianças de Educação Infantil? A partir desse questionamento surgiram questões específicas: Se é
possível, como essa atividade se revela ou se constitui na rotina das crianças na Educação
Infantil? “Que tipos de atividades mediatizadas devem ser propostas às crianças para privilegiar
o desenvolvimento da atividade voluntária?”. Comumente a criança é concebida como ser

incapaz, cuja voz é ouvida, mas não acatada em instituições de Educação Infantil. Assim,
propusemos subverter essa lógica ao considerar a criança como um ser capaz que pode contribuir
para o desenvolvimento do trabalho escolar, pois seus dizeres e fazeres fornecem pistas sobre
suas necessidades e interesses, aspectos fundamentais dos atos voluntários, já que a criança,
assim como os adultos, é guiada por motivos na realização de suas atividades. Outrossim, o papel
da educação no desenvolvimento de atividades voluntárias nas crianças é primordial para o
desenvolvimento infantil. Em decorrência destes aspectos é que se justifica a realização desta
pesquisa. Ademais, a atividade voluntária da criança é um assunto pouco explorado na literatura
científica sobre Educação Infantil. O principal objetivo deste trabalho é identificar e analisar a
possibilidade de desenvolvimento da atividade voluntária em crianças de 5 anos de idade. Os
objetivos específicos são: (i) identificar as concepções das professoras sobre o desenvolvimento
infantil e a voluntariedade da criança; (ii) descrever e analisar as situações de ensino propostas às
crianças nas quais podem ocorrer atividades voluntárias; (iii) analisar as interpretações das
crianças de 5 anos sobre suas experiências na escola. O método, de natureza qualitativa, ocorreu
em uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) de um município do estado de São
Paulo, envolvendo crianças de 5 anos e suas professoras. Os instrumentos de pesquisa foram:
observação participante, entrevista com as professoras e crianças, produção de desenhos e de
brinquedo, além da contação de histórias. Os resultados parciais demonstram que a atividade
voluntária é um assunto desconhecido pelos professores e pouco explorado na literatura
científica. O desenvolvimento da voluntariedade acontece apenas em crianças maiores, mas é na
Educação Infantil que se instauram as condições essenciais para o seu desenvolvimento. A
capacidade de dirigir-se a um objetivo determinado – traço distintivo da atividade voluntária,
requer a tomada de consciência do indivíduo e o autodomínio da conduta; aspectos vitais para o
desenvolvimento humano e da personalidade infantil. Os jogos de papéis – a atividade principal
das crianças pré-escolares de acordo com a Teoria Histórico-Cultural, consolidam-se como
atividades promissoras do desenvolvimento psíquico e também das neoformações, como a esfera
voluntária. Esperamos que este trabalho possa trazer profícuas contribuições no meio
educacional, indicando a urgência de debates sobre o desenvolvimento da atividade voluntária na
Educação Infantil, ampliando a discussão sobre qual é nosso projeto para a educação da infância.
Palavras chave: Educação Infantil. Teoria Histórico-Cultural. Atividade voluntária.

SABERES PRÉVIOS DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS SOBRE ÁLGEBRA E
TECNOLOGIA
Diego Henrique de Moraes Trídico
Mariana dos Santos Cezar
Unicamp
A comunicação oral visa divulgar os dados de uma pesquisa em andamento para o Mestrado
Profissional da Faculdade de Educação da UNICAMP – Campinas – SP, onde se pretende
analisar em que medida um curso de formação continuada para professores dos anos iniciais
contribui para o desenvolvimento do conhecimento tecnológico, pedagógico e de conteúdo
algébrico. As inquietações, motivos e hipóteses dos pesquisadores são oriundos da experiência

profissional na formação de professores, revisão de literatura e mudanças curriculares previstas a
partir da homologação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC. A pesquisa segue os
pressupostos da Engenharia Didática na elaboração e na realização do curso de formação
continuada. Tal metodologia considera quatro etapas: 1) análise prévia; 2) análise à priori; 3)
experimentação; e 4) análise à posteriori, sendo os dados coletados durante a etapa de
experimentação. Na oportunidade, será divulgada a análise dos dados da sondagem inicial dos
professores participantes do curso, aplicada como avaliação escrita, atendendo aos objetivos de
identificar os conhecimentos prévios dos professores dos anos iniciais sobre conteúdos
algébricos e de investigar as experiências anteriores desses professores com tecnologias em sala
de aula. Os dados da sondagem revelaram que os professores dos anos iniciais atribuem ao
ensino da álgebra a resolução de equações pelo uso de letras e expressões algébricas, bem como,
não compreendem, à priori, o uso de tecnologias para este trabalho envolvendo alunos do
primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Por meio da análise, foi possível identificar
indícios de que o conhecimento pedagógico e de conteúdo algébrico dos participantes são
oriundos das experiências enquanto alunos nos anos finais do ensino fundamental e no ensino
médio, demonstrando dificuldade em relacionar o trabalho com essa unidade temática nos anos
iniciais. Em decorrência a essa dificuldade, os participantes demonstraram-se confusos na
intersecção e mobilização do conhecimento tecnológico junto ao conhecimento pedagógico e de
conteúdo algébrico, correspondendo às teorias que dissertam sobre tais intersecções e
mobilizações. Além disso, verificou-se uma preocupação sobre como deverá ser o ensino, em
especial, do conteúdo algébrico nos anos iniciais, após as orientações da BNCC. Os dados da
sondagem inicial atenderam às hipóteses da pesquisa, oferecendo informações relevantes para a
realização do curso e posterior a ele, a realização de avaliação final, no intuito de investigar o
desenvolvimento do conhecimento tecnológico, pedagógico e de conteúdo algébrico e de analisar
as contribuições do curso de formação continuada para o desenvolvimento desses
conhecimentos. Espera-se que a pesquisa contribua para a proposição de futuras formações de
professores dos anos iniciais mais aderentes às necessidades formativas desses profissionais.
Palavras chave: Formação de professores. Álgebra. Tecnologia.

SENSO DE MEDIDA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: ASPECTOS RELACIONADOS À
FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Márcia Cristina Tognete Rocha
Secretaria Municipal de Educação de Sumaré/Unicamp
Evonete Cristina Pinton Quimenton
Secretaria Municipal de Educação de Louveira
Adilson Dalben
Faculdade SESI-SP de Educação

Alessandra Almeida
Pontifícia Universidade Católica de Campinas / Unicamp
O objetivo deste trabalho é destacar aspectos importantes acerca do senso de medida na
formação de professores de Educação Infantil e que ensinam matemática. A relevância dessa
temática está no fato de que a necessidade de medir esteve sempre presente na história da
humanidade e ainda é atual, sobretudo diante da complexidade que os avanços tecnológicos
provocam na sociedade. Por isso, os sistemas educacionais precisam ter especial atenção na
construção dos conceitos e habilidades dessa área, geralmente relegada a um segundo plano. É
comum perceber que as unidades temáticas relacionadas aos números e álgebra são privilegiadas
em detrimento do ensino da geometria e das grandezas e medidas. Este estudo parte da
experiência do diálogo com professores que atuam na Educação Infantil e de inquietações que
nos movem para inserção do tema no processo formação continuada em uma rede municipal do
interior do Estado de São Paulo, o qual é desenvolvido pela primeira autora. Ressalta-se que a
prática do ensino de medida na Educação Infantil, no âmbito da construção dos conceitos é
desenvolvida predominantemente por meio de tarefas que levam à medição de comprimento do
próprio corpo e parte dele em diferentes situações, no entanto, quando os professores são
questionados sobre a significação dessas tarefas para o aprendizado de medição pela criança,
observa-se que compreendem a medida como comparação de atributos de mesma natureza, no
entanto não identificam outros aspectos envolvidos na medição como a verificação de quantas
vezes a unidade de medida cabe na grandeza que se mede, e a atribuição de um valor numérico
ao resultado dessa medição. Diante disso, foi proposto aos professores a retomada dos estudos
sobre o ato de medir com a resolução de tarefas que envolvem situações nas quais as crianças
sejam mobilizadas a desenvolver práticas efetivas de medições. A proposta de formação foi
organizada a partir de estudos bibliográficos e de organização de tarefas durante a participação
em uma disciplina de um curso de pós-graduação que teve a finalidade o desenvolvimento de
tarefas para o ensino de matemática, que por sua vez foram aplicadas e que mostraram que as
informações aqui contidas se mostraram relevantes. Como resultado do trabalho, ficou evidente o
quão complexo é o trabalho para planejar e executar tarefas de ensino que desenvolvam os
conhecimentos e habilidades matemáticas relacionadas às Grandezas e Medidas. Constatou-se
também, a relevância do adequado desenvolvimento do senso de medida no âmbito da Educação
Infantil, por sua profundidade e abrangência, mas também como base para futuras aprendizagem
das crianças.
Palavras chave: Senso de Medida, Formação de Professores, Grandezas e Medidas.

"SOMOS TODOS IGUAIS QUANDO RESPEITADO AS DIFERENÇAS"
Priscilla Aparecida da Silva
Kelly Cristiane da Silva Almeida
Prefeitura de Municipal de Campinas

Segundo os Referenciais Curriculares Nacionais para a educação Infantil, para que seja
incorporada pelas crianças, a atitude da aceitação do outro em suas diferenças e particularidades
precisa estar presente nos atos e atitudes dos adultos com quem convivem na instituição (Brasil,
1998, p.41). Para que isso ocorra, o projeto pedagógico da instituição deve contemplar uma
pedagogia diferenciada ou da diversidade, pautada na reflexão da prática educativa com um
"novo olhar" sensível às diferenças, atento as particularidades de cada criança, pois cada uma
possui diferenças de temperamento, atitudes, religiosidade, gênero, etnia, características físicas,
habilidades e conhecimentos, por isso, faz-se uma proposta pedagógica que oportunize vivências
de aprendizagem em que a diversidade seja abordada (Brasil, 1998). Para que as crianças saibam
lidar com as diferenças com sensibilidade e respeito é preciso que elas tenham contato com a
diversidade. Isso deve ser abordado de uma forma natural, inserido em práticas diárias, como nas
brincadeiras, leitura, músicas e vídeos. Tendo como base esses princípios e diante da necessidade
de se trabalhar as diferenças no agrupamento III-B, para uma efetiva inclusão de um menino com
diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista), foram planejadas em parceria com a
professora da turma, professora de Educação Especial e equipe gestora vivências que
contemplassem diversas deficiências e também as diferenças presentes em cada criança e
adultos. Através de livros e vídeos foram abordados temas como a paralisia cerebral e o uso da
cadeira de rodas. Também foram utilizados objetos como a bola com guizo e vendas para os
olhos para trabalhar a deficiência visual, e através de músicas infantis em libras, foi possível um
primeiro contato das crianças com a comunidade surda.
Palavras chave: Educação infantil, Deficiências físicas, Educação especial.

TRAJETÓRIAS DE ESTUDANTES EX-BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA E UMA PRIVADA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Bruna Mara da Silva Wargas
Prof. Dr. André Pires
Faculdade de Educação/PUC-Campinas

Na última década o acesso às universidades públicas e privadas no Brasil foi modificado por
meio das políticas de inclusão no ensino superior, aumentando a inserção da população mais
pobre. Alguns programas criados no período foram responsáveis por esta mudança, entre eles o
programa Universidade para Todos (ProUni) estabelecido em 2005, que contempla com bolsas
integrais e parciais, estudantes com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, além da
ampliação dos recursos do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), incluiu os estudantes
mais pobres nas instituições privadas. No âmbito do setor público, as ações afirmativas
implementadas pelas instituições, tais como as cotas sociais, raciais e programas de inclusão de
estudantes de escolas públicas, aumentou a inclusão das camadas mais pobres da sociedade no
ensino superior. Outra política pública implementada no mesmo período, foi o Programa Bolsa
Família, uma política de transferência de renda as famílias em situação de pobreza e pobreza
extrema, e que alia a obrigatoriedade das famílias de zelarem pela permanência das crianças em
idade escolar no ensino básico. Diante deste panorama, a presente pesquisa busca identificar
quais são os impactos das políticas de acesso e permanência ao ensino superior na trajetória de
estudantes contemplados com as políticas de inclusão no ensino superior e que foram
beneficiários pelo Programa Bolsa Família em algum momento de suas vidas. Objetiva-se assim,
avaliar as trajetórias de estudantes ex-beneficiários do Programa Bolsa Família, no que concerne
a mudança social e inserção no mercado de trabalho após a conclusão do curso, bem como
analisar as diferenças e semelhanças das trajetórias destes estudantes em uma universidade
pública e em uma universidade privada do Estado de São Paulo. O referencial teórico está
pautado nas bibliografias que abordam as políticas de inclusão e ações afirmativas no ensino
superior brasileiro, além da visão de Bourdie com relação as origens familiares e os impactos
com relação ao capital cultural. A metodologia da pesquisa consiste em uma análise
quali-quantitativa, utilizando os questionários socioeconômicos aplicados pelas instituições no
ingresso para o levantamento do perfil dos estudantes, além de entrevistas com estudantes das
duas instituições e a aplicação de questionários on-line para egressos. Os resultados preliminares
demonstram o aumento na inserção desta população no ensino superior, entretanto, as questões
relacionadas as condições de permanência na universidade são distintas nas duas instituições, em
que na universidade pública há um amplo programa de permanência e o programa de inserção na
universidade privada conta apenas com a isenção das mensalidades na maioria dos cursos.
Palavras chave: ensino superior; ações afirmativas; programas de transferência de renda.

TRAJETÓRIAS EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO SOBRE ENSINO DE
MATEMÁTICA PARA A EQUIDADE
Anderson Barros Lucas
Luis Paulo Martins
Faculdade SESI-SP de Educação

O presente texto sintetiza experiências proporcionadas e vivenciadas em um curso de
Pós-Graduação Latu Sensu, voltado a professoras e professores que ensinam matemática nos
Anos Iniciais e Finais da Educação Básica, e que buscam renovar suas práticas para atender às
exigências atuais da profissão. O curso está sendo realizado desde setembro de 2017, como fruto
da parceria entre a Faculdade SESI-SP de Educação e a Universidade de Stanford, e conta
atualmente com 23 participantes que atuam nas escolas da Rede SESI-SP. Trata-se de uma ação
formativa diferenciada que, inspirada no STEP (Stanford Teachers Education Program), busca
aproximar a pesquisa acadêmica com a prática em sala de aula, apoiado na metodologia
intitulada Ensino para Equidade (Complex Instruction). Narraremos as trajetórias percorridas por
dois docentes e alguns participantes em quatro módulos, a saber: Ensino e Aprendizagem
Centrados no Estudante; Planejando o Currículo; Currículo e Avaliação em Matemática I; e
Trabalho em Grupo em Salas de Aula Heterogêneas. Nesses quatro módulos, os participantes
foram envolvidos em atividades nas quais desenvolveram pesquisas em sala de aula,
relacionando teoria e prática. Os participantes realizaram um estudo de caso com o objetivo de
entender como seus estudantes aprendem matemática, aplicaram conceitos relacionados ao
Planejamento Reverso para planejar aulas com foco no desenvolvimento da compreensão.
Associado a isso, aos participantes foi proposta fundamentação para o Trabalho em Grupo, com
especial atenção para o Ensino para Equidade, como advoga Rachel Lotan, bem como ideias
sobre Mentalidade Matemática presentes no trabalho de Jo Boaler. A estrutura do curso é
estabelecida sob duas dimensões: a teórica e a clínica. Na dimensão teórica, os participantes
debatem e constroem conhecimento teórico, baseado em bibliografia específica; na dimensão
clínica, os participantes desenvolvem atividades em sala de aula, registram por meio de vídeos
ou relatos, que depois são analisados à luz da teoria estudada, com mentoria especializada.
Assim, o curso assume ao menos um caráter importante: os participantes não apenas realizaram
estudos teóricos, mas fundamentalmente planejam e aplicam em suas turmas escolares atividades
que promovam os conceitos estudados ao longo dos módulos. Neste texto, portanto, além de
detalharmos com maior profundidade as referências teóricas que dão sustentação ao curso,
apresentaremos também, e com destaque, algumas das práticas realizadas pelos participantes e as
contribuições que o curso tem promovido em suas salas de aula, na busca por um ensino que
amplie a valorização da ação docente, voltada para o planejamento de atividades que promovam
as compreensões e o protagonismo dos estudantes.
Palavras chave: Ensino de Matemática; Formação de Professores; Ensino para Equidade.

UMA ANÁLISE DE GÊNERO E SUAS RELAÇÕES NO ESPAÇO EDUCACIONAL NOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Andressa P. Lopes
Profª Eliete Aparecida de Godoy
Faculdade de Educação/PUC-Campinas
Esta pesquisa tem como objetivo, conhecer, refletir e aprofundar questões que permeiam as
práticas pedagógicas relacionadas à temática gênero. Estudos contemporâneos de autores
significativos e pensadores como os de Daniela Auad e Guacira Lopes Louro, indicam que a
partir do movimento feminista o conceito de gênero que foi se transformando nos diferentes
momentos na História da humanidade, a partir de seu contexto social e/ou cultural, construindo e
distinguindo corpos e sujeitos em seus tempos e locais, circunstâncias específicas deixando
legados e colaborações para que a sociedade progrida e compreenda a complexidade deste
fenômeno natural e suas múltiplas facetas. O problema proposto busca responder: como os
docentes têm trabalhado no âmbito escolar a questão de gênero nos anos iniciais do ensino
fundamental? Para responder ao problema central, definiu-se como objetivos: i) observar as
relações de gênero no contexto de sala de aula entre pares, professor e alunos, nas atividades dos
pátios, intervalos, brincadeiras, convivência e comportamentos. ii) analisar as oportunidades
criadas pela escola para a discussão de gênero (papéis sociais, direitos e respeito). iii) conhecer a
concepção de professores e gestores sobre gênero na escola. O estudo é classificado como
pesquisa de campo; O qual irá ocorrer em uma escola estadual de Campinas, especificamente em
turmas do 2º e 3º anos do ensino fundamental. Os procedimentos utilizados serão, observações e
registros a partir da rotina que for constatada e situações presenciadas; Entrevistas serão
realizadas com parte gestora e docente de determinadas turmas para melhor compreensão das
práticas pedagógicas, das perspectivas e entendimento sobre o tema central para melhor obtenção
de dados. Espera-se que a pesquisa contribua para abrir novas possibilidades para a questão de
gênero na escola, colaborando para um ambiente escolar mais justo, igualitário e respeitoso às
diversidades. E a partir das práticas educacionais encontradas e trabalhadas na escola,
observando e documentando como essas práticas juntamente às desenvolturas culturais e sociais
influenciam nas ações, atitudes, brincadeiras, convivência, comportamentos e como isso difere
nas relações entre meninos e meninas, articulando autores notáveis e encontrando possíveis
alternativas para melhor fluidez no trabalho de pedagogos e educandos na área. Com isso, foi
realizada uma pesquisa bibliográfica e leituras de obras que acercam a temática para colaborar
juntamente à entrevistas para melhor obtenção dos dados. Por meio do tema central “gênero”,
foram ressaltados suas principais características, real significado e historicidade. Como é
compreendido socialmente, culturalmente e como aspectos masculinos e femininos foram
centralizados e “definidos” ao decorrer de comunidades e convívios sociais. Espera-se a partir da
pesquisa e dos dados obtidos, que a questão de gênero seja uma área um tanto quanto reescrito e
delicado para com relação aos pedagogos, educadores e gestores. As hipóteses esperadas por
meio da investigação, será de que ainda em escolas mistas (onde há meninos e meninas

frequentando o mesmo ambiente escolar), professores, confundem e troquem conceitos de
gênero, sexualidade e/ou não saibam diferenciar.
Palavras chave: Gênero; Educação; Práticas Docentes.

UMA FLORESTA DE CONHECIMENTOS
Alex Paulo Machado
Meirylan Campos Nascimento
Agente de Educação Infantil – CEI Alexandre Sartori Faria
Este trabalho baseia-se num relato de experiência realizada em uma turma de Agrupamento II
integral, no CEI “Alexandre Sartori Faria”, localizado em Joaquim Egídio, na região Leste de
Campinas, com crianças de 1 ano e 8 meses a 3 anos de idade. Em consonância com o projeto
pedagógico da UE desenvolvemos um trabalho sobre a perspectiva de projetos. O trabalho com
projetos possibilita um grande envolvimento das crianças e educadores na prática cotidiana. O
educador, juntamente com o grupo, vivencia o processo de construção do projeto, o que torna
possível a constante reflexão sobre a prática pedagógica, articulando as experiências realizadas
com o contexto que todos vivenciam. Desde o início do ano, buscamos despertar o interesse das
crianças para identificarmos a direção que nosso trabalho tomaria, considerando o tema geral de
trabalho para o CEI: “Meu Brasil, brasileiro”. Trouxemos para sala pássaros da região norte do
Brasil o que foi o primeiro passo para despertar a curiosidade e o encantamento próprio do
universo infantil. A partir daí e da fala de uma de nossas crianças sobre os pássaros viverem na
floresta também iniciamos uma viagem de exploração da floresta Amazônica, envolvendo as
famílias conhecemos os animais em extinção, nos apropriamos do meio de transporte mais
utilizado na região, a cultura, o carimbó, o boi-bumbá. Respeitando os interesses das crianças
planejamos ações e intervenções como, votação do nome da turma utilizando as figuras de
animais que foram enviadas pelas famílias, nesta foi escolhido para representar a sala o
Peixe-boi. Localizamos no mapa do Brasil a Floresta Amazônica, realizamos a produção do
mascote da turma; fizemos apreciação de músicas típicas da região norte, como o carimbó, que
foi o ritmo escolhido para apresentação de dança na festa junina do CEI; executamos diversas
atividades culinárias, como o bolo de mandioca, característico por ser um alimento típico da
região; apreciamos diversas imagens da Região Norte. Nosso projeto tem seguido a direção
proposta por nossas crianças, que são as protagonistas de todo o processo. A partir de conversas
em nossa roda, de registros realizados em nosso livro da vida, do entusiasmo por nosso mascote,
das observações realizadas pelos educadores, tentamos encaminhar novas ações educativas que
tenham significado e que sejam prazerosas para nossa turma, avaliando nossas ações
constantemente e as modificando quando necessário. Seguimos nessa direção nos emocionando
quando percebemos por observação ou por algum relato de uma família o quanto nosso trabalho
tem sido significativo para cada criança da turma do peixe-boi.
Palavras chave: Pedagogia de projetos; Floresta Amazônica, Região Norte.

UMA PRIMEIRA REVISÃO SOBRE FIGURAS GEOMÉTRICAS ESPACIAIS EM
REVISTAS BRASILEIRAS
Marcos Paulo De Oliveira
Miguel Ribeiro
UNICAMP
Alessandra Rodrigues de Almeida
PUC-Campinas
Neste estudo apresentamos uma revisão bibliográfica que faz parte de um projeto de mestrado
em Ensino de Ciências e Matemática, na linha de formação de professores. Este projeto tem
como objetivo investigar o conhecimento de futuros professores de matemática sobre o tema
Figuras Geométricas Espaciais, especificamente o seu conhecimento para construir os conceitos
destas figuras, e tal foco se justifica pois estudo dos conceitos em geometria são aspectos
primordiais que envolvem o reconhecimento e generalização das características das figuras. Um
dos primeiros passos deste projeto é um estudo teórico sobre os temas conceitualização e figuras
geométricas, para tanto fizemos uma revisão bibliográfica dos textos publicados em revistas
brasileiras na área de ensino com avaliação qualis A1, A2, B1 e B2, buscando verificar como os
conceitos geométricos, como poliedros, prismas, pirâmides e “corpos redondos” estão discutidos
nestes artigos. A partir dos 17 artigos que apresentavam discussões teóricas e/ou analíticas sobre
Figuras Geométricas Espacias, elaboramos alguns critérios para formular eixos de análise: o
primeiro deles foi a presença ou não de experiências didáticas que envolvam a implementação de
tarefas, entrevistas ou análise de livros que discutem o tema de geometria, separando assim os
que apresentam discussões teóricas; o segundo foi se houve descrição ou se houve uma análise
dos conceitos de figuras geométricas trabalhados, separando aqui os artigos descritivos; um
terceiro critério foi a especificidade dos conceitos analisados nos artigos entre os que fazem a
distinção entre figuras geométricas planas e espaciais, e dos que trabalham conceitos específicos,
tais como poliedros, pirâmides, poliedros de Platão e corpos redondos. Assim, classificamos os
artigos em 4 eixos: (I) Teórico – 1 artigo –; (II) Descritivos – 3 artigos –; (III) Analíticos gerais –
5 artigos –; (IV) Analíticos Específicos – 8 artigos. A categoria (I) traz a tradução para o
português de um artigo de Raymond Duval que trata das representações semióticas e ressalta a
importância do tratamento de mais de uma dessas representações para a construção de um
conceito, envolvendo também conceitos geométricos. Na categoria (II) temos os artigos que
abordam Figuras Geométricas Espaciais mas não têm como foco de análise a construção dos seus
conceitos, ou então têm uma abordagem descritiva; temos nela contribuições acerca de
abordagens metodológicas para a construção do conceito de figuras geométricas e apontamentos

sobre como este tema é tratado em livros didáticos. A categoria (III) traz artigos que fazem a
diferenciação entre figuras planas e não planas, apontando estratégias para essa diferenciação:
identificando e classificando figuras espaciais, focando nas diferentes representações em
perspectiva destas figuras. A categoria (IV) traz artigos que abordam diferenciação entre
poliedros e “corpos redondos” e entre prismas e pirâmides, assim como cada um desses
conceitos, apontando para o reconhecimento de outras características, tais como identificação
entre faces, arestas e vértices e reconhecimento da planificação das figuras. Este olhar para a
literatura traz uma perspectiva ampla de procedimentos metodológicos e apontamentos teóricos
para a construção de conceitos gerais e específicos no tema das Figuras Geométricas Espaciais.
Palavras chave: Figuras Geométricas Espaciais; Conceitos; Revisão Bibliográfica.
USOS DOS RESULTADOS DA PROVA BRASIL E DO SARESP: BALANÇO
CIENTÍFICO (2007 – 2017)
Luana Maurine Santos
Mônica Piccione Gomes Rios
Faculdade de Educação/PUC-Campinas
Nas últimas décadas, no âmbito educacional brasileiro, as políticas públicas de avaliações em
larga escala, têm sido problematizadas pelos profissionais da área da Educação. São diversos os
sistemas de avaliações que permeiam o contexto educacional de todo país, entre eles destaca-se a
Prova Brasil que é uma avaliação aplicada em todo território nacional, e, ao que se refere às
avaliações estaduais, destaca-se o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de
São Paulo (Saresp). Questionamentos a respeito do uso dos resultados das referidas avaliações
em larga escala têm estado em pauta, tendo em vista à finalidade dessas avaliações. Dessa forma,
o problema enunciado norteador desse estudo questionou os usos dos resultados da Prova Brasil
e do Saresp, no âmbito das escolas públicas do ensino fundamental. A presente pesquisa teve
como objetivo realizar um levantamento de estudos que tiveram como foco os usos dos
resultados da Prova Brasil e do Saresp, no âmbito das unidades escolares de ensino fundamental.
A metodologia utilizada deu-se a partir de pesquisa bibliográfica do tipo estado da arte,
compreendendo o recorte temporal de 2007 a 2017 e teve como base as produções
acadêmico-científicas indexadas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (Bdtd), no Banco
de Teses e Dissertações da Capes (BT) e na Scientific Electronic Library Online (Scielo). A
análise dos resultados deu-se em um esforço de diálogo com os autores referendados. Tanto o
Saresp quanto a Prova Brasil são entendidos pelos profissionais da Educação como importantes
contributos para a geração de ações em prol da efetivação de melhorias tendo como foco o
ensino fundamental, porém ainda faltam, de acordo com os estudos referidos, melhores
esclarecimentos sobre os objetivos das avaliações em larga escala, visto que, é comum
associá-las a um mecanismo que serve para classificar os alunos de acordo com o desempenho
nas provas. Uma das críticas mais acentuada em relação às avaliações em larga escala, é que não
priorizam uma educação emancipatória que leva em conta todo o conhecimento do aluno e a
especificidade de cada unidade escolar. As escolas reelaborarem o currículo de modo a garantir
um bom desempenho nas avaliações externas, se tornam percussora de um ensino que apenas
prepara os alunos para realizar provas, deixando de lado o aspecto relevante de que a educação
não é baseada em apenas provas e testes, mas sim a apropriação de conhecimentos necessários

para formação de cidadãos críticos que atuem em prol de transformações, com vistas à justiça
social e à construção de uma sociedade mais solidária. O estudo evidencia, também, que as
políticas públicas de avaliação, com destaque à Prova Brasil e ao Saresp, têm contribuído para
gerar resultados quantificáveis a respeitos das escolas públicas estaduais, sendo necessário
ampliar as pesquisas e sobre a temática em pauta e, sobretudo, discutir junto aos gestores
escolares e professores sobre a utilização dos resultados das referidas avaliações em prol da
construção da qualidade da educação.
Palavras chave: Políticas públicas de Avaliação. Prova Brasil. Saresp.

VÍDEO-AULA E A MEDIAÇÃO VIRTUAL AUXILIAR NO PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM
Thales Kodi Namba
Prof.ª Dr.ª Elvira Cristina Martins Tassoni
PPGE/PUC-Campinas
Numa Perspectiva Histórico-Cultural, o Ser Humano, como Ser social, produz e compartilha
conhecimentos ao longo de sua história. Esse processo é mediado pelo uso de signos, podendo
definir a qualidade e a rapidez com que o conhecimento será internalizado na vida das pessoas.
Em nossa sociedade, o mecanismo mais formal de mediação está presente em escolas e
universidades e é realizado, principalmente, pelo professor. Este, contudo, convive com situações
cotidianas que não permitem sua dedicação plena à qualidade das mediações. Como uma das
principais dificuldades podemos citar a quantidade de alunos em sala, o que impede o respeito ao
tempo de aprendizagem individual do aluno, considerando que aulas expositivas tradicionais não
atingem a todos, ao mesmo tempo e da mesma forma. Para isto, seriam necessários, por exemplo,
vários professores ou o único professor estar em vários locais da sala de aula. Neste contexto,
muitos professores fazem uso de instrumentos didáticos, comumente descritos como
responsáveis pela melhoria da qualidade das aulas e de suas práticas pedagógicas, sendo a
tecnologia digital o mais referido. De que maneira o uso dessa tecnologia possibilitaria auxiliar o
professor, em sala de aula, a potencializar suas ações e, assim, a alcançar os alunos com maiores
dificuldades pedagógicas? Como isto resultaria na melhoria do processo de ensino-aprendizagem
e, consequentemente, da produção individual e coletiva? Dessa forma, o presente estudo fará uso
de vídeo-aulas como elemento de mediação, um professor virtual, que auxiliará as aulas
presenciais do professor real, visando o melhor desempenho escolar dos alunos. O objetivo geral
da pesquisa será analisar o processo de ensino-aprendizagem individual dos alunos mediante a
aplicação de vídeo-aulas em sala de aula. Consistirá em um estudo de abordagem qualitativa,
empírica, de intervenção, aplicado a alunos do 1º ano do Ensino Médio, da Educação Básica de
uma escola privada do município de Iguape/SP. Vídeo-aulas da disciplina de Biologia serão
produzidas pelo próprio professor e aplicadas durante suas aulas. Durante a aplicação do
material, o professor poderá também acessar individualmente os alunos, sanando dificuldades

particulares, enquanto outros assistem às vídeo-aulas. O desempenho, a aprendizagem e a
satisfação dos alunos serão levantados por meio de fichas, resultados de provas ou atividades e
conversas coletivas, respectivamente. A aplicação durará um bimestre letivo, e o resultado será
comparado com o de outro bimestre sem aplicação do material. Espera-se, com este
procedimento didático, atingir a todos os alunos respeitando, contudo, o tempo de cada um e,
assim, melhorar o processo de ensino-aprendizagem na sala de aula.
Palavras chave: Mediação, vídeo-aula, ensino-aprendizagem.

SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS – SRM: UM ESPAÇO DE
POSSIBILIDADES
Antônio Romário Félix do Nascimento
Fernando Cavalcante Mota
Maria Reijane Araújo Alves
Universidade Estadual do Ceará, UECE
Centro de Educação Ciências e Tecnologia da Região dos Inhamuns, CECITEC
Resumo: É histórica a exclusão das pessoas com necessidades educacionais especiais – NEE do
contexto escolar, onde, eram vistas como incapazes de realizar qualquer tipo de atividade,
principalmente, acadêmicas. Porém, com o passar do tempo, surgiram políticas nas quais lhes
asseguravam o direito à educação e, consequentemente, um atendimento que pudesse atender
suas especificidades. Foi a partir de então que surgiu a ideia do Atendimento Educacional
especializado – AEE, no qual seria realizado na Sala de Recursos Multifuncionais – SRM no
contra turno da aula regular. Assim, buscou-se nesse trabalho conhecer o espaço da Sala de
Recursos Multifuncionais e, avaliar a importância do mesmo no âmbito da escola e da família. A
pesquisa foi realizada em uma escola pública do município de Tauá – CE, na qual tem o
acompanhamento de bolsistas de iniciação à docência, pertencentes a Universidade Estadual do
Ceará – UECE, campus do Centro de Educação, Ciência e Tecnologia dos Inhamuns –
CECITEC. A pesquisa deu-se pela vertente qualitativa, a partir de estudo bibliográfico,
entrevistas e observações na sala comum e no AEE, caracterizando-se em estudo de campo. Na
busca de compreender o espaço da Sala de Recursos e perceber a sua importância, utilizamos do
método da entrevista no intuito de não apenas facilitar o trabalho, mas, almejando se aprofundar
na subjetividade das falas dos entrevistados. Então, abordamos os pontos principais e relevantes
das entrevistas realizadas, seguindo um breve questionário semiestruturado. Após as entrevistas,
foram feitas observações tanto na sala regular como na SRM, com o propósito de analisar se os
discursos iam de encontro com o que foi relatado. Percebeu-se mediante a metodologia utilizada
a importância da SRM para a escola, e mesmo com a sua inserção recente na instituição, nota-se

um bom desempenho quanto as suas atividades. Neste espaço as crianças se sentem mais a
vontade e, são frequentemente instigadas ao novo. O AEE proporciona para eles uma grande
contribuição, não sendo um reforço escolar, como muito vêem, mas sim, complementando e
suplementando a educação desses, que necessitam de uma atenção maior, pois, suas dificuldades
de aprendizagem, não podem ser vistas apenas como limites, mas, precisam-se buscar sempre
possibilidades para tais. A partir dessa experiência, pudemos perceber que ainda há
controvérsias, em que boa parte dos professores até então, estão acomodados e não buscam a
SRM para auxiliá-los na sua prática. Não conseguem ver ainda a importância desse espaço,
talvez, por não terem dimensionamento da significância do AEE, ou pela falta de formação
continuada que tenha como foco o público alvo da educação especial. Notou-se também falta de
recursos aplicados na sala, em específico na escola pesquisada. A relação entre professor do AEE
e Núcleo Gestor é próxima, o que não se repete, em supremacia, na relação entre professor da
sala regular e professor do AEE. A SRM engendra um manancial de possibilidades para o
desenvolvimento e melhoria da educação especial, sobretudo na perspectiva inclusiva, mas, para
isso, é necessário um trabalho cada vez mais colaborativo.
Palavras chave: Sala de Recursos Multifuncionais; Família; Inclusão.

SITUAÇÕES PROBLEMAS E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL
Tamires Pastore Bernardi
Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid
PUC-Campinas
A presente pesquisa visa refletir sobre uma das dificuldades dos alunos de Ensino Fundamental
nas aulas de matemática: a compreensão de situações problemas e o modo de solucioná-las.
Documentos como o NTCM (National Council of Teachers of Mathematics) e os PCN
(Parâmetros Curriculares Nacionais) destacam a importância de trabalhar as situações problemas
com o intuito de tornar o ensino-aprendizagem de matemática, sobretudo nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, mais significativo e articulado ao meio social dos alunos, fato nem sempre
observado nas práticas escolares. Em decorrência disso, propomos a seguinte questão
investigativa: Que contribuições um trabalho diferenciado na perspectiva de elaboração e
resolução de situações problemas, relacionadas ao cotidiano, podem trazer para a emancipação
das crianças em relação ao desenvolvimento de estratégias de aprendizagem? Por objetivo
indicamos: analisar se os alunos, ao observarem situações do cotidiano que envolvam a
matemática, elaboram situações problemas e conseguem resolvê-las por meio de variadas
estratégias, dialogando e trocando ideias com o coletivo da sala de aula por meio das mediações
da professora pesquisadora. Indicamos que o traçado metodológico configura-se em uma
pesquisa experimental de caso único, alicerçando-se em uma pesquisa de campo, que se utilizou
de recursos didáticos diferenciados. Para a produção dos dados foram analisadas produções
escritas, tanto da pesquisadora professora quanto dos alunos, o que configurou numa
investigação sobre a própria prática. Essa pesquisa ocorreu em uma sala do 3º ano do ciclo I com 28 alunos - de uma escola estadual de Ensino Fundamental I em Campinas. Durante as

atividades de intervenção, os alunos elaboravam situações problemas em duplas e buscavam
relacioná-las com histórias ou vivências em que necessitaram utilizar o mesmo raciocínio
lógico-matemático. Após a realização desse processo criativo, as crianças compartilhavam
diferentes estratégias para solucionar os problemas, tendo disponível recursos pedagógicos como
o ábaco e o material dourado entre outros. A participação dos alunos também se deu a partir de
suas impressões escritas, pictóricas, comunicações orais sobre o vivenciado, em representações e
registros de elaborações de situações problemas e de estratégias de resolução. Como resultados
obtidos temos que a participação ativa acontece de maneira intencional em situações onde os
alunos são mobilizados a produzir problemas matemáticos relacionados ao cotidiano, o que
também melhora as relações interpessoais entre eles. No decorrer das intervenções os alunos
traziam ideias de elaboração de situações problemas e de recursos a serem utilizados, como, por
exemplo, recursos tecnológicos para ilustrar e representar as situações. O trabalho com o erro
construtivo, o incentivo à participação e o respeito mútuo no grupo, diminuiu os receios dos
alunos em participar dos grupos e colaborou para um envolvimento nas intervenções,
estimulando o diálogo com linguagem matemática acerca das estratégias utilizadas em aulas de
matemática.
Palavras chave: Educação Matemática; Situações problemas; Estratégias de aprendizagem.

TECNOLOGIAS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO: UMA LEITURA CRÍTICA DO CELULAR
NA ESCOLA
Ilda Gonçalves Batista
Maria Sueli Correa dos Prazeres
Universidade Federal do Pará / Campus Cametá
Este trabalho é parte da pesquisa, em andamento, intitulada “Tecnologias móveis na educação:
limites e potencialidades do uso do celular nas escolas de ensino médio no município de
Cametá/Pa” em nível de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura
(PPGEDUC), da Universidade Federal do Pará / Campus Cametá, na linha Educação Básica,
Tecnologias, Trabalho e Movimentos Sociais na Amazônia. Adota-se como problema de
investigação se é possível estabelecer mediações no uso de tecnologias móveis nas escolas de
ensino médio no Município de Cametá/Pa. Desta forma, pretende-se, em sentido geral analisar as
implicações do uso do celular em espaços escolares considerando as possíveis mediações
decorrentes desse uso como ferramenta pedagógica no processo educativo de escolas de ensino
médio no Município de Cametá/PA. Como objetivos específicos busca-se identificar de que
forma professores e alunos fazem uso do celular no contexto das escolas públicas de ensino
médio, tomando por base as normas regimentais e procedimentos metodológicos dessas unidades
escolares; bem como verificar os limites e potencialidades do uso do celular no processo
educativo nas escolas de ensino médio. Para a análise das tecnologias digitais no contexto da
sociedade capitalista será adotado o referencial teórico marxista tomando por base Marx, Vieira
Pinto e Mészáros pelo entendimento de que auxiliará na análise e compreensão das relações

complexas e contraditórias que caracterizam o intenso desenvolvimento tecnológico no mundo
atual. Adota-se o método dialético, sendo referenciado pela abordagem qualitativa como forma
de análise dos dados, utilizando-se de entrevista semiestruturada com professores e aplicação de
questionários com alunos. Como resultado parcial foi possível constatar a partir de levantamento,
através de pesquisa exploratória, realizado junto às escolas públicas estaduais de ensino médio
que das cinco instituições de ensino do município, somente uma não proíbe o uso do celular,
nesta o professor é responsável pelo devido uso na sala de aula. Todas as cinco escolas tem
acesso à internet, porém seu uso é restrito aos funcionários, em alguns casos é liberado para os
alunos quando é para uso didático-pedagógico, dessa forma, o acesso à internet pelos alunos é
realizado, na maioria das vezes, por meio do celular com utilização dos dados móveis. Assim, a
priori, é possível identificar a forte presença das tecnologias digitais móveis nos espaços
educacionais, através do uso pessoal dos alunos, professores e gestores, apesar da existência de
dispositivos legais que limitam seu uso. Todavia, identifica-se uma abertura que as escolas fazem
sobre essa utilização, contudo, ainda não é possível afirmar que são utilizados como recurso
pedagógico. Ressalta-se a importância de serem estabelecidas mediações no sentido que possam
contribuir com o processo pedagógico.
Palavras chave: Educação; Tecnologias móveis digitais; Mediações.

TREINAMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS PARA EDUCADORES DA REDE
PÚBLICA DE ENSINO
Prof. Dr. Joaquim Simões Neto
Mariana Marangoni
PUC-Campinas
Os agravos à saúde, que podem levar ao óbito, vêm apresentando expressivo aumento em nosso
meio, quer seja por falta de conhecimento ao primeiro atendimento, menosprezo à situação de
urgência por falta de conhecimento e quiçá, falta de recursos do sistema de atendimento pré
hospitalar em nosso sistema de saúde. É de conhecimento geral que, o primeiro atendimento
realizado adequadamente em situações de risco à vida aumenta consideravelmente a chance de
sobrevida do indivíduo. Além disso, sabe-se que não é necessário ser profissional da saúde para
realizar o pronto atendimento e suas manobras iniciais. Portanto, para realizarmos um
atendimento de primeiros socorros adequado, precisamos estar treinados e confiantes de nossos
atos e atitudes. Por isso, a proposta doesse trabalho teve por objetivo fornecer ensinamentos e
habilidades, que quando empoderadas adequadamente capacitará leigos a realização do
atendimento inicial às emergências médicas corriqueiras em nosso meio (SBV) enquanto
esperam socorro técnico adequado, e esses participantes também foram orientados como
solicitá-los adequadamente. O objetivo almejado foi o de capacitar os educadores das

Instituições de Ensino Públicas de Campinas no atendimento em emergências médicas e ao
Suporte Básico de Vida, preparando-os para realizar os primeiros socorros em situações de
emergências médicas, quer sejam, obstrução de vias aéreas (engasgo), crises convulsivas ou até
mesmo parada cardiorrespiratória (suporte básico de vida) enquanto esperam atendimento
específicos dos profissionais da saúde. O curso foi aplicado a 64 educadores de órgãos públicos.
A duração do curso foi de 8 horas, sendo 4 horas de aula teórica e 4 horas de aula prática. As
aulas teóricas abordaram emergências médicas sobre adultos, adolescentes e crianças em
situações de mal súbito, engasgo (ovace – obstrução de vias aéreas) e crises convulsivas, além de
desmaios e hipoglicemias, bem como pequenos acidentes domésticos. Nas aulas práticas, os
participantes, contaram com a possibilidade do uso de bonecos adequados para realizarem as
manobras de primeiros socorros específicos para este fim, enfatizando os ensinamentos passados
em aula teórica, ou seja, como realizar uma ressuscitação cardiorrespiratória em adultos e bebês,
além de manobras de desengasgue em ambos. Duas avaliações foram realizadas. Para mensurar o
grau de conhecimento teórico–prático dos participantes, foi realizado uma avaliação inicial sobre
o tema primeiros socorros, imediatamente antes do início da instrução e, após todo o processo de
ensino – aprendizagem (teórico –prático), um novo questionário com perguntas de múltipla
escolha foi apresentado aos mesmos sendo solicitado que o preenchesse. Os dados compilados
foram tabulados e submetidos a uma análise estatística através do teste T de Student.. Os dados
foram tabulados, comparados, e como resultado obteve-se: média inicial de 5,08 (imediatamente
antes do início do processo); média final de 7,95 (após o termino das atividades Teórico
Práticas); desvio padrão de 1,11 , obtendo significância estatística de p<0,001, comprovando,
outrossim, a assimilação adequada do conhecimento ensinado.
Palavras chave: Primeiros Socorros; Emergência; Ensino

PALAVRA DE PROFESSOR/A

A INFLUÊNCIA DA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA NAS
AULAS DE FÍSICA
Dérik Mateus Martoneto
Centro Universitário Moura Lacerda
Resumo: Este relato de experiência é baseado em práticas pedagógicas como professor de Física
do ensino fundamental II e médio de uma escola particular localizada no interior do Estado de
São Paulo, na cidade de Barretos. Faço parte da equipe docente deste colégio desde 2013. O
sistema de ensino adotado nesta unidade escolar permite que as aulas de Ciências sejam
desmembradas em Biologia, Física e Química a partir do 6º ano do ensino fundamental. Em
2014, conheci a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). É um evento
organizado anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e tem por um de seus
objetivos fomentar o interesse dos jovens pela astronomia e promover a difusão dos
conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa. Trata-se de uma prova que os alunos
fazem na própria escola, a nível nacional, compreendendo toda a faixa do ensino fundamental I
até o ensino médio. De acordo com Nascimento e Oeiras (2006), essas competições escolares são
atividades pedagógicas que são capazes de provocar o desenvolvimento intelectual do aluno, sua
autonomia e o estímulo ao trabalho individual ou mesmo em equipe. Praia (2012) nos lembra a
importância da educação científica para o desenvolvimento do aluno, não só dentro da escola,
mas para o que ele vai precisar para seu pleno exercício da cidadania, uma vez que a educação
científica tem um papel decisivo, capaz não só de sensibilizar, mas, sobretudo, de fortalecer a
consciência de alunos-cidadãos. Carvalho (2012) ressalta que, para fazer ciência, para ler e
escrever ciência é necessário ensinar as habilidades e competências desde os primeiros anos do
ensino fundamental, ensinando os alunos da linguagem comum à linguagem científica. No
intuito de despertar o interesse do aluno para a área científica e a curiosidade para minha
disciplina, em 2014, inscrevi 13 alunos para realizar a Olimpíada e foram conquistadas duas
medalhas, uma de outro e uma de prata. Em 2015, 25 alunos fizeram a Olimpíada e obtiveram
mais duas medalhas de bronze. Com o sucesso e a conquista dessas medalhas, o evento passou a
fazer parte do calendário escolar do colégio e todos já se mobilizavam para o evento. Sendo
assim, em 2016, consegui inscrever 55 alunos para realizar a Olimpíada e foram conquistadas
sete medalhas, uma de ouro, duas de prata e quatro de bronze. Como resultado deste processo há
evidências de que aumentou o interesse destes alunos pelo campo científico, especificamente na
minha disciplina de atuação, a Física. Além do aumento de interesse na própria Olimpíada,
houve o aumento de ganhos em medalhas, interesse nas aulas e melhora significativa nas notas.
Palavras-Chave: ensino; olimpíada brasileira de astronomia e astronáutica; física.
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Resumo:
A afetividade é essencial para um bom relacionamento e para a construção das relações
interpessoais. É por meio dela que se pode estabelecer relações mais agradáveis dentro da sala de
aula, contribuindo então para um bom desempenho nos processos de ensino-aprendizagem.
Entende-se que a base de todo relacionamento é a afetividade., pois quem afeta, de alguma forma
também é afetado e as emoções ocorrem durante toda a vida dos seres humanos deixando marcas
ou não pelo professor, e podem ser eternas. E quem se recorda daquela professora afetiva, ou
daquela autoritária que lhe causou algum constrangimento ou medo diante da classe, durante o
período escolar? Diante disto, o presente estudo em andamento, baseia-se em pesquisa
qualitativa a qual visa compreender como o afeto influencia a aprendizagem da criança nos
primeiros anos da vida escolar e de que maneira ele pode contribuir para que a escola seja um
ambiente de relações mais agradáveis entre professores e alunos, tendo como base o respeito
mútuo, o diálogo e, principalmente o afeto recíproco. A metodologia utilizada prevê
levantamento bibliográfico elencando as principais obras educacionais e pedagógicas referentes a
temática da afetividade no processo de aprendizagem na educação infantil e pesquisa de campo
de caráter investigativo exploratório. Como instrumentos serão utilizados diário de campo,
observações da relação professor-aluno e entrevistas semiestruturadas com questões objetivas e
subjetivas investigando sobre quais seriam as atitudes e postura de um professor afetivo que
favorecem a aprendizagem das crianças na educação infantil. Pretende-se como resultado
evidenciar que as ações do professor são fundamentais para a aprendizagem dos alunos tendo a
afetividade um dos elementos principais que influenciam esse processo.
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