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PALAVRA DA COORDENADORA
Em 2019 ocorreu a décima edição do Anais do X Simpósio de Pesquisa em Educação e X 
Encontro de Ex-alunos do Programa de Pós-graduação em Educação da PUC Campinas. 
Neste ano o Simpósio necessitou de uma organização diferenciada, uma vez que precedeu e 
se agregou ao I POSTGRADUATE MEETING, evento geral da Pós-Graduação da PUC-Campinas.

Tal qual ocorrido em anos anteriores, necessitou do envolvimento fecundo e do trabalho de 
muitas mãos. Coordenando o evento tivemos as professoras Jussara Tortella e Cristina Tassoni, 
bem acompanhadas por um grupo comprometido de alunos – ingressantes e veteranos, e 
também de egressos. O envolvimento dos demais professores, alunos e funcionários permitiu, 
mais uma vez, que o Simpósio e Encontro de Ex-alunos se configurasse em um importante 
momento de socialização das pesquisas desenvolvidas no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Educação da PUC-Campinas e também de encontro com tantos mestres e 
doutores que viveram experiências acadêmicas aqui neste PPGE.

O objetivo deste evento – oferecer a oportunidade de aproximação do corpo docente, 
discente e dos egressos, além de apresentar à comunidade de pesquisadores e gestores 
da PUC-Campinas as pesquisas que aqui estamos desenvolvendo – manteve-se, com a 
potencialidade de discutir as produções em andamento de mestrandos e doutorandos, o 
que certamente apresenta caminhos mais vigorosos a quem as desenvolve.

Contamos com uma palestra de abertura da profa. Dra. Cássia Sofiato, com o tema: A questão 
ética da produção acadêmica na Pós-Graduação nos tempos hodiernos. Tal ação iniciou 
com magnitude nosso evento. 

Faço um agradecimento especial aos mestres aqui formados que participaram da mesa 
de conversa de egressos deste evento: Felipe Mattei Martins e Simone Jorge Gonçalves. Da 
mesma maneira, agradeço aos doutorandos Patrícia Maria Barbosa Jorge Sparvoli Costa, 
Isla Andrade Pereira de Matos e Eli Borochovicius, pela exposição de suas experiências 
de doutorado sanduíche, incentivando os que estão ingressando para trilham caminhos 
semelhantes.

Nosso corpo docente muito se empenha para que este programa seja qualificado. Nesse 
sentido, um agradecimento especial a cada um de nossos professores doutores: Adolfo 
Calderón, André Pires, Artur José Renda Vitorino, Cristina Tassoni, Heloisa Helena de Azevedo, 
Jussara Tortella, Mônica Piccione Rios, Samuel Mendonça e Silvia Rocha. Agradeço ainda, na 
pessoa da Pró-Reitora de Pós-Graduação, profa. Dra. Alessandra Borin Nogueira, a equipe da 
Propesq que manteve o apoio de sempre. 

Mesmo com todos os descompassos impostos à educação brasileira e à pesquisa acadêmica 
nestes tempos difíceis, não esmorecemos ou titubeamos na luta e na realização do que 
consideramos nossa meta comum: a qualificação da pesquisa em Formação de Professores 
e em Políticas Públicas da Educação, visando fazer da Educação Brasileira uma ação mais 
profícua, de qualidade e para todos.

Aqui se seguem os resumos dos trabalhos apresentados.

Desejo a todos(as) uma excelente leitura! 
 
Profa. Dra. M. AuxiliaDORA B. A. Megid – Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
em Educação – PUC Campinas – setembro/2019



PALAVRA DA 
COMISSÃO ORGANIZADORA

Os Anais do Simpósio de Pesquisa em Educação e o Encontro de Ex-Alunos do Progra-
ma de Pós-Graduação em Educação da PUC-Campinas completam este ano sua décima, 
com intuito principal de proporcionar aprendizado a todos os envolvidos: aos mestrandos e 
doutorando que submetem os resumos de seus Projetos de Pesquisa e os apresentam, aos 
que avaliam e aos que participam da organização em diferentes âmbitos. A cada ano, junto 
ao crescimento do Programa, crescem os desafios para essa organização, que tem como 
compromisso preparar um evento capaz de proporcionar contributos aos trabalhos apre-
sentados, com apontamentos de relevância acadêmica, ao mesmo tempo em que oferece 
a experiência do debate aos apresentadores. O objetivo comum é a busca da qualificação 
das pesquisas realizadas no Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Campinas. 
Quanto ao Encontro de Ex-Alunos, é sempre uma grande satisfação a oportunidade do re-
encontro! Ter notícias de seus caminhos pessoais e profissionais compõem o processo de 
acompanhando de egresso, tão valorizado pelo PPGE. Agradecemos aos docentes do PPGE 
e à nossa Coordenadora, Profa. Dora, pelo apoio e confiança. Agradecemos o importante en-
volvimento de todos os nossos alunos, de maneira especial aos que fizeram parte da Comis-
são Organizadora e do Comitê Científico, que contaram com a coordenação da mestranda 
Jade Oliveira Melo da Silva e da doutoranda Patricia Maria Barbosa Jorge Sparvoli Costa. A 
colaboração e apoio de vocês são fundamentais para a continuidade do Simpósio e do En-
contro de Ex-Alunos. Agradecemos ainda todo o apoio da Neide da Rocha Pereira, secretária 
do PPGE, e ao Felipe Mattei Martins, que produziu este Caderno de Resumos. O Simpósio de 
Pesquisa em Educação e o Encontro de Ex-Alunos são eventos de todos nós, para todos nós!

Parabéns a todos!

Profa. Cristina Tassoni e Profa. Jussara Tortella
Professoras Coordenadoras do X Simpósio de Pesquisa em educação e

X Encontro de Ex-Alunos do PPGE/ PUC-Campinas
2019
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Coordenação e mesa 
com representantes 
dos docentes PPGE 

Auditório Cardeal D. Agnelo Rossi 
Bloco E. CCHSA

As contribuições da formação na 
Pós-Graduação para as experiências 

atuais.
Participação dos ex-alunos: 

Andrea Maria Martins Chiacchio 
Felipe Mattei Martins

Simone Jorge Gonçalves

Profa. Dra. Cassia Geciauskas Sofiato: 
A questão ética da produção 

acadêmica na Pós-Graduação nos 
tempos hodiernos.

08H30

14H30

09H00



MESA REDONDA

RELATO DE EXPERIÊNCIA

ALMOÇO

INTERVALO

ENCERRAMENTO

Salas: 113, 114, 115, 
116, 117 e 118.
Bloco E, CCHSA

Local: Sala do 
Tribunal do Júri 
Bloco E, CCHSA

Sessão de apresentações 
dos Projetos de Pesquisa. 

O Estágio de Estudos 
Avançados no exterior (o

doutorado sanduíche).

Participação dos doutorandos: 
Eli Borochovicius

Isla Andrade Pereira de Matos
Patricia Maria Barbosa Jorge Sparvoli Costa
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15H45 - 16H00
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APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

SALA  113

14H00 - 15H45 (Bloco E, CCHSA)

ESPORTE COMO FERRAMENTA PARA A PROMOÇÃO DA AUTORREGULAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM: UM ESTUDO COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

QUE BUSCAM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

VANDERLEI PALANDRANI JUNIOR

ESPORTE COMO FERRAMENTA PARA A PROMOÇÃO DA AUTORREGULAÇÃO 
DA APRENDIZAGEM: UM ESTUDO COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

INTELECTUAL QUE BUSCAM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

VANDERLEI PALANDRANI JUNIOR

AFETIVIDADE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – ANOS INICIAIS

JOSIANE REGINA DE SOUZA BUZIOLI

DOUTORADOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA À LUZ 
DOS RANKINGS ACADÊMICOS INTERNACIONAIS

ROSEMARY THEODORO LEE

“LER E ESCREVER: QUANDO APRENDER? 
A BNCC PARA A ALFABETIZAÇÃO”

LÍVIA FERREIRA PAZETTI

O ENSINO DE ARTE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
UMA PERSPECTIVA FREINETIANA

JOSÉ FERNANDO WHITAKER CERIBELLI

OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM NOS DOCUMENTOS CURRICULARES 
OFICIAIS RELACIONADOS À MATEMÁTICA – 1º CICLO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: PCN; PNAIC E BNCC

LETICIA YUMI SHIRABIYOSHI

DEBATE



APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

SALA  114

14H00 - 15H45 (Bloco E, CCHSA)

A FILOSOFIA PERSONALISTA DE JACQUES MARITAIN 
COMO FUNDAMENTO PARA A CRÍTICA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

PAULO MOACIR GODOY POZZEBON

ESCOLHA PROFISSIONAL NO ENSINO MÉDIO: 
OS MODOS DE AFETAR

KALYNE JEUKEN TEIXEIRA

PROMOÇÃO DA AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
EM ESCRITA COM USO DE GAMIFICAÇÃO

ARIETE ALVES DE ANDRADE

O JOGO NO ENSINO FUNDAMENTAL COMO RECURSO PEDAGÓGICO NO DE-
SENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM

TÂNIA MARA DOS SANTOS MELLO

A PRÁTICA DA ATENÇÃO PLENA COM ALUNOS DO SEGUNDO ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL

FELIPE NADAY

DEBATE



APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

SALA  115

14H00 - 15H45 (Bloco E, CCHSA)

ALTERIDADE E RECONHECIMENTO ACADÊMICO NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO NO ENSINO SUPERIOR

MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA ARNAIS

INFÂNCIA DIGITAL: IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS NA MEMÓRIA MEDIADA 
DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

MANUELA AZEVÊDO QUEIROZ

DARWIN, VIGOTSKI E A CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO: O DARWINISMO E A TEORIA 
HISTÓRICO-CULTURAL NA PRÁTICA PEDAGÓGICA E AS SUAS 

CONTRIBUIÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

THALES KODI NAMBA

“PROCESSO FORMATIVO DO PROFISSIONAL 
DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR”

SABRINA GOMIDE MAION

A VISÃO DE BOLSISTAS E GESTORES DO PROUNI 
SOBRE AS EXIGÊNCIAS DO PROGRAMA

VÍCTOR MARQUES VAROLLO

DEBATE



APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

SALA  116

14H00 - 15H45 (Bloco E, CCHSA)

PELA ÓTICA DA EDUCAÇÃO: ANCESTRALIDADE AFRICANA, AÇÚCAR E NUTRIÇÃO

LUZIA MARIA DE PAULA

AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA EM UM SISTEMA PRIVADO DE ENSINO

THALITA REGINA GARCIA DA SILVA

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR COMO FERRAMENTA DE 
AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM

CHARLES SANTOS DA SILVA

POLÍTICAS INTERSETORIAIS E A CONSTRUÇÃO DA QUALIDADE 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

ALINE BERNARDINELI OLINI

POLÍTICA E ENSINO MÉDIO: POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E 
CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

AMANDA TAVARES VENTUROSO

DEBATE



APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS

SALA  117

14H00 - 15H45 (Bloco E, CCHSA)

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: 
MÚLTIPLAS SEMIOSES NA SINGULARIDADE DE UMA TURMA DE PRÉ-ESCOLA

CÉLIA REGINA FIALHO BORTOLOZO

PRÁTICAS DE ENSINO E A APRENDIZAGEM DO SENSO NUMÉRICO EM 
CRIANÇAS DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

MARINA DE SOUZA BORTOLUCCI

PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS: 
SOBRE QUEM, PARA QUEM E PARA QUÊ?

MARINA ROCHA

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM QUESTÃO: 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

DO ESTADO DE SÃO PAULO (SARESP)

DIEGO ASSIS

O RECONHECIMENTO EM GEORGE HERBERT MEAD E EM AXEL HONNETH 
COMO FATORES PRIMORDIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 

DO BILINGUISMO: A EDUCAÇÃO COMPARADA APLICADA 
AOS CASOS DE UMA ESCOLA NO BRASIL E UMA NOS ESTADOS UNIDOS

MARCELO JOSÉ BACCARIN COSTA

AS CONDIÇÕES DO TRABALHO DOCENTE E A JUDICIALIZAÇÃO 
DAS VAGAS EM CRECHES

EDMILSON ANTÔNIO HUBERT

DEBATE
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POLÍTICAS INTERSETORIAIS E A CONSTRUÇÃO DA 
QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Aline Bernardineli Olini
Professora Orientadora: Dr.a. Monica Pissione Gomes Rios

Linha de Pesquisa: Políticas Públicas em Educação

Este estudo tem como objetivo investigar a relação entre as políticas intersetoriais e a construção da 
qualidade da Educação Infantil a partir da incidência destas políticas na Rede Municipal de Educação 
do município de Campinas (SP), uma vez que a respectiva rede aponta, por meio do Projeto Político 
Pedagógico das unidades, para a efetivação de ações intersetoriais. Pretende-se, também, aprofundar o 
conhecimento no campo das políticas intersetoriais, verificar como elas se materializam no cotidiano 
das escolas de educação infantil e como uma proposta de atendimento, que se pauta na ruptura de 
antigos paradigmas setoriais, pode contribuir para a construção da qualidade nesta modalidade de 
ensino.  Para a realização deste estudo, optou-se pela utilização do método qualitativo, posto que 
este método permite analisar a complexidade e as contradições das relações sociais decorrentes da 
implementação de políticas públicas, sejam elas colocadas em prática de forma setorial ou intersetorial. 
Deste modo, a efetivação da pesquisa dar-se á por meio da realização de análise dos documentos 
legais que englobam a área de educação, dos documentos que balizam a construção da proposta 
pedagógica da Rede Municipal de Educação de Campinas e dos projetos pedagógicos das escolas 
a serem pesquisadas. Além disso, pretende-se, também, fazer entrevistas semiestruturadas com 
profissionais das cinco regiões em que se subdividem a secretaria de educação de Campinas: Leste, 
Norte, Sul Sudoeste e Noroeste. Objetiva-se, ainda, a realização de grupos focais com os gestores 
das escolas selecionadas para pesquisa. Neste sentido, é preciso destacar que a seleção das escolas de 
educação infantil a serem estudadas será feita pelas equipes educativas de cada um dos Núcleos de 
ações descentralizadas (NAED) da Secretaria Municipal de Educação. Pretende-se que esta pesquisa 
constitua um diferencial qualitativo que venha a somar às produções acadêmicas científicas e que 
desencadeie reflexão dos gestores públicos e dos gestores educacionais, sobretudo os que atuam na 
educação infantil, a respeito da efetivação das ações intersetoriais e de uma maior integração da 
escola com o território no qual ela está inserida.  

Palavras-chave: intersetorialidade; infância; políticas públicas

Resumo: 
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Esta pesquisa tem como objeto a questão política no contexto de políticas públicas educacionais. Como 
objetivo geral busca compreender quais são as perspectivas de política de estudantes de Ensino Médio 
do município de Campinas. Para isso, elege como referencial teórico o filósofo Friedrich Nietzsche 
que dedicou diversos escritos a este tema. O problema de pesquisa consiste na pergunta: quais são 
as perspectivas de política de estudantes do município de Campinas? Como hipótese, os estudantes 
de Ensino Médio do município de Campinas desconhecem perspectivas de política. Desconhecem 
mesmo a relação entre política e escola. Assim, analisar as perspectivas de estudantes de Ensino 
Médio, de ponto de vista da crítica que empreendeu Nietzsche, à política em seu tempo, na Alemanha, 
tomando o devido cuidado para se evitar o anacronismo, justifica-se pelo fato de que houve na Prússia 
supressão de conteúdos de humanidades, da mesma forma que o governo brasileiro anunciou, em 2019, 
supressão de recursos para as ciências humanas. Especificamente, objetiva-se: (i) conceituar política 
tendo como referencial a perspectiva de Nietzsche e políticas públicas educacionais com ênfase nas 
narrativas do governo federal; (ii) analisar o conceito de perspectivismo em Nietzsche; (iii) analisar 
e categorizar os resultados do que pensam os estudantes de Ensino Médio a fim de circunscrever o 
conceito de política, respondendo ao problema de pesquisa. O método parte de pesquisa bibliográfica, 
tendo como ponto de partida o levantamento de trabalhos no GT17 (Grupo de Trabalhos de Filosofia 
da Educação) da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) e na 
BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações), bem como pesquisa documental e empírica. No 
primeiro caso, pretende-se analisar as narrativas do governo federal e análise da legislação por meio de 
documentos e no último caso, pretende-se utilizar dos instrumentos questionário e grupos focais com 
estudantes e, ainda, de um outro instrumento, qual seja, entrevista com professores. Como resultados, 
espera-se construir um arcabouço teórico que possa auxiliar na compreensão e desenvolvimento de 
políticas públicas em educação, sobretudo em torno dos contínuos ataques às universidades, com 
ênfase nas ciências humanas.

Palavras-chave: política; ensino médio; campinas

POLÍTICA E ENSINO MÉDIO: POLÍTICAS PÚBLICAS 
EDUCACIONAIS E CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES DO 

MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Amanda Tavares Venturoso

Professor Orientador: Dr. Samuel Mendonça
Linha de Pesquisa: Políticas Públicas em Educação

Resumo: 
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PROMOÇÃO DA AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
EM ESCRITA COM USO DE GAMIFICAÇÃO

Ariete Alves de Andrade
Professora da Orientadora: Dra. Jussara Cristina Barboza Tortella

Linha de Pesquisa: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas

O projeto de pesquisa educacional centra-se nos estudos sobre autorregulação da aprendizagem e 
desenvolvimento da escrita. Definiu-se como objetivo geral analisar a evolução das habilidades de 
escrita dos alunos de 5o ano Ensino Fundamental, a partir da aprendizagem e utilização sistematizada 
de estratégias autorregulatórias em modelo gamificado. Trata-se de uma pesquisa que busca nos 
aportes teóricos da Teoria Social Cognitiva contribuir para o sucesso escolar por meio de uma 
intervenção na produção escrita com a aplicação de atividades adaptadas do projeto “As travessuras 
do Amarelo”  em uma turma do 5º ano de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental de Campinas-
SP, utilizando modelos de gamificação aplicados à educação. Pretende-se com o desenvolvimento 
do projeto 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. Trata-se de pesquisa de intervenção quase-experimental de 
grupo único de análise empírica quanti-qualitativa. A fim de verificar as mudanças ocorridas na escrita 
com o desenvolvimento do projeto, a produção dos materiais empíricos contará com os seguintes 
procedimentos metodológicos: pré e um pós-teste  - produção de texto e Questionário de Identificação 
de Estratégias de Escrita - ; produções textuais dos alunos; dados oriundos de feedbacks e pontuações 
coletadas com as ferramentas de gamificação; entrevistas  com os alunos e com a professora; 
observações em sala de aula.  A análise quali-quantitativa dos dados será realizada a partir do software 
Weca e análise de conteúdo, segundo Bardin. Espera-se que com o desenvolvimento da pesquisa, 
além de melhoras significativas nas competências de escrita dos alunos, os alunos incorporem em 
suas práticas as estratégias de autorregulação da aprendizagem. Espera-se também 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. 

Palavras-chave: letramento; ensino híbrido; ensino fundamental.
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No cenário educacional atual a aprendizagem da linguagem escrita é bastante valorizada por 
potencializar o desenvolvimento psíquico dos indivíduos. Por isso, os processos de alfabetização e 
de letramento, são de extrema importância para a educação infantil, desde que estejam vinculados a 
situações contextualizadas, necessárias e carregadas de significações estabelecidas pela cultura. Frente 
a esse desafio o objetivo geral da pesquisa é compreender os modos pelos quais crianças de 4 e 5 anos 
se apropriam dos processos de alfabetização e letramento. Os objetivos específicos estabelecidos são: 
compreender como se configura a alfabetização e o letramento de uma turma de educação infantil 
pública; compreender o fazer docente e as possibilidades de formação vivenciadas pela professora; 
compreender as práticas de escrita vivenciadas pelas crianças em contextos fora da escola; compreender 
as significações da linguagem escrita para os diferentes grupos de sujeitos envolvidos. Os participantes 
são crianças da educação infantil pública, a professora e os pais/responsáveis da turma. Fundamenta-
se na Teoria Histórico-Cultural, é de natureza empírica e utiliza-se o estudo de caso como método. 
A produção de material empírico será feita por: observações videofilmadas do cotidiano da turma; 
análise de materiais pedagógicos produzidos e utilizados pela professora; entrevistas audiogravadas 
com a professora, com as crianças e com os pais/responsáveis da turma. As categorias analíticas 
serão construídas a posteriori, porém, desde já, indica-se grande interesse em identificar fatores que 
contribuem para a alfabetização e letramento, bem como fatores que dificultam tais processos. Buscar-
se-á, também, analisar as múltiplas semioses produzidas pelos três distintos grupos de sujeitos sobre 
a linguagem escrita e os processos de alfabetização e de letramento. Espera-se contribuir com o 
desenvolvimento integral das crianças na educação infantil, dada a importância do conhecimento da 
linguagem escrita para a constituição de educação que se compromete com a emancipação humana 
e com a construção de conhecimento científico que permita ao homem objetivar-se de forma social e 
consciente.

Palavras-chave: alfabetização e letramento; educação infantil; teoria histórico-cultural

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: 
MÚLTIPLAS SEMIOSES NA SINGULARIDADE DE UMA 

TURMA DE PRÉ-ESCOLA
Célia Regina Fialho Bortolozo

Professora da Orientadora: Dra. Maria Silvia P. M. Librandi da Rocha
Linha de Pesquisa: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas
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EDUCAÇÃO FISÍCA ESCOLAR COMO FERRAMENTA DE 
AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Charles Santos da Silva
Professora Orientadora: Dr.ª Jussara Cristina Barboza Tortella

Linha de pesquisa: Formação de professor e práticas pedagógicas 

Esta pesquisa discute o tema da educação física escolar como ferramenta da autorregulação da 
aprendizagem. Realizou-se um levantamento bibliográfico inicial para compreender como o presente 
assunto vem sendo discutido na comunidade cientifica. Os resultados indicaram a necessidade de novos 
estudos com o tema em especifico. Esse estudo tem por objetivo primário: analisar se uma intervenção 
proposta na disciplina de educação física para crianças de educação infantil e ensino fundamental 
de escolas municipais propicia a promoção de autorregulação da aprendizagem. Serão participantes 
alunos e professoras de educação física em duas turmas de escolas públicas de Campinas (sendo uma 
turma de educação infantil e a outra de 1º ano do ensino fundamental). Essa pesquisa é caracterizada 
como pesquisa quase-experimental de natureza interventiva. Os instrumentos utilizados serão:  uma 
entrevista inicial e uma final com as crianças, uma narrativa desenvolvida pelas professoras ao final da 
intervenção e observação de todas as atividades que serão aplicadas e que compõem a pesquisa, com o 
intuito de desenvolver os domínios e competências que compõem a autorregulação da aprendizagem. 
A intervenção terá duração de quatro meses, sendo uma vez por semana e uma hora por dia. O 
pesquisador será incumbido de realizar uma entrevista inicial e final com as crianças, solicitar uma 
narrativa a ser desenvolvida pelas professoras, propor e observar as atividades da intervenção, para 
que após a coleta desses dados possa-se fazer uma análise com o intuito de perceber se os objetivos 
da pesquisa foram alcançados. Espera-se que haja possíveis mudanças nos hábitos e comportamento 
dos participantes após a intervenção e que se dê mais relevância para a educação física escolar.

Palavras-chave: autorregulação; aprendizagem; educação física
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O fenômeno da inclusão vem sendo desenvolvida a séculos, passando por transformações, tanto em 
seu conceito como em sua prática. Suas modificações vão ao encontro da concepção do que se entende 
por pessoa e principalmente sobre a conceituação de cidadão, como agente de direitos garantidos 
pelo Estado. Embora haja um discurso de “educação para todos” desde a época do império, sua 
efetivação começou a ser concretizada a partir da Constituição de 1988, ganhando destaque na década 
de noventa com as orientações internacionais da conferência Mundial sobre Educação para Todos 
realizada em Jomtien (1990) e da Declaração de Salamanca (1994), as quais acabaram influenciando 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Nesta legislação o acesso à educação de 
qualidade é garantido a todos, monitorada por modalidades de avaliações educacional diversas. Assim 
como problema deste trabalho busca-se  qual a percepção dos professores em relação ao SARESP e a 
participação dos alunos da educação especial e quais as estratégias de ação desenvolvida pelos docentes 
junto a esses alunos, para um bom desempenho na referida avaliação? Em busca de se responder a este 
questionamento, definiu-se como objetivo investigar as percepções dos gestores e professores e suas 
estratégias didáticas e/ou administrativas adotadas diante a aplicação do SARESP e a participação dos 
alunos público alvo da educação especial. Usando-se de pesquisa bibliográfica em busca do estado da 
arte dos estudos produzidos no Brasil sobre a avaliação da educação especial, com foco no SARESP. 
Também um estudo de carácter bibliográfico-documental sobre a política de educação especial do 
governo do estado de São Paulo. Finalmente, por meio de entrevistas semiestruturadas pretendem-
se identificar as percepções dos professores e gestores e suas ações didáticas e/ou administrativas 
voltadas aos alunos deficientes que participam do SARESP. Assim pretende-se chegar a comprovação 
da hipótese de que os professores e gestores, em sua maioria, atrelam o SARESP somente a política 
de bonificação e ranqueamento, onde por vezes a participação dos alunos deficientes é vista de forma 
desnecessária, sendo realizadas ações indutoras para a não participação dos alunos deficiente no 
SARESP, além de outras ações especificamente voltadas para a preparação para a referida avaliação.

Palavras-chave: SARESP; avaliação em larga escala; educação especial

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM 
QUESTÃO: SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO 

ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (SARESP)

Diego Assis 
Professor Orientador: Dr. Adolfo Ignácio Calderón

Linhas de pesquisa: Políticas Públicas em Educação
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AS CONDIÇÕES DO TRABALHO DOCENTE E A 
JUDICIALIZAÇÃO DAS VAGAS EM CRECHES

Edmilson Antônio Hubert
Professora Orientadora: Dr.ª Heloisa Helena Oliveira de Azevedo
Linha de pesquisa: Formação de Professor e Práticas Pedagógicas 

A Carta Magna de 1988 prevê em seu texto legal o direito à educação, entende-se que referido 
princípio legal deve ser respeitado, no entanto, a realidade demonstra que este direito é violado. 
Ocorre que referida ação do órgão judicante, que seja ainda necessária para a manutenção do direito 
do cidadão, ocasiona na maioria das vezes a superlotação da creche. A pesquisa tem como objetivo 
estudar e analisar os motivos causadores que conduzem ao descompasso entre o texto legal e a 
realidade vivenciada nas creches, a manutenção da qualidade de ensino, seus desafios e possibilidades, 
e principalmente, compreender as condições de trabalho docente neste contexto da superlotação de 
creches em decorrência na judicialização das vagas, particularmente, no município de Campinas. Na 
literatura será verificada a delimitação conceitual dada por autores e estudiosos de diversas áreas do 
conhecimento, a fim de estabelecer categorias a serem amplamente analisadas e estudadas dentro 
dos vários aspectos constitutivos das condições de trabalho docente. O aporte teórico da pesquisa 
estará baseado na teoria histórico-cultural de Vigotski a fim de analisar o desenvolvimento infantil 
das crianças de 0 a 3 anos, verificando os conceitos estudados em sua teoria, destacando a importância 
do papel da interação, da mediação, do mediador, dos signos e significados, da internalização, da 
aprendizagem e do desenvolvimento, e da importância do meio social e do pensamento dialético em 
Vigotski, da transformação exercida pelo meio social sobre o individuo e da capacidade do individuo 
em transformar o meio social em que vive. O levantamento empírico será realizado, por abordagens 
qualitativas e quantitativas, por meio de entrevistas semiestruturadas em uma creche da escola 
municipal da educação infantil, ouvindo seus diversos atores, tais como: Gestores, Professores e Pais, 
Ministério Público, e Juiz. Com os resultados da pesquisa se espera contribuir para implementação 
de melhorias na esfera legislativa, no aperfeiçoamento de práticas de gestão governamental dos 
municípios, na melhoria nos processos de formação de professores, na formação da consciência sobre 
o tratamento adequado a ser dado às condições do trabalho docente a fim de que os resultados da 
pesquisa possam contribuir para o desenvolvimento da aprendizagem com qualidade.

Palavras-chave: creche; judicialização; condições de trabalho docente
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O conceito de atenção, fator interveniente no processo de aprendizagem, pode variar de acordo 
com a perspectiva teórica adotada. Nesse estudo, pretende-se discutir esse conceito a partir de 
duas abordagens: a primeira, a Atenção Plena conceituada por Thich Nhat Hanh (2012) como um 
conjunto de práticas voltadas para o estar atento ao que se está fazendo no momento presente  – nela 
exploramos áreas como a percepção do corpo e dos sentimentos, práticas de relaxamento, assim 
como o da atenção propriamente dita;  a segunda, como uma estratégia integrante da aprendizagem 
autorregulada, fundamentada na teoria sociocognitiva. Um aluno autorregulado posiciona-se de 
maneira ativa e reflexiva em seu processo de aprendizagem, planejando, monitorando e avaliando 
seu próprio aprendizado. Em um levantamento bibliográfico inicial na base de dados SciELO e 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), encontrou-se um total de 22 estudos, 
sendo que somente duas pesquisas foram selecionadas por terem aderência ao tema. Considerando 
tais conceitos e a escassez de estudos na área da Educação que articulem essas perspectivas, esta 
pesquisa tem por objetivo principal verificar possíveis mudanças da atenção, da percepção corporal e 
dos sentimentos dos alunos matriculados no 2° ano do Ensino Fundamental após o desenvolvimento 
de práticas sob orientação da Atenção Plena. Configura-se metodologicamente como uma pesquisa 
quase-experimental de intervenção. Serão participantes professoras e alunos de duas classes do 2° 
ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal de Campinas, no interior de São Paulo, onde 
os encontros serão realizados uma vez por semana durante três meses com duração de 50 minutos. O 
material empírico compor-se-á por entrevistas que ocorrerão com os alunos antes e após a intervenção, 
e por narrativas e observações que serão realizadas pelas professoras e o pelo próprio pesquisador 
durante o processo. Após o término da intervenção, a pesquisa pretende encontrar melhorias com 
relação à capacidade de atenção dos alunos, assim como de sua conscientização corporal e dos 
sentimentos. 

Palavras-chave: aprendizagem; emoções; ensino fundamental 

A PRÁTICA DA ATENÇÃO PLENA COM ALUNOS DO 
SEGUNDO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Felipe Naday
Professora Orientadora: Dra. Jussara Cristina Barboza Tortella

Linha de pesquisa: Formação de Professor e Práticas Pedagógicas 
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O ENSINO DE ARTE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUN-
DAMENTAL: UMA PERSPECTIVA FREINETIANA

José Fernando Whitaker Ceribelli
Professora Orientadora: Dra. Mônica Piccione Gomes Rios

Linha: Políticas Públicas em Educação

A arte nos anos iniciais do ensino fundamental apresenta relevância à medida que constitui contributo 
para o desenvolvimento integral da criança, sobretudo se considerarmos os aspectos cognitivos e 
emocionais. No diálogo com as outras disciplinas do currículo, em uma perspectiva interdisciplinar, o 
ensino de arte pode ser potencializado. Assim, a arte assume significância ainda maior se trabalhada 
interdisciplinarmente. Sobretudo no século XXI, em função das políticas públicas de avaliação da 
educação básica em vigor, tem havido, contudo, a valorização dos conteúdos de língua portuguesa 
e matemática em detrimento das demais disciplinas que integram o currículo escolar, o que solicita 
atenção dos educadores, a fim de que o currículo não fique restrito a dois componentes curriculares, 
considerando os objetivos educacionais. Destaca-se que a pedagogia Freinet oferece espaço 
privilegiado para o ensino da arte. Nessa direção, constitui objeto de estudo desta pesquisa, em 
andamento, o contributo da pedagogia Freinet para o ensino da arte no ensino fundamental, tendo 
como objetivo identificar em que medida a arte, em uma perspectiva freinetiana, contribui para a 
melhoria da qualidade do ensino fundamental, tendo como foco os anos iniciais. Para a realização da 
pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa, sem desprezar os dados quantificáveis. Será realizado 
um estudo de caso e a produção de material empírico, concernente ao referido estudo, se valerá 
da análise documental, da entrevista semiestruturada, do grupo focal e da observação. O lócus da 
pesquisa será uma escola pública de ensino fundamental da rede municipal de Campinas (SP) que 
realiza um trabalho pedagógico com características da pedagogia freinetiana. Os participantes da 
pesquisa serão os gestores, professores e os alunos. A análise dos dados dar-se-á em um esforço de 
diálogo com os autores referenciados. Pretende-se que a pesquisa contribua para ampliar o campo de 
estudo atinente e que desencadeie reflexão dos educadores sobre o ensino de arte em uma proposta 
freinetiana, com vistas à construção da qualidade do ensino fundamental.

Palavras-chave: políticas públicas de avaliação; qualidade do ensino fundamental; pedagogia Freinet.
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O presente projeto de pesquisa tem como objeto de investigação a afetividade e as relações de ensino 
e aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos. Baseia-se nos estudos de Lev Vigotski, Henri 
Wallon e ainda de Paulo Freire, assumindo que as situações vivenciadas em sala de aula afetam, a todo 
o momento, os sujeitos envolvidos. O objetivo principal é investigar o que afeta os alunos da EJA – 
anos iniciais, de forma a potencializar a vontade de se manterem estudando, permanecendo na escola 
por mais tempo, impedindo, consequentemente, a evasão. Parte-se do princípio de que as práticas 
pedagógicas afetam de formas diversas os alunos, e algumas delas os motivam a estudar e outras podem 
reforçar uma história de insucesso escolar. Os diferentes modos de afetar vão contribuir para o aluno se 
manter estudando ou desistir. É uma pesquisa empírica do tipo explicativa, a ser realizada em classes 
descentralizadas de EJA, do município de Campinas/SP. O procedimento metodológico para a coleta 
de dados será por meio de grupos focais. Como critério de seleção das classes e, consequentemente, de 
seus alunos definiu-se: pertencer à Regional Sul da Fundação Municipal para Educação Comunitária 
(FUMEC); ter mais de doze alunos matriculados e possuir quatro ou mais alunos matriculados desde 
2017 com a mesma professora; ter no mínimo um aluno que tenha parado de estudar por um semestre 
e retornado ao mesmo local; ter uma professora trabalhando na comunidade há mais de cinco anos. 
Espera-se que a pesquisa traga contribuições em diferentes âmbitos. Para a modalidade EJA e para 
os professores que nela atuam, o estudo poderá trazer elementos que possibilitem a reflexão para a 
busca de melhoria no desempenho dos alunos e diminuição da evasão, bem como reflexão sobre as 
práticas desenvolvidas em sala de aula, sobre as condições de aprendizagem e do aprendiz como um 
sujeito participativo. Em relação aos participantes da pesquisa, a possibilidade de socialização de 
experiências, valorizando o sujeito e sua história de vida. Isso promoverá a tomada de consciência 
sobre si mesmo, além de aproximar os participantes entre si, possibilitando a construção de identidades 
e fortalecimento de vínculos. 

Palavras-chave: relação professor-aluno; permanência e evasão; emoção e sentimentos na escola

AFETIVIDADE E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – ANOS INICIAIS

Josiane Regina de Souza Buzioli
Professora Orientadora: Dra. Elvira Cristina Martins Tassoni

Linha de Pesquisa: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas 
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ESCOLHA PROFISSIONAL NO ENSINO MÉDIO: 
OS MODOS DE AFETAR

Kalyne Jeuken Teixeira
Professora Orientadora: Dra. Elvira Cristina Martins Tassoni 

Linha de Pesquisa: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas

Esta pesquisa tem como problemática central as influências da família e da escola na escolha 
profissional de alunos Ensino Médio. O objetivo é investigar como as ações da família e da escola 
afetam a escolha profissional dos alunos do Ensino Médio. A pesquisa tem financiamento da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), processo número 
88887.341592/2019-00. Trata-se de um estudo empírico de cunho explicativo. Assumimos as 
contribuições do materialismo histórico-dialético, que busca conhecer um determinado fenômeno em 
sua essência, compreendo-o em suas múltiplas relações e correspondências. Como proposto por essa 
matriz teórica, esta pesquisa se propõe a superar a dicotomia quantitativo x qualitativo, já que ambas 
as formas investigativas serão relevantes. Realizaremos a aplicação de questionários com alunos 
matriculados no 3º ano do Ensino Médio das escolas selecionadas, segundo os seguintes critérios: 
possuir 50 alunos ou mais matriculados no 3º ano do Ensino Médio, apresentar uma taxa de pelo 
menos 50% de participação no Enem 2017, e fazer parte da Diretoria de Ensino Oeste do município de 
Campinas. Após a aplicação dos questionários realizaremos a tabulação dos dados, que possibilitará 
análises identificando a visão dos alunos a respeito do seu processo de escolha profissional, suas 
motivações e as formas de participação da escola e da família em tal processo. Serão construídas 
categorias de análise, a posteriori, que contribuam para a discussão dos dados levantados relacionando 
com as bases teóricas que fundamentam o estudo. Em relação aos benefícios da pesquisa acreditamos 
que os alunos terão a oportunidade de tomar consciência das influências em seu processo de escolha 
profissional, promovendo o autoconhecimento. Em relação às escolas participantes, possibilitará que 
reflitam sobre a importância do planejamento de orientação profissional. Para as famílias e professores, 
a pesquisa contribuirá para que percebam seu importante papel neste momento. Esperamos que com 
esta pesquisa seja possível conhecer mais sobre a perspectiva dos alunos do Ensino Médio sobre a 
escolha profissional, adensando as discussões a respeito do papel da família e da escola nesse momento, 
trazendo contribuições tanto para a formação de professores como para as práticas pedagógicas.

Palavras-chave: formação de professores; afetividade; escolha profissional
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A pesquisa planeja produzir uma análise de conteúdo sobre os documentos curriculares nacionais 
de Educação no 1º ciclo do Ensino Fundamental com ênfase na área de matemática. Será realizada 
uma comparação de conteúdo entre os documentos e uma investigação sobre como os direitos de 
aprendizagem dos estudantes são abordados, desde 1996, nos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), 
diretrizes divulgadas para orientar os educadores no seu ensino, até 2018 com a BNCC (Base Nacional 
Comum Curricular), que nela ocorre uma regulamentação indicando quais são as aprendizagens 
primordiais a serem abordadas na Educação Básica. Investigaremos esses dois documentos, tomando 
os volumes da 1ª e 2ª séries nos PCN  e do 1º ao 3º ano na BNCC e, além deles, como 3º documento, 
utilizaremos o PNAIC (Pacto Nacional pela Educação na Idade Certa), cuja premissa é a de assegurar 
que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ou seja,ao final do 3º ano do 
Ensino Fundamental. Buscamos em diversas bases de dados, teses e dissertações relacionadas a esses 
documentos, bem como artigos que tragam resultados de pesquisa sobre eles. Pretendemos produzir 
um quadro descritivo dos conteúdos matemáticos tratados no 1° ciclo do Ensino Fundamental nos 
três documentos, de acordo com as cinco unidades temáticas citadas na BNCC: Número, Álgebra, 
Geometria, Probabilidade e Estatística e Grandezas e Medidas. Com essa investigação, faremos um 
comparativo dos últimos 20 anos em documentos nacionais relacionados ao ensino de matemática, 
buscando verificar as aproximações e distanciamentos sobre a matemática no 1° ciclo do Ensino 
Fundamental entre eles e compreender os avanços e retrocessos observados para aprimorar o ensino, 
com vistas à alfabetização matemática e nos direitos de aprendizagem.

Palavras-chave: Documentos nacionais para o ensino de matemática; ciclo de alfabetização matemática; 
Direitos de Aprendizagem

O presente trabalho está sendo realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal  de 
Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM NOS DOCUMENTOS 
CURRICULARES OFICIAIS RELACIONADOS À MATEMÁ-

TICA – 1º CICLO DO ENSINO FUNDAMENTAL: 
PCN; PNAIC E BNCC

Leticia Yumi Shirabiyoshi
Professora Orientadora: Dra. Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid 

Linha de Pesquisa: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas 
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“LER E ESCREVER: QUANDO APRENDER? 
A BNCC PARA A ALFABETIZAÇÃO”

Lívia Ferreira Pazetti  
Professora Orientadora: Dra. Heloisa Helena Oliveira de Azevedo 

Linha de Pesquisa: Formação de Professores e práticas pedagógicas

Este projeto de pesquisa, desenvolvido no âmbito de Mestrado em Educação, busca estudar o processo 
de aprendizagem da linguagem escrita de crianças do 1º ano do Ensino Fundamental, especificamente, 
tendo como ferramenta de pesquisa a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) que surgiu com 
novas competências para o 1º ano do Ensino Fundamental. Dessa forma, teremos como objetivo 
central buscar compreender o processo de ensino e aprendizagem da alfabetização para as crianças 
do 1º ano do Ensino Fundamental, perante a transição para a BNCC. O problema de pesquisa situa-se 
nas seguintes questões norteadoras: a proposta da BNCC para a alfabetização considera o processo de 
aprendizado das crianças? O que muda e o que se mantém no processo de ensino e aprendizagem da 
linguagem escrita? Os instrumentos de pesquisa que poderão viabilizar alcançarmos os objetivos desta 
pesquisa são: buscar informações empíricas que serão produzidas por meio da técnica de entrevistas 
semiestruturadas, realizadas com a equipe gestora da escola objeto desta pesquisa, e, por fim, análise 
documental da BNCC e do PPC (Projeto Político Curricular) da escola. Utilizaremos uma abordagem 
qualitativa de investigação, em que os integrantes da equipe gestora serão entrevistados e analisados 
considerando o contexto em que os mesmos estão inseridos. O campo da pesquisa será uma escola 
privada situada no Município de Campinas, São Paulo. Os dados coletados serão analisados de forma 
minuciosa e fundamentados teoricamente, buscando uma análise crítica. Sendo assim, o material 
empírico será analisado com base na Pedagogia Histórico-Crítica e na teoria Histórico-cultural, 
para fundamentar a presente pesquisa sobre o desenvolvimento humano e, especialmente, acerca 
do processo de aquisição da linguagem escrita. Em relação aos resultados esperados, buscaremos 
atingir o objetivo central desta pesquisa, bem como contribuir com reflexões e discussões acerca das 
mudanças que irão ocorrer no processo de ensino e aprendizagem da alfabetização para crianças do 
1º ano do Ensino Fundamental com a transição para a BNCC, bem como novas discussões e estudos 
sobre a referida temática.

Palavras-chave: BNCC (Base Nacional Comum Curricular); Alfabetização; Ensino Fundamental.
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Esta investigação tem por objetivo realizar uma narrativa autobiográfica, abordando as Leis N° 
10.639/03 e N°13.666/18, as quais esta última estabelece que o ensino fundamental e médio inclua a 
disciplina de educação alimentar e nutricional (EAN) no currículo escolar, e a primeira, prescreve que 
a educação básica nas instituições públicas e particulares introduza no currículo o ensino sobre história 
e cultura africana e afro-brasileira. Sob essa perspectiva será abordado a ancestralidade africana, 
uma vez que esse povo participou da formação da nossa sociedade, trouxeram costumes e hábitos, 
enriqueceram o nosso vocabulário com palavras e tinham expertises próprias para o trabalho com 
culturas em solos tropicais, sendo assim, suas capacidades foram exploradas especialmente para a 
produção do açúcar. De forma hodierna, o açúcar participa ativamente da nossa vida, cujos efeitos são 
deletérios para a saúde, há evidencias de que a presença dele na dieta está associada ao aumento do 
risco de várias doenças, incluindo a obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis, a despeito 
de sua compensação anímica, pois é a memória afetiva que conecta o sabor doce à sensação de bem-
estar, o que torna para a nutrição um grande desafio. Trata-se de um estudo bibliográfico realizado 
para o programa de mestrado em educação da Pontifica Universidade Católica de Campinas, por 
procedimento histórico sobre identidade cultural, no sentido desta pesquisa educacional estabelecer 
junções de caráter histórico, biográfico e de educação alimentar e nutricional. Nesse sentido, o cotejo 
das fontes bibliográficas com a memória e fatos vivenciados pela autora, permitirá à narradora realizar 
análises críticas da política pública pela implantação das Leis 10.639/03 e 13.666/18. 

Palavras-chave: Políticas Públicas em Educação; Identidade Cultural; Nutrição; Negros.

PELA ÓTICA DA EDUCAÇÃO: ANCESTRALIDADE 
AFRICANA, AÇÚCAR E NUTRIÇÃO

Luzia Maria de Paula
Professor Orientador: Dr. Artur José Renda Vitorino
Linha de Pesquisa: Políticas Públicas em Educação

Resumo: 
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ALTERIDADE E RECONHECIMENTO ACADÊMICO NO 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

NO ENSINO SUPERIOR
Magali Aparecida de Oliveira Arnais 

Professor Orientador: Dr. Artur José Renda Vitorino
Linha de Pesquisa: Políticas Públicas em Educação

O estudo objetiva compreender o processo de formação acadêmica dos alunos Público Alvo da 
Educação Especial (PAEE), operacionalizada no Atendimento Educacional Especializado (AEE) 
do ensino superior. A questão norteadora é: quais formas de pertencimento e implicação com a 
alteridade são delineadas no AEE do ensino superior para os alunos PAEE, se este espaço propicia 
o reconhecimento acadêmico e auxilia na autorrealização dos mesmos? A pesquisa é empírica, de 
abordagem qualiquantitativa, apresenta e debate a visão dos segmentos que atuam no AEE no ensino 
superior sobre o processo de inclusão escolar tendo a alteridade e reconhecimento acadêmico como 
constructos a serem investigados. Utilizará a metodologia do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) que 
permite coletar com riqueza de detalhes a opinião dos sujeitos investigados sobre questões que lhes 
afetam (parte qualitativa) e, ao mesmo tempo aferir o grau de compartilhamento e intensidade de cada 
uma das opiniões apresentadas (parte quantitativa). Para a coleta de dados o envio de formulário online 
com questões abertas e fechadas aos 242 sujeitos (funcionários, docentes e alunos PAEE vinculados 
ao AEE das universidades investigadas). Como campo empírico: os AEEs de duas Instituições de 
Ensino Superior do município de Campinas (SP). As respostas transcritas para o software QLQT 
online permitirão agrupar opiniões ou expressões individuais em categorias semânticas preservando a 
sua dimensão individual articulada a dimensão coletiva. A ancoragem teórica da investigação situa-se 
no pensamento filosófico de Emannuel Lévinas em diálogo com a teoria do reconhecimento de Axel 
Honneth. Espera-se com essa pesquisa que o AEE no ensino superior além de assegurar acessibilidade 
ao conteúdo, eliminar barreiras e promover a permanência dos alunos PAEE, para que se efetive a 
inclusão escolar, este necessita ser concebido, como um espaço de luta por reconhecimento acadêmico 
considerando a alteridade como dimensão essencial no processo formativo desses estudantes. 

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado; alteridade; reconhecimento acadêmico e ensino 
superior. 

Resumo: 



17

Trata-se de pesquisa fundamentada na Teoria Histórico-Cultural com intuito de investigar se e como as 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) afetam as funções psíquicas superiores, 
em especial a memória mediada, de crianças de quatro e cinco anos de uma turma de Agrupamento III 
da Educação Infantil, pertencente à rede pública municipal de ensino de Campinas-SP. Os objetivos 
específicos são: (i) analisar os modos pelos quais as crianças utilizam tecnologias digitais para registrar 
suas experiências no contexto educacional e (ii) entender se e de que maneira recursos digitais afetam 
a memória mediada das crianças. Os objetivos serão alcançados por meio de observações da rotina 
das atividades desenvolvidas no cotidiano escolar dos participantes (vídeofilmadas), atividades com 
tecnologia (tablet manuseado pelas crianças e mediado pela pesquisadora) para produção fotográfica e 
entrevista com os participantes. A utilização dos recursos tecnológicos garante a elaboração de material 
fotográfico do contexto escolar e criação de um blog para a exposição do material produzido e dos 
conhecimentos apropriados. O blog será apresentado como recurso mediador para os participantes, que 
poderão utilizá-lo como um meio para se lembrarem de suas fotografias e dos motivos e significados 
de suas escolhas. Estes questionamentos serão levantados no retorno da pesquisadora no ano seguinte 
para a finalização da investigação. Nas análises buscar-se-á examinar (i) os critérios estabelecidos 
pelas crianças para a produção e seleção das fotografias para a composição do blog e (ii) os efeitos 
do uso de recursos digitais para o funcionamento da memória mediada. Espera-se que este estudo 
apresente resultados sobre temática ainda pouco explorada no campo científico, propiciando reflexões 
acerca do uso de TDIC no interior de turmas de Educação Infantil.

Palavras-chave: Tecnologia; Memória Mediada; Teoria Histórico-Cultural.

INFÂNCIA DIGITAL: IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS NA 
MEMÓRIA MEDIADA DE CRIANÇAS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL

Manuela Azevêdo Queiroz
Professora Orientadora: Dra. Maria Silvia Pinto de Moura Librandi da Rocha

Linha de Pesquisa: Formação de Professores e práticas pedagógicas

Resumo: 
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O RECONHECIMENTO EM GEORGE HERBERT MEAD E 
EM AXEL HONNETH COMO FATORES PRIMORDIAIS PARA 
O DESENVOLVIMENTO DO BILINGUISMO: A EDUCAÇÃO 

COMPARADA APLICADA AOS CASOS DE UMA ESCOLA NO 
BRASIL E UMA NOS ESTADOS UNIDOS

Marcelo José Baccarin Costa
Professor Orientador: Dr. Artur José Renda Vitorino
Linha De Pesquisa: Políticas Públicas Em Educação

Os programas de educação bilíngue têm se multiplicado no Brasil em escolas públicas e privadas, 
mas ainda carecem de definições, pareceres e legislação que os reconheça e os regulamente. Por 
este motivo, foi desenvolvido este projeto de pesquisa que deverá ser implementado durante o 
Programa de Mestrado em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Campinas na linha de 
pesquisa Políticas Públicas em Educação. O objetivo dele é determinar o papel do reconhecimento 
intersubjetivo nos resultados obtidos em programas de educação bilíngue em duas escolas no Brasil e 
nos Estados Unidos. Essas escolas terão características o mais próximas possível uma da outra, embora 
em nações-estado diferentes. Como referenciais teóricos que pautarão a pesquisa, serão analisados os 
conceitos de self e role-playing (o papel que assumimos na interação interpessoal) de George Herbert 
Mead  e a reelaboração por Axel Honneth do conceito de reconhecimento intersubjetivo inicialmente 
desenvolvido por Hegel. A investigação propriamente dita acontecerá inicialmente como pesquisa-
ação, sendo que o pesquisador será inserido por cerca de um mês na comunidade escolar para que se 
estabeleçam relacionamentos, compreensões e confiança de ambos os lados (escola e pesquisador). 
Posteriormente, o pesquisador produzirá a base de dados empírica cujo instrumento principal de 
investigação será a entrevista semiestruturada com alunos entre nove e dez anos de idade. Esses 
alunos estarão matriculados no quinto ano do Ensino Fundamental no Brasil ou na Grade Four da 
Escola Elementar estadunidense. A hipótese que testarei, então, e que estará refletida nas entrevistas é 
a de que a performance bilíngue e a auto-imagem de um ser bilíngue que o aluno eventualmente tenha 
de si  é consequência da forma relacional em que sujeito e seu entorno se colocam em uma relação 
responsiva. O trabalho de pesquisa deste estudo de caso em particular gerará um exemplário cuja 
universalidade poderá posteriormente ser testada de forma ampla. Esta investigação deverá portanto 
determinar se a aquisição da competência comunicativa nas línguas-alvo desses contextos escolares é 
determinada ou não pelo role taking e pelo  reconhecimento intersubjetivo.

Palavras-chave: Educação bilíngue; Necessidade de reconhecimento; Papéis sociais.
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A pesquisa pertence a linha Formação de Professores e Práticas de Ensino e tem como problema 
investigar, em um 1º ano do Ensino Fundamental, como se dá a aquisição do senso numérico pelas 
crianças, a partir da aplicação e análise de propostas de práticas pedagógicas que atendam aos 
diferentes conhecimentos da turma. Possui como objetivos pesquisar práticas que contribuam para o 
desenvolvimento do senso numérico, com ênfase no cálculo mental; analisar indícios de aquisição do 
senso numérico nas crianças, observando suas estratégias; verificar se existem e quais são as etapas 
de aquisição do senso numérico. A pesquisa será desenvolvida com 25 crianças, de seis e sete anos, 
da turma na qual a pesquisadora leciona, o que se constituirá em uma pesquisa da própria prática. 
Ancorada nos estudos de Cebola, Lorenzato e Megid, a pesquisa terá abordagem qualitativa, do tipo 
intervenção participante, na qual a professora-pesquisadora atuará. Como procedimento da pesquisa, 
será realizado estudo bibliográfico acerca da temática e levantamento de práticas que contribuam para 
a aquisição do sentido de número. Serão selecionadas as propostas mais adequadas às necessidades 
dos alunos para serem aplicadas pela professora-pesquisadora, registradas por vídeo-gravações e 
anotações em caderno de campo.  A partir dos dados obtidos da análise desses materiais, à luz do 
aporte teórico, serão feitas as discussões necessárias. Espera-se como resultados da pesquisa que as 
crianças adquiram noções fundamentais ao senso numérico, elencando-se quais práticas contribuíram 
para essa aprendizagem, identificando indícios de caminhos percorridos, tendo o cálculo mental 
como principal sinalizador dos avanços. Dessa forma, esperamos contribuir, por meio de uma prática 
reflexiva com a melhoria, construção e organização de práticas pedagógicas em matemática, visando 
promover avanços no aprendizado das crianças no campo numérico.

Palavras-chave: Educação Matemática; Formação de Professores; Sentido de Número.

PRÁTICAS DE ENSINO E A APRENDIZAGEM DO SENSO 
NUMÉRICO EM CRIANÇAS DO 1º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL

Marina de Souza Bortolucci
Professora Orientadora: Dra. Maria Auxiliadora Bueno Andrade Megid

Linha de pesquisa: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas
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PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS: 
SOBRE QUEM, PARA QUEM E PARA QUÊ?

Marina Rocha 
Professora Orientadora: Dra. Maria Silvia Pinto de Moura Librandi da Rocha 

Linha de Pesquisa: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas

Esse projeto de pesquisa fundamenta-se na teoria histórico-cultural de Vigotski. Parte, portanto, da 
tese da constituição social dos sujeitos, concretizada pelas/nas práticas educacionais/pedagógicas 
das quais participam e formula, como problema central a seguinte questão: Que efeitos programas 
socioeducativos geram para adolescentes e jovens que deles participam? Para isso investigará um 
programa de cunho socioeducativo intitulado programa Integração, desenvolvido numa cidade do 
interior do Estado do Piauí na região Nordeste, frequentado por participantes oriundos de famílias 
de baixa renda e/ou que vivem em condições de vulnerabilidade. A pesquisa tem como objetivo 
analisar os efeitos gerados pelo programa Integração a partir das significações dos participantes 
que o integram/integraram. O procedimento metodológico será de cunho qualitativo, envolvendo 
pesquisa de campo. Os instrumentos utilizados para desenvolver o estudo serão a análise documental 
referente ao programa, grupo focal com adolescentes e jovens frequentadores e egressos do programa 
e entrevistas semiestruturadas com equipe técnico-pedagógica (gestores, educadores, funcionários) 
e com familiares de adolescentes e jovens. Utilizaremos a técnica de grupo focal com os educandos 
divididos em grupos de 05 (cinco) pessoas. Os grupos serão formados por adolescentes e jovens, 
separadamente. As atividades serão desenvolvidas na sede do programa. Ainda buscar-se-á expandir 
a pesquisa para uma análise na comunidade, escolhendo 06 (seis) participantes do programa para 
realizar entrevistas com pelo menos um de seus familiares. Para análise desse material levantado 
através desses procedimentos realizaremos a triangulação das informações colhidas que serão 
estruturadas previamente com uma temática central e nuclear em relação às significações que os 
participantes produzem sobre o programa, especialmente naquilo que consideram contribuições e 
limites decorrentes de sua participação. Esperamos que esse trabalho possa contribuir positivamente 
trazendo reflexões inovadoras sobre programas socioeducativos e os contextos em que eles estão 
sendo aplicados. Que ajude na formulação de políticas públicas educacionais e auxilie programas já 
existentes e engajados na causa socioeducativa a melhor desenvolverem suas atuações.   

Palavras-chave: Adolescentes e jovens; Programas socioeducativos; Práticas Educativas. 

Pesquisadora financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil 
(CAPES) – Modalidade 001.

Resumo: 



21

As políticas públicas educacionais brasileiras muitas vezes resultam da criação e reformulação 
contínua de diretrizes e programas educacionais, modelados por pressões políticas. Nelas se 
observam inconsistências relacionadas à formulação, implantação, avaliação e análise crítica, além de 
fundamentação filosófica ausente ou insuficiente. Optou-se por abordar essa problemática por meio da 
análise das categorias e conceitos utilizados por um único filósofo, dos quais se derivam instrumentos 
teóricos para análise e proposição de políticas públicas educacionais. Constituem objetivos deste 
trabalho identificar conceitos e categorias filosóficas integrantes da filosofia da pessoa humana e 
da filosofia da educação de Jacques Maritain que estejam relacionados às questões da educação de 
crianças e jovens em sistemas coletivos, públicos ou privados. Nessa perspectiva, é também objetivo 
deste trabalho propor formas epistemológica e metodologicamente consistentes para elaboração de 
diretrizes e critérios objetivos aplicáveis à avaliação e à proposição de políticas públicas educacionais. 
O método compreende análise estrutural sistemática das obras metafísicas, epistemológicas, políticas 
e educacionais de Jacques Maritain, bem como a elaboração de um modelo analítico e propositivo, 
fundamentado na filosofia da pessoa humana e na filosofia educacional de Maritain, contendo diretrizes 
e critérios objetivos para consideração de políticas públicas educacionais. Essa elaboração apoia-se 
teórica e metodologicamente em trabalhos de comentaristas da obra de Maritain e em trabalhos de 
Mainardes (2009; 2016), no que se refere a políticas públicas. Os resultados esperados são um conjunto 
de diretrizes e critérios objetivos de natureza qualitativa para a análise, proposição e avaliação de 
políticas públicas educacionais, abrangendo o reconhecimento da realidade da pessoa humana, na 
integralidade de suas dimensões; desenvolvimento da liberdade de autonomia do ser humano, obtida 
por meio do conhecimento, da sabedoria, da boa vontade e do amor; formação da inteligência, da 
capacidade de abstração e da vontade, guiada para o bem; libertação da intuição intelectual criadora e 
perceptiva; abertura ao transcendente.

Palavras-chave: Jacques Maritain; Políticas Pública Educacionais; Filosofia da Educação.

A FILOSOFIA PERSONALISTA DE JACQUES MARITAIN 
COMO FUNDAMENTO PARA A CRÍTICA DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EDUCACIONAIS

Paulo Moacir Godoy Pozzebon
Professor Orientador: Dr. Samuel Mendonça

Linha de pesquisa: Formação de professores e práticas pedagógicas
Grupo de pesquisa: Políticas Públicas em Educação
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DOUTORADOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO FÍSICA À 
LUZ DOS RANKINGS ACADÊMICOS INTERNACIONAIS

Rosemary Theodoro Lee
Orientador: Adolfo Ignacio Calderon

Linha de Pesquisa: Políticas Públicas em Educação 

Com a publicação da portaria nº 60 em Março de 2019, o Ministério da Educação e Cultura (MEC), 
por meio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), substituiu 
a portaria anterior nº 131 de 2017, e deliberou novas diretrizes para as modalidades de mestrado e 
doutorado profissional (DP), desafiando as universidades a implantar os DPs. Esse estudo objetiva 
investigar as tendências, em termos de concepção e funcionamento, dos DP da área de Educação Física 
(EF)  ofertados pelas Universidades de Classe Mundial (UCM), tendo como referência os  principais 
rankings acadêmicos internacionais de 2019.  Entre os objetivos específicos estão: 1- Estudar as 
principais tendências apresentadas pela literatura acadêmica internacional a respeito dos Doutorados 
Profissionais e sua relação com os Doutorados Acadêmicos, com ênfase na produção científica 
específica dos Doutorados Profissionais da área de Educação Física; 2- Pesquisar a trajetória da pós-
graduação em Educação Física, no Brasil, a partir da Reforma Universitária de 1968 até a implantação 
dos primeiros DP; 3-Pesquisar as tendências dos Doutorados Profissionais em Educação Física nas 
UCM, tomando como referência os seguintes indicadores analíticos: focos temáticos ou áreas de 
concentração, objetivos dos cursos, ano de criação, número de vagas oferecidas, pré-requisitos de 
admissão, tempo de integralização, regime de dedicação dos alunos e pré-requisitos para a obtenção 
da titulação. Os objetivos propostos serão alcançados por meio de  pesquisa bibliográfica, acerca 
dos objetivos anteriormente mencionados, serão realizadas buscas em bases de pesquisa nacionais e 
internacionais, tendo como referência as bases de dados: Redalyc, SciELO, Educ@- FCC, e banco 
de periódicos da CAPES. Além dos artigos científicos, serão pesquisadas as páginas eletrônicas das 
UCM, legislação pertinente, buscadores como Google Acadêmico, livros e coletâneas produzidas 
sobre a temática em questão.  Os resultados dessa pesquisa poderão, potencialmente, contribuir em 
duas dimensões: teórico-acadêmica e  operacional no campo das políticas públicas, podendo, por 
meio dos resultados obtidos, auxiliar gestores, professores e pós-graduandos a entender melhor essa 
nova proposta, e a preencher algumas lacunas acerca do tema. 

Palavras-chave: Doutorado Profissional; Rankings Acadêmicos Internacionais; Educação Física; Universi-
dades de Classe Mundial.
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Este projeto de pesquisa aborda o processo formativo necessário aos docentes nas suas práticas em sala 
de aula. O foco será investigar nos profissionais docentes, que não possuam formação em licenciatura 
ou na área de educação, quais são as caraterísticas e necessidades para desenvolverem suas práticas 
pedagógicas. Nosso objetivo principal é conhecer necessidades formativas do profissional bacharel 
para a docência no ensino superior, que vão além do domínio do conteúdo técnico. O objetivo 
específico será a verificação das práticas adotadas pelos profissionais e a análise do material empírico 
coletado relacionando com o referencial teórico. Esse trabalho se dará nos cursos tecnólogos, de 
curta duração, na área de negócios. Elaboramos a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são as 
características profissionais necessárias para os profissionais bacharéis atuarem como docentes no 
ensino superior? Para desenvolver a pesquisa, buscaremos informações empíricas através da técnica 
de entrevistas semiestruturadas com professores que atuam em uma instituição privada de ensino 
superior em Campinas SP. A perspectiva teórica será com base em teorias críticas de educação e na 
teoria histórico-cultural sobre o desenvolvimento humano. Há queixas contundentes de alunos sobre a 
ausência de outras qualidades que contribuiriam para a efetiva aprendizagem, além do domínio técnico 
dos docentes. Com essa pesquisa, busca-se levantar quais as características mais importantes para a 
docência e como os docentes devem desenvolver tais características para melhor desenvolvimento 
do trabalho pedagógico. Após a execução desse trabalho, serão apresentados os resultados para a 
instituição e para os profissionais entrevistados. O objetivo é demonstrar os resultados, provocando 
uma autoavaliação, reflexões sobre o trabalho em sala de aula e desenvolvimento da prática docente, 
dando maior significado para a profissão.

Palavras-chave: Formação de Professores; Ensino Superior; Docência.

“PROCESSO FORMATIVO DO PROFISSIONAL 
DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR”

Sabrina Gomide Maion
Professora Orientadora: Dra. Heloísa Helena Oliveira de Azevedo 

Linha de Pesquisa: Formação de professores e práticas pedagógicas
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O JOGO NO ENSINO FUNDAMENTAL COMO RECURSO 
PEDAGÓGICO NO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM

Tânia Mara dos Santos Mello
Professora Orientadora: Dra. Maria Silvia P. M. Librandi da Rocha

 Linha de Pesquisa: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas

A pesquisa parte do pressuposto da importância da linguagem para o desenvolvimento do psiquismo 
humano e das possibilidades de tal processo ser mediado pela utilização de atividades que envolvam 
o jogo de regras enquanto prática que promova a interação entre alunos dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Sendo assim, tem por objetivo geral investigar o uso do jogo de regras como um recurso 
pedagógico no desenvolvimento da linguagem verbal dos alunos em ambiente escolar. Foram definidos 
como objetivos específicos: (i) identificar modos pelos quais as crianças fazem uso da linguagem verbal 
durante o desenvolvimento das partidas segundo as regras do jogo; (ii) verificar a existência de novas 
estratégias por meio da linguagem, além do que, se são evidenciadas diferentes formas de pensamento 
a partir das experiências de jogo e (iii) analisar “se” e “como” a dinâmica do jogo e as interações 
propiciam o desenvolvimento da linguagem verbal. Esta pesquisa terá como participantes trinta e 
duas crianças de uma turma de segundo ano do Ensino Fundamental, alunos da pesquisadora em uma 
instituição de ensino municipal de Campinas.  Os objetivos serão alcançados através de observações 
registradas por meio de videogravações da prática de jogo, especialmente planejado para a pesquisa, o 
qual será inserido na rotina escolar da respectiva turma e terá mediação das estratégias de linguagem 
que desencadeiam ações favoráveis na prática do jogo. Tais estratégias de mediação permearão o 
resgate das informações levantadas durante a prática do jogo, a observância das regras estabelecidas 
e promovendo a atenção dos envolvidos para o desenvolvimento da atividade. Este trabalho é 
desenvolvido pela linha de pesquisa Formação de Professores e Práticas Pedagógicas por meio do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC- Campinas e espera-se que os resultados tragam 
novos subsídios teóricos relativos a práticas pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento da 
linguagem verbal das crianças, estruturada por meio do jogo de regras; bem como, por tratar-se de 
uma pesquisa de aplicação, pretende-se contribuir para a formação de professores.

Palavras-chave: Linguagem; Atividade lúdica; Histórico-Cultural.
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Estudos propostos por Darwin serviram de base para os trabalhos de Vigotski no campo da filogênese. 
Muito foi superado para que Vigotski, já nos campos da ontogênese e da sociogênese, formulasse 
ideias sobre o desenvolvimento do ser humano. Atualmente, essa superação faz-se necessária junto ao 
sistema educacional, pelo presente Darwinismo Pedagógico e seleção de alunos por meio da reprovação. 
Práticas pedagógicas fundamentadas na Teoria Histórico-Cultural auxiliariam o professor no processo 
de ensino-aprendizagem e, consequentemente, na diminuição das reprovações e outros problemas. A 
mediação planejada e próxima a cada aluno é uma possibilidade para enfrentar as dificuldades que 
surgem durante o processo de aprendizagem. Um instrumento adequado para subsidiar tal prática 
deriva de tecnologias digitais. Vídeo-aulas, mediação virtual, quando aplicadas em sala de aula, podem 
resultar em instrumentos capazes de potencializar a ação do professor, mediador real. O objetivo 
do estudo é analisar o processo de ensino-aprendizagem e as potencialidades de alunos do Ensino 
Médio, desenvolvidas a partir da aplicação de uma prática pedagógica apoiada em vídeo-aulas, sob o 
ponto de vista do Darwinismo Pedagógico e da Teoria Histórico-Cultural. Consiste em uma pesquisa 
qualitativa, participante de intervenção, aplicada por um bimestre letivo junto a alunos do 1º ano do 
Ensino Médio de uma escola privada, no município de Iguape/SP. Vídeo-aulas para a disciplina de 
Biologia serão produzidas pelo professor-pesquisador e aplicadas durante as aulas. Isso permitirá ao 
professor um acesso mais próximo aos alunos com dificuldades de aprendizagem, enquanto outros 
fazem uso de sua mediação virtual. A aplicação será registrada pelo professor-pesquisador por meio 
de um diário de campo após cada aula. O desempenho, a aprendizagem e as impressões dos alunos 
serão monitoradas por meio de fichas, avaliações e conversas coletivas. As impressões dos pais, ou 
responsáveis, serão recolhidas por meio de questionários. Os resultados serão comparados aos do 
bimestre seguinte, sem aplicação da proposta. Espera-se contribuir para a formação de professores 
e práticas pedagógicas, ao considerar diferentes habilidades e competências dos alunos, buscando a 
melhoria no desempenho escolar e no processo de ensino-aprendizagem. 

Palavras-chave: Darwinismo Pedagógico; Teoria Histórico-Cultural; ensino-aprendizagem; mediação; 
vídeo-aula.

DARWIN, VIGOTSKI E A CIÊNCIA DA EDUCAÇÃO: O DA-
RWINISMO E A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL NA PRÁ-
TICA PEDAGÓGICA E AS SUAS CONTRIBUIÇÕES NO PRO-

CESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Thales Kodi Namba

Professora Orientadora: Dra. Elvira Cristina Tassoni Martins
Linha de Pesquisa : Formação de Professores e Práticas Pedagógicas
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AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA EM UM SISTEMA 
PRIVADO DE ENSINO

Thalita Regina Garcia da Silva
Professora Orientadora: Dra. Mônica Piccione Gomes Rios 

Linha de Pesquisa: Políticas Públicas em Educação

As avaliações em larga escala que integram as políticas públicas de avaliação no Brasil avançam para 
a terceira década de atuação, desde as primeiras iniciativas nos anos noventa, até esta segunda década 
do século XXI. As diferentes esferas do poder público, nos níveis federal, estadual e municipal, têm 
desenvolvido, para diferentes níveis de ensino, sistemas de avaliação em larga escala cujo principal 
propósito declarado é a promoção da qualidade educacional. Em nível nacional a Avaliação Nacional 
do Rendimento Escolar (Anresc) – conhecida como Prova Brasil, tem sobressaído, sobretudo em 
função de compor o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Neste cenário, há 
sistemas de avaliação sendo realizados em redes privadas de ensino. O problema gerador da pesquisa 
questiona os ganhos (aspectos desenvolvidos) e as dificuldades (aspectos a desenvolver) de um 
programa de avaliação da educação básica, pautado nas mesmas premissas e metodologia adotadas 
pela Prova Brasil, de uma rede privada de extensão nacional. Derivado do problema, estabeleceu-
se como objetivo geral, identificar os ganhos e as dificuldades do referido programa de avaliação. 
A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, sem desprezar os dados quantificáveis. O material 
empírico será produzido por meio de entrevista semiestruturada com o idealizador do programa e 
grupos focais e questionários mistos on-line para gestores e coordenadoras pedagógicas dos níveis 
de gestão regionais e sub-regionais. Os principais autores que balizam este estudo são Domingos 
Fernandes, Luiz Fernandes Dourado, Sandra Zákia Souza. A análise dos dados será realizada em 
um esforço de diálogo com os autores referenciados. Por meio de revisão de literatura nas bases de 
dissertações e 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), constatou-se 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, o que indica a singularidade do estudo em pauta. Pretende-se que a 
pesquisa constitua contributo para a reflexão e produção de conhecimento neste campo de estudos.

Palavras-chave: Prova Brasil; educação básica; políticas públicas de avaliação.
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O ESPORTE COMO FERRAMENTA PARA A PROMOÇÃO 
DA AUTORREGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM: UM ESTU-

DO COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
QUE BUSCAM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Vanderlei Palandrani Junior
Professora Orientadora: Dra. Jussara Cristina Barboza Tortella

Linha de Pesquisa: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas

A escassez e privação de oportunidades oferecidas às pessoas com deficiência são tão prejudiciais 
ao seu desenvolvimento quanto o déficit intelectual característico da patologia. Com o processo de 
inclusão, os profissionais da educação são questionados acerca de estratégias e metodologias de 
trabalho que proporcionem o aprendizado de todos os alunos, especialmente aqueles com deficiência 
intelectual. Neste sentido, o presente estudo, pautado na perspectiva sociocognitiva, parte da hipótese 
de que experiências lúdicas pautadas na prática de jogos e esportes oportunizadas às pessoas com 
deficiência intelectual possam favorecer o desenvolvimento de habilidades profissionais e promover 
a autorregulação da aprendizagem. O objetivo da pesquisa será criar e avaliar um programa de 
práticas em jogos e esportes (“DEZPORTIVO”) como ferramenta para promoção da autorregulação 
da aprendizagem e habilidades profissionais para pessoas com deficiência intelectual participantes de 
um programa de Extensão Universitária de Preparação para o Mundo do Trabalho. Participarão do 
estudo 25 pessoas. O programa será composto por um roteiro de atividades, incluindo a prática de 
jogos e esportes que estimularão o “planejar” (“bocha”), “executar” (“voleibol adaptado”) e “avaliar” 
(“tchoukball”). Os instrumentos serão: o Inventário de Processos de Autorregulação da Aprendizagem 
(IPAA) adaptado para o contexto das atividades esportivas. O IPAA será aplicado como entrevista aos 
participantes no início do programa e no final de cada uma das fases para avaliação dos processos de 
“planificação”, “execução” e “avaliação”. Os relatos em diário de campo e filmagem das atividades 
serão utilizados para fins de registro das observações possibilitando análises qualitativas e quantitativas. 
Os dados serão analisados conforme o método de análise de conteúdo. Com a presente pesquisa, 
espera-se elucidar informações que corroborem para identificação e reconhecimento das atividades 
lúdicas pautadas na prática de jogos e esportes como uma ferramenta eficaz para a promoção da 
autorregulação da aprendizagem, especialmente das pessoas com deficiência intelectual.

Palavras-chave: Esporte; Autorregulação; Deficiência Intelectual.
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A VISÃO DE BOLSISTAS E GESTORES DO PROUNI SOBRE 
AS EXIGÊNCIAS DO PROGRAMA

Víctor Marques Varollo
Professor Orientador: Dr. André Pires

Linha de Pesquisa: Políticas Públicas em Educação

O Programa Universidade Para Todos – ProUni é uma política pública federal que tem por objetivo 
a inserção de egressos do ensino médio público, ou egressos bolsistas da rede privada de ensino 
médio, em instituições de ensino superior privadas. Esse acesso ocorre através do fornecimento de 
bolsas parciais de 50% ou integrais, à alunos que atenderem a certas exigências do programa. Essas 
exigências ocorrem antes do ingresso, e também durante o período em que o aluno estiver cursando 
sua graduação. Para inscrever-se no programa é necessário atender a requisitos econômicos, como 
possuir uma renda per capta de até um salário mínimo para pleitear a bolsa integral, e de até três 
salários mínimos para pleitear a bolsa parcial. Além disso é necessário ter uma média mínima de 450 
pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, e não obter nota zero na redação. Ao longo da graduação 
ainda é necessário que o aluno possua um desempenho acadêmico onde tenha aproveitamento de 75% 
das disciplinas cursadas no período, além de não possuir uma mudança no seu perfil econômico, de 
modo que deixe de atender aos requisitos iniciais do programa. A verificação do atendimento dessas 
exigências é realizada por profissionais gestores da própria universidade. Tendo esse panorama, o 
objetivo do projeto de pesquisa é o de compreender a visão que os bolsistas e os gestores têm dessas 
exigências. Para essa compreensão, serão realizadas dez entrevistas, sendo oito com bolsistas, e duas 
com gestores, de uma universidade sem fins lucrativos localizada no Estado de São Paulo. Através 
dessas entrevistas espera-se ter uma compreensão de como as exigências postuladas no programa 
afetam, ou não, o processo de formação acadêmica dos alunos bolsistas. A hipótese é que a visão 
dos beneficiários seja de que as exigências são necessárias, uma vez que é o que garante que os 
mesmos são merecedores de serem beneficiários da política, mas ao mesmo tempo age como algo 
extremamente burocrático. Sobre a visão dos gestores, a hipótese é de que os mesmos possuam uma 
visão institucionalizada das exigências, sendo então mecanismos necessários para a legitimação 
do recebimento da bolsa pelos beneficiários, além de um instrumento necessário para se evitar que 
pessoas que não se enquadram no perfil do programa recebam a bolsa. A análise dos resultados se dará 
pela perspectiva da sociologia bourdieusiana.

Palavras-chave: Inclusão; Políticas de acesso ao ensino superior; ProUni.

Resumo: 


