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A CIÊNCIA JURÍDICA COMO APARATO ÀS TRANSFORMAÇÃO SÓCIO-

CULTURAIS DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DAS USINAS 

SUCROALCOOLEIRAS NO PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO: SOB A 

ÓPTICA DO DIREITO AMBIENTAL E DOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS 

 

   TALITA CINTRA FERREIRA – UEMG (PIBIC-Fapemig) 

        talitacintra@netsite.com.br 

 

Esta pesquisa integra um projeto, em andamento, intitulado “IMPACTO DAS 

ALTERAÇÕES AMBIENTAIS DECORRENTES DA IMPLANTAÇÃO DAS 

USINAS SUCROALCOLEIRAS NO PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO: 

ABORDAGEM DO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

CULTURAL À LUZ DO DIREITO AMBIENTAL E DOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

Minas Gerais (FAPEMIG) em vigência no corrente ano. Insere-se na seara do Direito 

Ambiental e tem como objetivos evidenciar os desdobramentos/impactos do processo 

econômico e cultural da implantação sucroalcooleira no Pontal do Triângulo Mineiro, 

sobretudo da cidade de Ituiutaba, abarcando a expansão do agronegócio, interligar os 

aportes teóricos jurídico-constitucionais e a realidade sócio-cultural da região do Pontal 

do Triangulo Mineiro, sobretudo ao município de Ituiutaba, com o escopo de analisar, 

do ponto de vista do Direito Ambiental e dos Direitos e Garantias Fundamentais, o meio 

ambiente cultural da região do município em face à afluência de migrantes advindos 

com o processo de expansão das usinas sucroalcooleiras. Concomitantemente, 

apresentar-se-ão as transformação do meio ambiente cultural sob a óptica dos Direitos e 

Garantias Fundamentais; pesquisar sobre a cultura e o modo de vida dos migrantes; 

identificar diferenças sócio-culturais. Apreendendo, dessa maneira, o mecanismo de 

atuação da ciência jurídica frente às vicissitudes culturais do grupo objeto do estudo. 

Vislumbra-se que o homem produz cultura a partir de sua observação da natureza, 

criando símbolos e representações. Os resultados parciais desta pesquisa denotam que a 

Ciência Jurídica, como reguladora e disciplinadora das relações sociais, pode contribuir 

para a manutenção de um meio ambiente cultural equilibrado, vez que o Direito tem 

relevante e indispensável encargo; portanto, deve-se considerar a necessidade pensá-lo 

prospectivamente. Outra relevante consideração foi que a expressão “desenvolvimento” 

incorpora, paulatinamente, em seu significado aspectos sociais, culturais, políticos e 

econômicos. Sendo, um conceito pluridimensional. No aludido termo, encontra-se 

implícita a noção de busca de crescimento sem destruição. De acordo com o mesmo, 

propõe-se uma re-criação do modelo econômico vigente, para que este procure 

satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de suprir suas próprias necessidades. Portanto, almeja-se a conjugação entre 

desenvolvimento e meio ambiente, de forma a integrar os objetivos constitucionais tal 

qual a ordem econômica e social com a questão ambiental. Assim, pondera-se que 

novos valores e princípios estão se consolidando enquanto direitos individuais e/ou 

sociais, o que significa dizer que o ordenamento jurídico brasileiro tem acompanhado as 

novas exigências sócio-culturais pela qual passa a sociedade. De forma que o Direito 

não pode ser apreendido e entendido a posteriori da conjuntura sócio-econômica que o 

circunscreve, mas deve ser compreendido na dialética do desenvolvimento sócio-

cultural da experiência jurídica humana, afirmando assim novos princípios e tendências, 

deve ser fruto dos desejos e anseios mais latentes de uma sociedade. Assim, salienta-se 

a necessidade de encarar a Ciência Jurídica em seu caráter prospectivo e dinâmico, 

como uma realidade histórico-cultural. 

mailto:talitacintra@netsite.com.br
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Palavras-chave: Direitos e garantias fundamentais; alteração cultural; Expansão 

sucroalcooleira 

 

DIREITO, EDUCAÇÃO E CRIMINALIDADE NAS PRIMEIRAS 

DÉCADAS REPUBLICANAS: CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA NA 

IMPRENSA PERIÓDICA DO TRIÂNGULO MINEIRO. 

 
 

Rogéria Moreira Rezende Isobe 

Professora Adjunta da Universidade Federal do Triângulo Mineiro 

 
Natália Cristina Rezende Isobe 

Acadêmica do Curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

Este trabalho aborda as relações estabelecidas entre a criminalidade e a educação da 

infância no âmbito do projeto republicano de expansão e modernização da escola 

pública ocorrido em Minas Gerais no início do século XX. Ancorado nos pressupostos 

teórico-metodológicos da Historia Cultural, busca apreender aspectos da cultura jurídica 

e cultura escolar presentes nos debates políticos veiculados na imprensa periódica do 

Triângulo Mineiro. A análise situa-se na interface entre o Direito e a Educação e tem 

como objetivo contribuir para os estudos históricos das duas áreas do conhecimento 

ensejando novas leituras e investigações das experiências jurídicas e educacionais, 

entendidas como fenômenos culturais, historicamente localizados. No diálogo entre a 

História do Direito e História da Educação, examina artigos da imprensa local 

considerando que, no cenário de urbanização das primeiras décadas republicanas, as 

propostas e políticas públicas direcionadas para as crianças expressam as concepções de 

infância construídas pelos atores sociais preocupados em erradicar a criminalidade e a 

vadiagem infantil com intuito de consolidar a ordem urbana. No interior do projeto 

civilizatório republicano, a infância era concebida de modo ambivalente, representada 

de um lado pela “criança” que se desejava – associada aos valores da disciplina, ordem 

e trabalho – de outro lado pelo “menor” – vinculado à pobreza, ociosidade, vadiagem, 

rebeldia, criminalidade – que precisava ser regenerado, disciplinado, educado. Desta 

forma, as concepções de “criança” e “menor” assumiram contornos com base no 

discurso médico-higienista predominante no período em tela, no qual a escolarização 

configura-se como estratégia fundamental de civilização da infância com o propósito de 

regenerar os possíveis delinqüentes e criminosos do futuro e erradicar os hábitos 

considerados prejudiciais ao progresso da nação.  

Palavras-chave: História do Direito, História da Educação, Infância. 

 

O SIGNIFICADO DO TRABALHO: O TRABALHO EM SI E 

FONTE DE SATISFAÇÃO 

 

Cintia Rodrigues de Oliveira Medeiros - UFU 

Rodrigo Miranda - UFU 

Janaina Tavares Silva - Faculdade de Marketing e Negócios 
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O trabalho é considerado uma atividade que desempenha papel central no conjunto das 

relações sociais; e não apenas  como meio de satisfação das necessidades básicas do 

homem. O desenvolvimento social está ligado à história do trabalho, que significa mais 

que uma ocupação ou um ato de servir, mas tem um sentido mais amplo como: 

desenvolvimento, crescimento, realização profissional e pessoal, contribuição, valor, 

cultura. Neste artigo, nós examinamos as representações sociais de artesãos da 

FEIRARTE, evento tradicional da cidade de Uberaba, MG. O objetivo do trabalho é 

identificar as representações sociais que os artesãos fazem da sua participação, com o 

seu trabalho, na feira. Tais representações são consideradas, aqui, como lentes que os 

artesãos presente utilizam para ver a sua participação na feira. O aporte teórico utilizado 

é a teoria das representações sociais de Moscovici (1976). As representações sociais são 

consideradas como um fenômeno relacionado a um modo particular de compreender a 

realidade, pois explicam, justificam ou questionam a realidade do contexto social. Trata-

se de uma pesquisa qualitativa cujo método de procedimento é a pesquisa de campo, 

cujos dados considerados são as fotografias produzidas pelos artesãos e o significado 

que os mesmos descrevem sobre a feira. Os resultados apontam  que o significado da 

FEIRARTE, para os artesãos, é um espaço social no qual a satisfação e o trabalho em si  

se misturam. No caso da FEIRARTE, um evento tradicional na cidade de Uberaba, o 

impacto na vida das pessoas é evidenciado em seus depoimentos, inclusive mostrando-

se um espaço em que o trabalho organizado é capaz de fazer emergir relações diferentes 

entre o público e os artesãos. 

 

Palavras-chave: Significado do Trabalho. Espaço Social. Representações Sociais 

 

ESPORTE: A TRAJETÓRIA DOS ADOLESCENTES EM UMA 

COMPETIÇÃO ESPORTIVA 
 

Carlos Henrique Araújo Vidigal 

Escola Estadual João Pinheiro  

bagovidigal@yahoo.com.br 

 

Wilmar Divino Silva 

Instituto Superior de Educação e Teologia. Itanhaém, SP  

wilmards@zipmail.com.br  

 

 

O presente trabalho objetiva identificar e analisar a evolução dos valores na trajetória do 

adolescente em decorrência da competição esportiva – o futebol. A importância do 

esporte para a sociedade é vista e vivenciada de diversas formas, sua prática tem 

reflexos significativos, principalmente, na educação e saúde da população, quando 

viabiliza a superação de problemas sociais apresentados pelo país, uma atividade que 

vem ganhando relevância econômica, conseqüências resultantes dos recursos aplicados 

e do número crescente de empresas envolvidas. A classificação enquadrou-se no nível 

da pesquisa exploratória, pretendeu-se investigar os resultados alcançados pelo Projeto 

Primeiros Passos, iniciou-se uma investigação no sentido de observar o jovem 

adolescente, objeto de pesquisa, durante a competitividade esportiva, em especial, no 

futebol, e pôde registrar e documentar passos de sua trajetória, percebendo as 

modificações ocorridas tanto em proporções físicas, como seus interesses, valores, 

emoções no contexto social. Utilizou-se para coleta dos dados: um questionário para os 

mailto:bagovidigal@yahoo.com.br
mailto:wilmards@zipmail.com.br
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atletas e outro para os dirigentes da entidade esportiva que possibilitou a aquisição dos 

resultados e análise dos dados. Concluiu-se que para compreender cada ser/sujeito na 

prática das atividades esportivas, como parte de sua história e cultura, houve um 

acompanhamento dessa prática para interpretação das experiências vividas por estes 

jovens adolescentes.  

 

Palavras-chave: Esporte. Adolescência. Competição. 
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O PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: sua formação pedagógica 

X políticas educacionais 
 

 

COUTINHO, Ednaldo Gonçalves  
IFET - Inst.Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triâng.Mineiro–Campus Uberlândia 

E-mail: ednaldo@iftriangulo.edu.br 

 

O presente texto buscou compreender a formação de professores no contexto da 

reestruturação das forças produtivas capitalistas e do reordenamento do Estado, ao 

imprimir novos contornos à ordem mundial. Dessa forma, visou compreender de que 

forma as políticas sociais implementadas pelo Estado orientam a formação de 

profissionais, professores e professoras, no cenário histórico das reformas educacionais, 

ao explicitar os significados, as características, os avanços e as possibilidades existentes 

no atual modelo de formação de recursos humanos para o país. O texto tenta então 

mostrar, que está presente na realidade educacional uma nova pedagogia de resultados, 

que introjeta, conforma e modifica comportamentos e atitudes no meio educativo e nas 

relações sociais. Também procura situar o quadro sócio-econômico em que ocorre o 

processo de discussão da iniciativa governamental e as tendências do tema formação de 

professores no contexto mundial e brasileiro. Por fim, o texto busca apresentar as novas 

tendências que se apresentam para a formação pedagógica no campo acadêmico e 

profissional da Educação Física e as conseqüências dos novos pressupostos indicados 

para a melhoria da qualidade da educação apontados pelas políticas públicas. A análise 

foi baseada nos princípios da pesquisa qualitativa e orientou-se por uma metodologia 

que contempla a análise documental dos materiais publicados pelo governo federal, dos 

referenciais bibliográficos e das produções teóricas, no sentido de situar teórica e 

conceitualmente as Teorias da Educação e da Educação Física sobre a formação de 

professores. Ao tomar as competências como categoria de análise, o estudo aponta a 

possibilidade de se estar lidando com os traços embrionários de uma nova pedagogia de 

resultados, extensivo a toda formação profissional. Como contribuições, este texto 

sugere algumas possibilidades de intervenção crítica nesse processo, indicando 

elementos que possam auxiliar a elaboração dos futuros projetos de formação de 

professores de Educação Física, por parte das instituições de ensino superior. 

 

Palavras-Chave: Educação Superior; Políticas de Formação de Professores; Professor 

de Educação Física. 

 

 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS: O MÉTODO 

CIENTÍFICO EM DISCUSSÃO 
 

Fernanda Duarte Araújo Silva 

UFU/FACIP 

fernandaduarte@pontal.ufu.br 

 

Esse trabalho é resultado de uma pesquisa desenvolvida no curso de Mestrado em 

Educação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), nos anos de 2006 e 2007 e 

buscou investigar as Representações Sociais dos professores de Ciências de 5ª a 8ª 

séries sobre o Método Científico (MC) e os efeitos dessas representações em suas 

práticas docentes. O referencial teórico metodológico utilizado foi o das Representações 

Sociais, na perspectiva moscoviciana. Percebemos que os pesquisadores que estudam as 
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Representações Sociais nessa perspectiva apóiam-se, na maioria das vezes, em um 

conceito construído por Jodelet (2001), que, visando esclarecer o conceito e os 

processos que formam as Representações Sociais, estudou o desenvolvimento dos 

conhecimentos, enfatizando sua importância no campo das ciências humanas e sociais. 

Ela entende as Representações Sociais como uma forma de conhecimento socialmente 

elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social. Os instrumentos utilizados para a coleta de 

dados foram questionários e entrevistas. A análise de um e outro instrumento, embora 

com algumas incoerências, aponta uma prevalência de representações construtivistas.  

Em relação aos efeitos que essas representações surtem nas práticas dos sujeitos, a nossa 

conclusão é que isso não aconteceu de forma significativa. De maneira geral os 

professores da pesquisa avaliam como vantajosa a utilização dessa metodologia no 

ensino de Ciências, justificando não a fazerem, em função de algumas dificuldades 

operacionais e mesmo de formação. Ao desenvolver este trabalho, em momento algum, 

estamos defendendo a necessidade de utilização do MC na aula de Ciências. Não 

desconhecemos, inclusive, os efeitos desastrosos da sua utilização, nas décadas de 1960 

e 1970, quando se buscava formar os “mini-cientistas”, em conseqüência, o excesso das 

Feiras de Ciências, realizadas com intuito de despertar nos alunos a possibilidade de 

redescobrir os conhecimentos científicos. Mas temos claro que sua correta utilização, 

que inclui uma postura investigativa, levando em conta os conhecimentos prévios dos 

alunos, traz ganhos tanto para a aprendizagem dos conhecimentos científicos, quanto 

para uma correta compreensão sobre a Ciência, o que vai refletir-se numa postura crítica 

do aluno cidadão. Esperamos dessa forma, que esse trabalho contribua com aqueles que 

se preocupam com a formação do professor de Ciências. 

 

Palavras-chave: Método Científico; Ensino de Ciências; Representações Sociais.  

 

 

CONCEPÇÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: LIMITES E 

CONTRIBUIÇÕES 

 

Msc. Patrícia Lopes Jorge Franco – UNIUBE/SMEEL 

pjfranco@netsite.com.br 

Drª. Andréa Maturano Longarezi – UFU 

andrea.longarezi@terra.com.br 

 

Este trabalho apresenta dados de uma pesquisa desenvolvida em nível de mestrado e 

consiste na análise das concepções sobre formação docente, suas contribuições e 

limitações para o campo das ações de formação continuada. A pesquisa orientou-se pela 

perspectiva histórico-cultural e encontrou na Teoria da Atividade de Leontiev o eixo 

articulador para analisar e discutir as ações de formação continuada vivenciadas pelos 

professores, tendo em vista a formação humana, mediante a práxis social. Nesse sentido, 

de forma propositiva, apontou contribuições deste referencial teórico-metodológico para 

as ações formativas. A partir de uma abordagem qualitativa, por meio do estudo de caso 

e análise documental, pesquisou o contexto das ações de formação continuada de 

professores dos anos finais do ensino fundamental, das escolas municipais de 

Ituiutaba/MG, no período entre 2006 a 2008, com o intuito de desvelar o significado 

social (o conteúdo da ação) e o sentido pessoal (o motivo da ação) para os professores, 

mailto:pjfranco@netsite.com.br
mailto:andrea.longarezi@terra.com.br
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procurando compreender e explicar a inter-relação ou não existente nesse processo 

formativo e como este pode ser uma atividade dominante, potencializadora do 

desenvolvimento pessoal e profissional docente. A partir dessas indagações os objetivos 

norteadores foram: investigar os entraves, os impasses que se inserem neste fenômeno 

educativo, as perspectivas de atuação e os anseios que permeiam a prática cotidiana dos 

professores e suas necessidades formativas. Os resultados demonstraram: uma estreita 

relação entre motivos, necessidades, condições objetivas e subjetivas e a atividade 

educativa, ou seja, o trabalho docente, a práxis social. Depreendemos de seus próprios 

anseios e perspectivas, os possíveis caminhos e instrumentos mediadores nesse processo 

de inter-relação entre sentido e significado, para a formação continuada atingir o fim a 

que se propõe: o de contribuir com o desenvolvimento pessoal e profissional docente e, 

consequentemente, com as mudanças qualitativas na prática educativa. A pesquisa 

possibilitou compreender também que não basta oferecer a formação continuada aos 

professores, antes importa inquirir sobre suas necessidades formativas, sobre seu 

trabalho docente, sobre o significado social e o sentido pessoal que esta “atividade” tem 

para o sujeito “professor”. Reconhecemos imprescindível neste percurso abrir espaço 

para que as reflexões e discussões aconteçam também no interior das escolas, 

entendendo-as como espaços formativos deste coletivo de professores e como parte do 

projeto político-pedagógico da instituição.  

 

Palavras chave: concepções de formação docente; atividade de ensino; significado 

social e sentido pessoal. 

 

METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR UNIVERSITÁRIO: análise das ementas dos cursos de 

Especialização. 

 

Cláudia Macedo Coutinho Freitas – FEIT UEMG /SMEEL 

coutinho.claudia@hotmail.com 

Armindo Quillici Neto – FACIP UFU  

armindoqn@terra.com.br  

 

Resumo: 

O presente artigo é parte de uma pesquisa desenvolvida e apresentada como dissertação 

no programa de Mestrado em Educação Superior da universidade do Triângulo – 

UNITRI em Uberlândia/MG. A dissertação intitulada Formação Pedagógica do 

Professor Universitário: uma análise da disciplina Metodologia do Ensino Superior dos 

cursos de Especialização que teve como tema central a formação pedagógica dos 

professores para atuar na docência da Educação Superior. Seu objetivo foi investigar 

qual a formação pedagógica pretendida para o aluno/docente na disciplina Metodologia 

do Ensino Superior por meio da análise de 73 Projetos Políticos-Pedagógicos de cursos 

de especialização de cinco instituições de ensino no interior de Minas Gerais, próximas 

a Uberlândia. Neste artigo se discute, interpreta e avalia ementas sugeridas em 25 

programas da disciplina Metodologia do Ensino Superior, objetivando caracterizar sobre 

“o quê” se tem lido, discutido e socializado entre alunos e docentes que possam 

contribuir com a formação pedagógica do professor universitário. Apresentamos dados 

mailto:coutinho.claudia@hotmail.com
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coletados que apontam as temáticas mais indicadas nos programas da disciplina 

Metodologia do Ensino Superior e em que perspectivas os temas são abordados.  

Concluímos o artigo apontando a importância de se pesquisar os cursos de Pós-

Graduação/Especialização para a formação pedagógica do docente universitário, uma 

vez que segundo dados do Censo do Ensino Superior, INEP/MEC, 1998, dos 165.122 

professores universitários, 35% (57.766) são especialistas, 27,5% (45.483) mestres e 

18,8 (31.073) doutores. Apresentamos ainda uma reflexão sobre os dados encontrados 

apontando uma crítica à formação de professores nos cursos de especialização e a falta 

de identidade da disciplina Metodologia do Ensino Superior. 

 

Palavras-chave: Formação de professores; ementas; especialização. 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE LEITURA: UMA 

PERSPECTIVA LEXICAL  
 

Lúcia Helena Ferreira Lopes (PUC-SP, FTM) 

lucial@meganet.com.br - CAPES 

 

Esta comunicação situa-se na área da Lexicologia em interface com a Linguística 

textual e objetiva apresentar uma proposta de leitura de dois textos do gênero fábula, 

produzidos em contextos sócio-históricos distintos, mas que se assemelham no tocante 

ao propósito de dizer ao leitor, em qualquer época, qual é o papel social do “ancião” e 

do “velho”. Esse trabalho justifica-se na medida em que, partindo dos postulados teórios 

da Lexicologia, oferece uma estratégia que faculta o desenvolvimento das habilidades 

de leitura significativa (LOPES, 2004). Para tanto, considera-se que, conforme Auroux 

(1992), gramática e dicionário são duas tecnologias que constituem os pilares do saber 

metalinguístico. No entanto, o foco atribuído às atividades gramáticais não 

permitiu/permite que o dicionário fizesse/faça parte, de forma eficiente, das práticas de 

ensino de Língua Portuguesa. Com a virada porporcionada pela pragmática, os estudos 

centrados na palavra e na frase isoladas cederam espaço para o texto e, nessa dimensão, 

os pressupostos lexiais fazem-se necessários uma vez que a palavra, agora em uma real 

situação de uso, inserida na moldura da frase e agasalhada no texto, integra-se na 

dimensão textual como forma remissiva do que está representado no texto (SILVEIRA, 

1997). Para Turazza (2002), o léxico configura-se como o conjunto de conhecimentos 

armazenados na memória social de longo prazo e, assim sendo, a competência lexical 

faculta aos leitor transmudar os significados - sentidos sedimentados pelo uso e inscritos 

nas páginas do dicionário - em novos/outros sentidos, constuídos na/pela interação 

dialógica, mas sempre pautados na dupla lateralidade que sustenta qualquer texto: as 

formas léxico-gramaticais. A partir dos signficados condensados nas palavras “ancião” 

e “velho”, inscritas nas fabulas “O ancião e a morte” e “O lenhador e a morte”, 

respecitvamente, escritas por Esopo e Lobato, foi possível traçar, pelo marco das 

cognições da Grécia Antiga e do Brasil Moderno, o papel social representado pelo 

“homem de idade avançada” na cultura grega e o papel social desse mesmo homem na 

cultura brasileira. Postula-se que a atividade de formação de professor de língua 

materna deve ter por ancoragem e sustentação a formação de um leitor proficiente em 

língua materna. Somente assim, ele será capaz de desenvolver as habilidades de leitura 

dos seus aprendetes e conduzi-los nas atividades de (re) construção dos sentidos 

inscritos em textos escritos.   

 

Palavras-chave: Léxico, Leitura Significativa, Fábula 
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SABERES E FORMAÇÃO: O COTIDIANO DOCENTE NO ENSINO 

SUPERIOR 
 

Ana Clara Gomes – UFU - Sede  

clara_educa@yahoo.com.br  

  Cristiane da Silva Santos – UFG - Campus Catalão 

crisfrutal@hotmail.com  

  Lucimar Divina Alvarenga Prata- UFU - ESEBA 

lucimarparta@yahoo.com.br  

  Viviane Prado Buiatti Marçal UFU – FACIP 

vivianebmarcal@hotmail.com 

 

O presente estudo teve como objetivo identificar os saberes mobilizados pelos 

professores no Ensino Superior e sua interlocução com a formação para o exercício da 

docência.  Para isso, inicialmente realizou-se um levantamento sobre a temática, e 

posteriormente uma pesquisa de campo de caráter descritivo. A formação docente vem 

sendo um tema amplamente discutido nas esferas acadêmica e governamental e posto à 

compreensão cada vez maior da importância do educador para a formação do sujeito 

como partícipe de um mundo globalizado e cada vez mais exigente. Diversos autores 

consideram que os saberes docentes são plurais, porque envolvem a formação 

profissional, as disciplinas, os currículos e a experiência. Sabe-se que professor que 

ingressa no Ensino Superior dificilmente tem acesso a cursos de formação continuada, 

atua em cursos com disciplinas já estabelecidas e ao receber os programas planeja 

sozinho e, assim, se torna docente. Participaram desta pesquisa seis docentes do Ensino 

Superior que trabalham no Curso de graduação em Pedagogia. Verificou-se que o grupo 

pesquisado valoriza os saberes do conteúdo, mas também aliado a estes atribui a 

importância dos saberes pedagógicos para a atuação docente. Fica evidente nas 

respostas a tentativa de interação entre a teoria e prática e para isso enfatizam os 

recursos metodológicos utilizados pelo professor advindos do saber pedagógico. Outro 

aspecto valorizado pelos professores diz respeito aos saberes da experiência, que são 

associados ao conhecimento teórico-acadêmico. Neste sentido, percebe-se que a 

presente pesquisa é concomitante com vários estudos ao apontar como aspecto relevante 

nos discursos dos docentes de cursos de licenciaturas de que na sua formação houve 

falhas com relação aos saberes pedagógicos para o exercício da docência. Tem-se que 

um novo conceito de formação docente traz consigo a idéia de autonomia, que só é 

compatível se for vinculada a um projeto comum e a processos autônomos de formação 

e desenvolvimento profissional, a um poder de intervenção curricular e organizativo, 

enfim, a um compromisso que transcenda o âmbito meramente técnico para atingir os 

âmbitos pessoal, profissional e social. 

 

Palavras-chave: formação, saberes, docência. 

 

 

A DOCÊNCIA EM SERVIÇO SOCIAL COMO TRABALHO 

PROFISSIONAL NA APREENSÃO DA REALIDADE SOCIAL. 

 

CARVALHO NETO, Cacildo Teixeira de. Especialista em Docência do Ensino 

Superior pelas Faculdades Integradas Jacarepaguá FIJ; graduado em Serviço Social pela 

Universidade de Uberaba - UNIUBE. Assistente Social do Núcleo de Assistência Social 

da Universidade de Uberaba UNIUBE, lotado no Hospital Universitário e Núcleo de 

Práticas Jurídicas. Docente do curso de Serviço Social da UNIUBE. 
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Orientador: Alessandro Garcia de Castro – Faculdades Integradas Jacarepaguá (RJ) 

 

O presente trabalho é parte da Monografia apresentada as Faculdades Integradas 

Jacarepaguá (RJ) para o curso de pós-graduação em Docência do Ensino Superior. O 

tema da pesquisa foi a docência em Serviço Social como trabalho profissional na 

apreensão da realidade social, e o seu objetivo é analisar a prática docente em Serviço 

Social como trabalho profissional na apreensão da realidade social apresentada no 

processo de formação profissional. A realização deste trabalho aconteceu na perspectiva 

histórico social, reconhecendo a prática docente como prática social no ensino superior. 

Para sua construção utilizou-se de pesquisa exploratória, revisão literária e pesquisa 

documental, dentro de uma abordagem qualitativa. A proposta inicial para pesquisa era 

junto ao curso de Serviço Social da Universidade de Uberaba – UNIUBE, mas devido 

intercorrências, a pesquisa foi realizada com os métodos acima citados. Este trabalho 

elenca a Educação como prática social e política social, com ênfase no ensino superior 

dentro do processo de formação profissional em Serviço Social. Para isto evidenciou-se 

a historicidade da Educação e sua inflexão frente ao neoliberalismo; e o Serviço Social 

como profissão histórico-social, a formação profissional e a prática docente na 

apreensão das demandas no cotidiano da sala de aula, e o desvelar da realidade social 

intrínseca neste contexto. Com isto, assinala a prática docente em Serviço Social como 

trabalho profissional dentro dos processos de trabalho da profissão. 

 

PALAVRAS CHAVES: Educação, Serviço Social, docência.    

 

 

A HISTÓRIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS, NO SÉCULO XX E XXI, 

NO BRASIL: UM OLHAR A PARTIR DA TEORIA E DOS 

DISCURSOS DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS 

 

Sandro Prado Santos 

sandrobio@yahoo.com.br 

Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia – 

ESEBA/UFU 

Fernanda Fernandes dos Santos Rodrigues 

fernandabio63@hotmail.com 

Aluna do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu - Ensino de Ciências - 

UFU. 

 
O presente trabalho objetiva inicialmente apresentar um breve histórico do ensino de 

Ciências, no século XX, período de nossa formação na educação básica, e caracterizar 

os pressupostos epistemológicos da Ciência Moderna como subsídios para interpretação 

mailto:sandrobio@yahoo.com.br
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da história do Ensino de Ciências imbricada em nossos discursos. Posteriormente 

destacamos o desafio de ensinar Ciências no século XXI, ressaltando nossas 

experiências enquanto professores da área na contemporaneidade. Entendemos que a 

dinâmica de construção da história do ensino de Ciências é forjada no processo 

histórico-social e, portanto, é um empreendimento humano. Embora tenha sido 

transmitida, por meio dos textos escolares e meios de comunicação, com uma imagem 

de neutralidade, guiada pela busca da verdade, entendemos que são diversos os desafios 

que o ensino de Ciências enfrentará no século XXI cabe então a todos buscar estar 

preparados, garantindo assim um processo de ensino-aprendizagem de qualidade para 

nossos alunos. Para a construção do texto apoiamos no trabalho intitulado Formação da 

Área de Ensino de Ciências: Memórias de Pesquisadores no Brasil (NARDI; 

ALMEIDA, 2004), dentre outros autores. Percebemos que a história do Ensino de 

Ciências está ligada a história da Ciência, na medida em que, estabelecem contatos e 

aproximações. Acreditamos que a História da Ciência pode ser um lugar onde o 

professor busca inspiração para definir conteúdos essenciais, sequências de conteúdos, 

atividades de práticas de ensino. Uma vez que, o papel do ensino de Ciências deixa de 

ser o de transformar alunos em futuros cientistas, para desenvolver competências e 

habilidades, que lhes propiciem uma postura mais crítica perante a ciência e as suas 

próprias vidas.  

 

Palavras-Chave: Ensino de Ciências; Formação Docente; Memórias. 

 

 

PSICOLOGIA E FORMAÇÃO DOCENTE:  

CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Cirlei Evangelista Silva Souza – FACIP/UFU 

cirleievangelista@pontal.ufu.br 

Fernanda Bernardes de Assis – UNIPAC e UNIPAM 

fbernardes78@yahoo.com.br 

 

Este trabalho foi elaborado a partir de uma pesquisa realizada junto aos participantes de 

um Programa de Formação Continuada e teve como objetivos identificar a opinião dos 

mesmos sobre o que é ser professor e quais as contribuições que a Psicologia pode 

oferecer para o cotidiano pedagógico, além de buscar subsídios para propostas de 

formação docente que possam atender às demandas relacionadas à Psicologia e suas 

implicações para a Educação. Participaram desta proposta 91 profissionais que atuavam 

em Uberlândia/MG que, dentro de uma abordagem qualitativa, responderam a um 

questionário com dados sobre sua identificação e duas questões abertas relacionadas ao 

ser professor e às contribuições da psicologia para o cotidiano pedagógico. Com os 

dados de identificação, observamos que a maioria dos participantes tem: mais de 36 

anos; sexo feminino; casado; curso superior em curso ou completo e/ou pós-graduação; 

até 15 anos de tempo de serviço; e atua em instituições municipais. Os resultados da 

pesquisa apontam que os professores: atribuem à Psicologia a participação na formação 

do professor voltada para a compreensão do comportamento e do desenvolvimento 

individual e coletivo do aluno; apresentam o professor como mediador do processo de 

aprendizagem do aluno e como transmissor do conhecimento; descrevem que ele deve 

gostar do que faz, ter responsabilidade e dedicação; relacionam a profissão com 

sofrimento, angústia, renúncia; não enfatizaram as relações afetivas e nem a família 

como constituintes do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Formação de Professores. Psicologia. Educação Básica. 
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UM ESTUDO DA PRÁTICA DIDÁTICA E PEDAGÓGICA DO 

DOCENTE UNIVERSITÁRIO PROFISSIONAL DA ÁREA 

TÉCNICA 

 

Walteno Martins Parreira Júnior 

ISEPI – UEMG / UNIMINAS, E-mail: waltenomartins@yahoo.com 

 

Os docentes universitários, principalmente dos cursos de bacharelado, não recebem 

informações formais sobre didática e pedagogia em sua graduação. Normalmente, 

adquirem estes conhecimentos através de cursos de pós-graduação, ao observarem os 

colegas em suas práticas diárias e alguns que buscam cursos formais e assim 

desenvolvem as suas atividades pedagógicas. A fase inicial da carreira docente é 

marcada pela falta de experiência, pela transição do estágio de aluno para professor e 

também em muitos casos da carreira profissional para a de professor universitário. O 

bacharel que assume a carreira docente tem que se preocupar com o saber profissional e 

também com a docência. É necessário atualizar conhecimentos e as tecnologias da área 

de atuação. A aplicação dos conhecimentos técnicos e profissionais aliados aos 

conhecimentos didáticos e pedagógicos permitem ao profissional-docente o pleno 

exercício da sua atividade acadêmica. Em um primeiro momento, a inexistência das 

disciplinas específicas para a docência, na graduação, pode não ser sentida se as 

atividades forem técnicas ou práticas, mas as a organização das aulas ou a elaboração 

das atividades poderiam ser melhor planejadas se o docente tiver conhecimentos 

didáticos e pedagógicos. Neste estudo bibliográfico, os autores pesquisados, observam 

que a capacitação didática e pedagógica aparece em todos os estudos como um 

componente que necessita de maior apoio. A atividade docente necessita estar ligada ao 

tripé designado por ensino, pesquisa e extensão, pois não há desenvolvimento 

profissional somente na atividade de ensino, mas quando completada pelas atividades de 

pesquisa e de extensão. Concluindo, a prática pedagógica do profissional-docente é 

fruto de suas observações sobre seus antigos professores e dos colegas de trabalho e dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do tempo de atividade docente. Também de suas 

reflexões sobre a prática cotidiana em sala de aula e sobre a sua contribuição na 

formação do profissional e do cidadão que está formando. 

Palavras-chave: Docência universitária, Saberes docentes, Docentes-profissionais 
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EIXO 3 – POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO E 

AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO. 
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REFLEXÕES ACERCA DAS DIRETRIZES PARA A 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO EM MINAS 

GERAIS 

 
Alexandra Bragato Vieira Silva 

Universidade Federal de Uberlândia (FACIP) 

bragato16@gmail.com 

 

Lúcia de Fátima Valente (Orientadora) 

Universidade Federal de Uberlândia (FACIP) 

lucia@pontal.ufu.br 

 

 

Este estudo tem como objetivo conhecer e refletir sobre a organização do trabalho 

pedagógico e, em particular, sobre as diretrizes que norteiam o trabalho do 

supervisor/pedagogo em Minas Gerais. Para a concretização deste, realizamos a análise 

documental do Guia do Supervisor Pedagógico, o qual foi elaborado pela Secretaria do 

Estado de Educação de Minas e faz parte do Programa de Intervenção Pedagógica- 

Alfabetização no Tempo Certo, sendo emerso nas escolas no ano de 2008. Fizemos 

também uma entrevista semi-estruturada com uma supervisora que atua na rede pública 

de Minas Gerais. Para fundamentar a análise documental e os dados coletados na 

entrevista desempenhamos uma pesquisa bibliográfica da temática, a partir dos estudos 

de Apple (2001); Freitas (2008); Pimenta (2008); Vasconcellos (2000/2002); entre 

outros. Diante das respostas obtidas na entrevista, concluiu-se que a organização do 

trabalho pedagógico na escola a qual a supervisora atua, urge superar alguns entraves: o 

autoritarismo, o desinteresse dos profissionais, a falta de trabalho coletivo (que envolva 

todos os membros da comunidade escolar), o trabalho artificial, assim como a falta de 

autonomia dos profissionais da educação. No que diz respeito ao documento analisado – 

o Guia do Supervisor Pedagógico/SEE – evidenciamos que o mesmo tem caráter técnico 

e, sobretudo, de controle e não de apoio, excluindo a autonomia (no sentido de liberdade 

relativa) tanto da equipe diretiva quanto dos educadores, não contribuindo para um 

trabalho pedagógico democrático.  

 

Palavras-chave: educação; trabalho pedagógico; autonomia. 

 

GESTÃO DEMOGRÁTICA: UM NOVO DESAFIO NO ÂMBITO 

ESCOLAR 

Fernanda Domingues Bento (FACIP-UFU) 

Angélica Bisinoto da Silva (FACIP-UFU) 

Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro (FACIP-UFU)  

Lúcia Valente (FACIP-UFU) 

 

 

Na disciplina Projeto Integrado de Prática Educativa III foi proposto às alunas do curso 

pesquisas nas escolas públicas, a respeito de práticas educativas na educação básica. 

Assim sendo, consolidou-se um grupo de alunas, juntamente com duas professoras 

orientadoras, para investigar a Gestão da Escola Pública. Sendo assim, a motivação do 

estudo se deu em conhecer as modalidades de Gestão presentes na escola pública do 

ensino fundamental. A primeira razão a favor do estudo é pesquisar a respeito da gestão 
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nas escolas selecionadas, até então, ainda, não realizada por outros pesquisadores. O 

estudo tem por objetivo compreender o significado de Gestão democrática e como a 

mesma se concretiza na escola pública das redes de ensino em Ituiutaba-Mg. Como 

recursos metodológicos foram realizados entrevistas semi-estruturadas, em duas escolas 

públicas, sendo uma estadual e outra municipal, para dar voz aos sujeitos 

compreendendo a sua visão de mundo a respeito da escola em que atuam. A pesquisa 

utilizada fundamenta-se em leituras que embasaram a elaboração das questões, 

direcionada para a análise das categorias referentes à autonomia, participação e 

qualidade na gestão pública, tendo como instrumentos de pesquisa a entrevista semi-

estruturada. Conclui-se que a gestão democrática nas escolas públicas é a conquista da 

autonomia e uma construção significativa e relevante, em que todos envolvidos com a 

educação estão conscientes de suas responsabilidades e seu papel em sua prática 

pedagógica. Evidenciou-se que a participação deve ser efetiva, propiciando a todos da 

comunidade escolar a possibilidade de vivenciá-la, como também, a discussão, 

sugestão, vez e voz para os rumos que terão a instituição escolar da qual se insere. 

Quanto à qualidade de ensino nas escolas públicas, acreditamos que se tornará realidade 

quando a instituição escolar como espaço de socialização do saber e ação política na 

gestão tiver como princípio a autonomia e a participação. 

 

Palavras Chaves: Gestão democrática, Direção escolar, Educação. 
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Artigo apresentado à Coordenadoria de Educação Aberta e a Distância da UFMS como 

avaliação final de curso para a obtenção do título de Especialista em Planejamento e 

Tutoria em Educação a Distância - EaD. Este trabalho se fundamenta numa pesquisa 

envolvendo um curso a distância de universidade pública. A proposta deste estudo 

aprofunda alguns pontos da gestão inserida neste contexto, ancorado pelo ambiente Web 

colaborativo e-Proinfo. Tais pontos relacionam-se com aspectos administrativos e com 

as práticas abrangendo conhecimentos de informática e manuseio do ambiente Web de 

estudo pelo aluno. Na abordagem da pesquisa qualitativa, utilizou-se questionários para 

a coleta dos dados. Os depoimentos dos participantes das áreas administrativa e técnica 

foram analisados com base na teoria de Paro (1996), em relação à gestão educacional, e 

nas idéias de Araújo (2007), a respeito das interações com recursos midiáticos. Os 

resultados apontaram situações que merecem destaque: Primeiro; obstáculos que os 

gestores encontraram na área administrativa e financeira; Depois, dificuldades 

enfrentadas pelos tutores e alunos com o ambiente colaborativo e-ProInfo, 

caracterizadas pela instabilidade do meio virtual e falta de familiaridade com as 
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ferramentas on-line; E por último, a seleção de alunos sem os requisitos necessários, 

evidenciando na maioria ausência dos conhecimentos prévios de informática. As 

conclusões do estudo sugerem melhorar: A capacitação mais criteriosa dos gestores a 

fim de habilitá-los de forma mais específica no âmbito da gestão; A quantidade de 

encontros presenciais no sentido de aumentar as práticas exploratórias do ambiente Web 

e a mediação entre tutores e alunos; A preparação dos tutores; E o processo de seleção 

dos alunos. Propõem-se que este trabalho se constitua como uma avaliação e contribua 

para as próximas edições do curso, focando não só seu planejamento, mas também 

ampliando seu alcance, objetivando o fomento das políticas públicas de educação e de 

pesquisa. 

Palavras-chave: Gestores, Professores, Dificuldades. 
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A educação no Brasil historicamente é oferecida de maneira desigual às camadas 

economicamente desprivilegiadas da população, as Campanhas de Alfabetização são 

criadas com propostas para reduzir os elevados índices de analfabetismo. É no contexto 

do golpe militar no ano de 1964, que o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL) surge para a expansão quantitativa da educação para jovens e adultos. 

                   A cidade de Uberlândia foi pioneira na implantação do MOBRAL. Para 

tanto, foi realizada uma pesquisa prévia nos jornais de Uberlândia, os quais compõem o 

acervo do Arquivo Público Municipal. No segundo ano do MOBRAL no município de 

Uberlândia foram criadas novas classes de alfabetização estendendo-se aos bairros e 

também na zona rural. A proposta desse trabalho é apontar as especificidades desse 

programa de alfabetização federal no meio rural do município em estudo. Os jornais 

consultados indicam, em um primeiro momento, que esse projeto no campo também 

partia da concepção de que o analfabeto seria uma “chaga ou praga social” que deveria 

ser combatida. Também podemos afirmar que as condições necessárias para o 

funcionamento das salas nas fazendas dependia da disposição das 22 professoras 

contratadas em residirem no local de trabalho. É importante frisar que essa 

pesquisa encontra-se em andamento e que além das fontes escritas (jornais e 

documentos oficiais), também será utilizado o recurso a fonte oral, entrevistando-se 

especialmente, algumas das professoras que trabalharam nesse programa na zona rural 

do município de Uberlândia-MG. 
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Realizada na perspectiva dos estudos sobre a cultura escolar, esta pesquisa focaliza, 

especificamente, o que se entende por qualidade do ensino médio regular na rede 

pública estadual em Minas Gerais, no processo de implantação do Projeto de 

Desenvolvimento Pedagógico Institucional – PDPI como parte integrante do Programa 

Escolas-Referência (PER) pelo governo mineiro. Tomaram-se como alvo da pesquisa 

duas escolas públicas do Interior de Minas Gerais que apresentam concepções sobre 

qualidade do ensino ligadas à forma como receberam e implantaram o projeto. Os 

estudos de Barroso (1996), Canário (1996), Lima (1991, 1996), Marchesi  & Martín 

(2003),  Nóvoa (1995), Zibas (2006), entre outros, proporcionam a percepção de que a 

organização da prática na escola e o cotidiano escolar não são determinados apenas 

pelas disposições legais e administrativas, concretamente decididas por órgãos 

exteriores à escola, isto é, pela instância da qual esta depende. A escola é entendida 

como instância auto-organizada para a produção de regras formais e informais 

características das organizações sociais. Sob esse modo de olhar, é vista o no âmbito de 

contradições sociais que ora dificultam, ora impulsionam o projeto educacional. Para 

viabilizar a realização dos estudos dessas duas realidades escolares foi necessário, antes 

de se partir para o campo empírico, definir e conhecer os procedimentos metodológicos 

que deveriam guiar a investigação durante a permanência nas escolas. Com base no 

estudo de autores como Burgess (1997) e Bogdan & Bilken (1994), as escolas, 

entendidas como uma organização social, apresentam uma infinidade de situações a 

serem investigadas, tornando necessária a definição clara do que, quando e onde coletar 

informações específicas, evitando a perda do foco da pesquisa. Diante disso, o desenho 

da pesquisa incluiu os seguintes procedimentos: análise documental, aplicação de 

questionários, realização de entrevistas semi-estruturadas, observação da realidade 

escolar e “roda de conversa” com os alunos. Percebeu-se que a escola e seus sujeitos 

defrontaram-se com uma série de ingerências na implantação do Projeto de 

Desenvolvimento Pedagógico Institucional, que transformam a sonhada escola em 

pesadelo. Os resultados revelaram que o sonho se desfaz diante de um projeto que se 

propõe, retoricamente, a resgatar uma “qualidade do ensino” ainda suscetível a 

indefinições.  

 
Palavras-chave: Qualidade; Ensino Médio; Políticas Educacionais. 
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O presente trabalho é baseado na dissertação de mestrado que teve como objeto de investigação 

a experiência de implementação da gestão democrática que ocorreu na rede municipal de 

Uberlândia – MG por meio da implementação de diretrizes do Programa Escola Cidadã. Teve 

como objetivo refletir sobre as políticas educacionais implementadas para a consolidação da 

gestão democrática do ensino público e suas implicações no processo de democratização da 

educação. Para isso, foram utilizadas a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, com o 

intuito buscar nos documentos oficiais informações sobre o processo de implantação da gestão 

democrática na Rede Municipal de Ensino de Uberlândia-MG (RME/UDI) e a pesquisa de 

campo, efetivadas por meio de entrevistas semi-estruturadas aplicadas a uma amostra dos 

sujeitos da RME/UDI.Pode-se verificar que o Programa Escola Cidadã da SME de Uberlândia-

MG não foi capaz de efetivar de forma plena a gestão democrática, pois não conseguiu romper 

com as estruturas centralizadoras que perpassam a estrutura da escola, esta marcada por uma 

tradição autoritária presente no sistema público de ensino brasileiro, inserido numa sociedade 

patrimonialista e clientelista. 
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Esse trabalho tem como objetivo analisar as concepções de participação, autonomia, 

democratização da gestão da escola e sua relação com o planejamento escolar 

presentes nas diretrizes oficiais que orientaram essa ação nas escolas em Minas 

Gerais na década de 1990 do milênio passado. Visa ainda compreender como foi o 

processo de assimilação desses conceitos pelos sujeitos envolvidos com a prática 

educativa por meio das ações concretizadas no interior das escolas. Para tanto, foi 

analisado o Manual do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), realizou-se uma 

pesquisa bibliográfica referenciada nos autores Veiga (1996), Gandin (2000), 

Vasconcellos (2000; 2002), Vieira (2000) entre outros e uma pesquisa de campo em 

cinco escolas da rede estadual de Uberlândia. Utilizou-se a entrevista semi-

estruturada para coletar os dados.   No que se refere aos documentos, evidenciou-se o 

caráter essencialmente instrumental, pragmático, “estratégico” que os embasam. 

Constatou-se também que entre os sujeitos investigados, não houve uma assimilação 

significativa das diretrizes e pressupostos que nortearam as políticas educacionais em 

Minas Gerais nos anos de 1990. Na verdade, as concepções de participação, 

autonomia, democratização da gestão da escola e de planejamento presentes no 

cotidiano escolar com que nos defrontamos beiram ao senso comum, caracterizando 

uma visão muito genérica e pouco clara sobre o PDE e sua relação com a construção 

desses princípios nos diferentes segmentos na organização escolar. Não se conseguiu 

apreender uma visão do PDE como elemento constitutivo do trabalho escolar e que 

se configura como instrumento de articulação da ação pedagógica e política da 

escola. Mesmo entre aqueles que ressaltam a positividade do PDE, ainda foi 

destacado o distanciamento entre o que se propõe e o que se realiza na escola.  
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Neste resumo, apresentaremos o resultado de uma pesquisa mais ampla realizada junto 

ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) – MG com a dissertação intitulada da Centralidade da Infância na Modernidade e 

sua Escolarização: a Escola Estadual João Pinheiro – Ituiutaba (MG), 1908-1988. 

Procuraremos apresentar a história da infância no Brasil, priorizando como a criança foi 

vista pelos diversos estudos — tanto aqueles ligados à educação quanto, principalmente, 

os devotados ao campo da História —, ou seja, como a historiografia trabalhou a 

infância nas suas mais variadas dimensões. Com esta perspectiva, volta-se para a 

pesquisa, os processos sociopolítico-culturais pelos quais passou a criança ao longo da 

história, destacando a forma de ser educada até identificar as diferentes concepções que 

foram se estabelecendo sobre a infância. Dessa forma, acompanhar-se-á o processo de 

construção e identificação da concepção de infância e de como foi amadurecendo a 

visão que recai sobre ela quando concebida como um membro a mais dentro do mundo 

adulto sem um espaço específico demarcado na estrutura social. Assim, objetivamos 

fazer alguns apontamentos que permitam compreendê-la no contexto das políticas 

públicas implementadas pelo município, e que não estiveram imunes ao contexto mais 

amplo, ao contrário, dialogaram com as diretrizes e marcos legais adotados pelo Brasil. 

Em termos de referencial teórico, que subsidiou o desenvolvimento da presente 

pesquisa, nos ancoramos nos estudos de autores como Kuhlmann Júnior, Áries, Tozoni 

Reis, dentre outros, os quais nos possibilitaram compreender a real dimensão da 

infância. Já a metodologia utilizada foi a análise documental, das seguintes fontes: Livro 

de ata de registro, registro geral de matrícula, diários de freqüência. Utilizamos os 

jornais da época e alguns depoimentos. Todo esse escopo documental contribuiu para 

difusão de idéias, princípios e concepções em torno do ser criança e da própria infância. 

Nessa perspectiva, buscamos apreender, no âmbito local, como se processou o 

mecanismo de atendimento à infância em Ituiutaba para que possamos compreender 

melhor nosso objeto de estudo. Contudo os aspectos evidenciados foram recorrentes 

para que haja maior entendimento da trajetória de proteção da infância. Podemos 

concluir, enquanto resultado final deste estudo, que a educação infantil, nas séries 

iniciais, teve papel significativo e expressivo no contexto educacional da cidade de 

Ituiutaba e, conseqüentemente contribuiu para difusão de idéias, princípios, e 

concepções em torno do ser criança e da própria infância. 
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 Este trabalho tem por objetivo apresentar as principais iniciativas espíritas no 

campo educacional, desenvolvidas na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, 

direcionadas a comunidade pobre. Constatamos que entre as décadas de 1950 e 1970, 

com o expressivo êxodo rural que houve no país, Ituiutaba, de forma semelhante, passou 

por problemas com o inchaço populacional na zona urbana, ocorrendo formação de 

bairros que estavam desprovidos de escolas públicas; o que contribuiu para a existência 

de um elevado número de analfabetos. Ituiutaba só possuía, até a década de 1950, o 

Grupo Escolar João Pinheiro e o Grupo Escolar Mascarenhas, capaz de atender 

gratuitamente os alunos, com o ensino primário. Assim outras iniciativas foram 

tomadas, como escolas isoladas que funcionavam no sentido de ensinar a ler, escrever e 

contar, mas que só chegavam até a segunda série. Também a situação do ensino ginasial 

era deficitária, pois havia três escolas que o ofereciam: o Colégio Santa Teresa, o 

Colégio São José e o Instituto Marden; mas todas de cunho particular, e as duas 

primeiras ligadas a Igreja Católica. Dessa forma, as altas mensalidades cobradas 

dificultavam o acesso do aluno pobre. É neste cenário que emergem as experiências 

espíritas na área da educação, que pesquisamos ao longo da realização da nossa 

dissertação, por meio da qual promovemos o entrecruzamento das fontes, tais como: 

documentos escolares, entrevistas e atas. Em termos metodológicos adotamos os 

fundamentos da Historiografia Francesa, buscando vislumbrar nos aspectos, global e 

local, encontrar as relações e especificidades próprias para a realidade do município. 

Dessa forma, instituições filantrópicas construídas pelos espíritas em Ituiutaba 

apresentavam cunho social, como o Asilo dos Dementes e a Casa dos Velhos, mas 

também atuaram no campo educacional, por meio da Escola José Dias Machado, o 

Orfanato Lar da Criança e o Educandário Ituiutabano. 
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Este trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla denominada “Modernidade e 

Educação pública no interior do Brasil: Estudo de caso no Triângulo Mineiro (1930-

1950)”, aprovada pela FAPEMIG. Tem como objetivo a análise das relações entre a 

formação docente, os saberes e as práticas pedagógico-culturais produzidas no ensino 

primário nas décadas de 1940 a 1950 na cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. O período 

ora citado, que vai da década de 1940 até o final da década de 1960 é considerado pelos 

historiadores como a era “de ouro” ou “anos dourados”. A metodologia utilizada foi 

entrevistas semi-estruturadas estabelecendo com os sujeitos a interlocução sobre a 

cultura escolar compreendendo que a mesma é própria da instituição e possui suas 

especificidades instauradas no interior das escolas, transitando de alunos e professores, 

de normas a teorias. Numa forma geral, engloba tudo o que acontece no interior da 

escola. A investigação da pesquisa revelou que o Estado de Minas Gerais antecipou-se à 

política educacional do Estado Novo, caracterizada pelo autoritarismo e nacionalismo 

exorbitante, na medida em que houve o fechamento de várias escolas normais mineiras, 

como de Diamantina e Montes Claros, oferecendo salários defasados aos professores em 

virtude da pressão exercida pela Igreja Católica, a qual estava preocupada com a 

demanda do ensino privado confessional. Não obstante isso, o ideal do Governo de 

Getúlio Vargas construiu o modo de “ ser professora” de forma angelical para instruir e 

e educar as almas infantis e inocentes que, futuramente, constituiriam o futuro da nação, 

estabelecendo o “homem certo no lugar certo”. Na década de 50, apesar da queda do 

Estado Novo e da redemocratização do país, nos Anos Dourados, persiste herança 

educacional desenvolvida no período histórico anterior, solidificando a representação da 

normalista como mãe/educadora/ mulher, responsável por educar os filhos e alunos 

como cidadãos prósperos, disciplinados e moralizados para o bem estar da pátria.  

Assim essa pesquisa além de trazer novos elementos para o debate acerca da formação 

de professores trás também o significado histórico da docência no ensino primário nos 

meados do século XX. 
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O presente estudo se estrutura a partir do projeto intitulado “Modernização e Educação 

Pública no interior do Brasil: estudo de caso no Triângulo Mineiro (1930-1960)”, 

aprovado pela FAPEMIG no ano vigente. Através do estudo da reverberação da 

educação pública em Ituiutaba (MG), principalmente com a utilização das fontes 
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documentais primárias, esta pesquisa pretende contribuir para a escrita de uma História 

da Educação Brasileira. Entretanto, no município de Ituiutaba houve um modesto 

processo de institucionalização da escola pública nos anos de 1930 a 1950. É importante 

observar também que, até o ano de 1930 , a economia do município  de Ituiutaba girava, 

exclusivamente, em torno da atividade agropecuária. À partir de 1935, inicia-se o Ciclo 

de Diamante no rio Tijuco, sendo que à partir do ano de 1950, o cultivo do arroz torna-

se predominante,  tendo seu apogeu na década de 1960, quando Ituiutaba foi 

considerada um dos Celeiros do Triângulo, sendo denominada de Capital do Arroz, até 

o fim dessa década. Entre a instalação do primeiro Grupo Escolar em Ituiutaba - 1910 - 

e o segundo Grupo Escolar (1947), denominado Ildelfonso Mascarenhas da Silva ocorre 

uma lacuna, uma ausência da esfera pública na Educação de trinta e sete anos, no 

município de Ituiutaba. A justificativa demográfica fica totalmente prejudicada, pois o 

surgimento de quatro escolas privadas é indicativo de uma demanda efetiva pelo ensino. 

Demonstra ainda que o privado teve um papel decisivo na implantação de escolas 

primárias em Ituiutaba. O objetivo geral deste estudo consiste em compreender a gênese 

do grupo escolar Ildefonso Mascarenhas da Silva, identificando e analisando a evolução 

do mesmo no período que abrange de 1940 a 1950, considerando o mesmo como um 

marco na História da Educação de Ituiutaba. Na metodologia, o processo investigativo 

será desenvolvido de forma a identificar as categorias selecionadas, além da análise de 

documentos-chave e entrevistas que serão transcritas na íntegra para posterior análise 

individual. O jornal “O Grêmio Lítero Educativo “Castro Alves”, ano II de 16 de 

setembro 1957 n.3 Edição especial, traz um artigo intitulado “O ensino em Ituiutaba” 

cuja autora é Sumaia Bittar. No mesmo, esta descreve o ensino de Ituiutaba, numa 

perspectiva de alusão ao progresso da cidade em relação às cidades vizinhas, 

mencionando também que em 1947, o Dr. Hélio Benício de Paiva com a sua ilustre 

amizade com o Prof. Ildelfonso Mascarenhas da Silva traz para Ituiutaba o grupo 

escolar que recebeu o nome do último, em uma justa homenagem. As conclusões 

parciais do estudo revelam que a majestosa cidade da capital do arroz trazia em sua 

gênese a precariedade do ensino público, visto que o grupo ora estudado permaneceu 

durante mais de uma década sendo acolhido por prédios que não lhes eram próprio.  

 

 

Palavras-chave: Instituições escolares, Grupo Escolar Ildelfonso Mascarenhas da Silva, 

Triângulo Mineiro. 

 

INSTITUIÇÕES ESCOLARES CONFESSIONAIS - UM 

CONTRIBUTO PARA A SOCIEDADE BRASILEIRA 
 

Dra. Lúcia Helena M. M.Oliveira. Professora FEIT/UEMG 

lhmmo@ituiutaba.uemg.br 

 

O principal teor deste estudo é a educação scalabriniana no Brasil, circunscrita ao 

período de 1895 até as quatro primeiras décadas da República. Ensejou-se aprofundar as 

investigações no âmbito da ação educacional scalabriniana, efetivamente consolidada 

pela Congregação das Irmãs de São Carlos Borromeo Scalabrinianas no Brasil, dada a 

relevância e a solidez de suas instituições. Metodologicamente, optou-se por historicizar 

três instituições do período buscando compreender o princípio fundante, a finalidade, os 

objetivos, as diretrizes, a concepção de homem, de sociedade e de ciência pretendiam;  

não obstante, compreender, o processo de gênese e de consolidação, respectivamente, 

do Orfanato Cristóvão Colombo (1895/SP) – seções masculina e feminina, Colégio N.S. 
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Medianeira (1915/RS), e Colégio Santa Teresa (1939/MG) e suas possíveis 

contribuições para a formação da sociedade brasileira. Privilegiou-se nesse sentido, as 

interpretações teóricas de vários autores nacionais e internacionais a respeito da história 

das instituições, além de discussões no âmbito da história da educação e das ideias 

religiosas católicas, intentando superar a visão fragmentada da realidade pesquisada 

relacionando o singular com o geral, o particular com o todo. Tratou-se a diversidade 

das fontes encontradas – documentais, iconográficas, bibliográficas, imprensa – 

entrecruzando-as entre si, e, no seu cômputo, entrevendo a proeminência da atuação 

educacional da Congregação, consolidada em seus institutos, colégios e escolas, em 

vários estados brasileiros, justificando assim, o tema tratado na investigação. Contudo, 

entendeu-se o Orfanato Cristóvão Colombo como instituição educativa para a infância 

abandonada, cuja intenção foi materializar a ação e a coabitação de três gigantes 

projetos – Romanizador, Scalabriniano e Republicano –, objetivando re-educar a criança 

abandonada, para, uma que vez inserida à sociedade, fosse instruida para o mundo do 

trabalho.  Por outro lado, analisou-se o Colégio Medianeira e o Colégio Santa Teresa, 

duas instituições que formaram o homem católico, republicano, moderno, sobretudo, a 

mulher-cidadã católica tendo em vista o contexto político e econômico que as inseriam. 

Nessa perspectiva, ambas formaram a mulher religiosa, pronta para exercer a missão, 

assim como educaram a mulher de classes mais abastadas, educaram as mulheres de 

classes inferiores.  

 

PALAVRAS-CHAVES: história das instituições, histórias das instituições escolares 

confessionais, história da educação brasileira. 

 

HISTÓRIA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: UM 

ESTUDO SOBRE A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE 

ITUIUTABA-MG (1970-1979) 
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Esta pesquisa tem como discussão a história das instituições de ensino superior no 

Brasil e objetiva-se em especial, analisar historicamente a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ituiutaba, denominada Fundação Educacional de Ituiutaba desde 

1973. Elegeu-se para o estudo, o primeiro decênio de sua existência, a criação dos 

primeiros cursos de licenciatura em 1970 e em 1979, a ampliação da formação 

profissional com o curso de Engenharia Operacional. Intentou-se aprofundar as 

investigações a respeito da Instituição, sobretudo, seu processo de gênese e 

consolidação, considerando a relevância dos serviços prestados na formação de 

professores e outras áreas, desde sua criação. Serviços esses que atenderam a expansão 

do ensino superior no Brasil e consequentemente, às necessidades do mercado de 

trabalho na comunidade tijucana, bem como em todo o território nacional. Do ponto de 

vista teórico-metodológico, privilegiou-se os estudos na área específica das instituições 

escolares elaborados por autores lusobrasileiros, os quais convalidam a  idéia de que,  

em pesquisas dessa  natureza, é imprescindível historicizar o objeto de estudo em sua 
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singuralidade articulada ao contexto geral. Desse modo, busca-se analisar a Fundação 

Educacional de Ituiutaba compreendendo sua intencionalidade e objetividade, 

sobretudo, sua contribuição para vida social e profissional dos sujeitos que por lá 

passaram, principalmente, seu impacto no contexto sociopolítico da Ditadura Militar. O 

tratamento dado às fontes encontradas no rico acervo da Fundação – documentos, 

fotografias, historiografia local, jornais, vídeos, atas, livros de matrícula, projeto político 

pedagógico, diretrizes curriculares, legislações nacionais, regionais e locais. – pauta-se 

também em reflexões que permitem articulá-las entre si e com os depoimentos orais e 

nesse sentido, tecer o sentido histórico da Fundação ressaltando sua importância para a 

formação dos docentes em várias áreas, e, em um recorte especial, os formandos em 

pedagogia, para atender as exigências da escola pública mineira e brasileira.   

 

PALAVRAS-CHAVES: história da educação brasileira, história das instituições, 

história das instituições de ensino superior. 

 

 

A REFORMA EDUCACIONAL FRANCISCO CAMPOS EM MINAS 

GERAIS: REPERCUSSÕES À EDUCAÇÃO DE UBERABINHA  

(1927- 1931). 
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Universidade Federal de Uberlândia. 

Bolsista UFU  

pamela8oliveira@netsite.com.br  
 

Dr. Carlos Henrique de Carvalho 
 Faculdade de Educação ,  

Universidade Federal de Uberlândia 

carloshcarvalho06@yahoo.com.br 

 

A presente comunicação tem o intuito de apresentar o projeto que esta sendo 

desenvolvido no Programa de Pós Graduação em Educação, da Universidade Federal de 

Uberlândia, na linha de pesquisa História e Historiografia da Educação. Este projeto tem 

como tema a Reforma Francisco Campos que ocorreu em Minas Gerais, 

especificamente no final da Primeira República, dando ênfase nas repercussões que esta 

trouxe para a cidade de Uberabinha e para o estado, destacando como a imprensa local 

discutiu seus princípios, bem como as mudanças promovidas pela legislação que 

ocorreram no interior das escolas. O objetivo deste trabalho é de identificar e discutir as 

aspirações da comunidade escolar, da população e das autoridades políticas locais, 

frente às inovações que a reforma Francisco Campos trazia para a região e para o estado 

de Minas Gerais. Outro ponto relevante para a pesquisa são os relatos da imprensa local, 

que nos traz informações de anos antes a efetivação da reforma, o que nos demonstra as 

aspirações os ideais que grupos locais tinham em relação a esta reforma. Além disso, 

serão investigados quais eram os agentes desta reforma, suas posições sociais e 

políticas, seus objetivos frente aos ideais de progresso pela educação, de analfabetismo, 

de liberdade educacional, de novas técnicas pedagógicas, quais eram as esperanças 

depositadas na educação. Dentre outras questões que surgirão durante a pesquisa, 

pesquisarei os ideais desta reforma, levando em consideração quais ideais foram 

efetivamente colocados em prática pelas escolas locais e se as expectativas geradas pela 

reforma correspondiam às propostas iniciais expostas em seus ideais. Além disso, qual a 

sua influência dos ideais para o contexto educacional na cidade e região e também quais 
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as influências políticas que esta possuía. O processo investigativo será desenvolvido em 

duas frentes distintas e complementares. Por um lado buscar-se-á catalogar todos os 

artigos possíveis sobre a questão da instrução pública no período de estudo. Por outro 

lado, far-se-á a análise mais sistemática, principalmente nos conteúdo das publicações 

encontradas nos jornais e nas atas classificando-as de acordo com o interesse da 

pesquisa. A partir destas investigações faremos um entrecruzamento das investigações 

com estudos da bibliografia pertinente ao tema em questão. Para o embasamento 

teórico-bibliográfico utilizaremos entre outros autores: MOURÃO, NAGLE, PEREIRA, 

PEIXOTO, MORAES, OLIVEIRA, PEIXOTO.  Outras fontes se revelarão ao longo da 

pesquisa como, por exemplo, acervos pessoais e fontes orais diversas.     

 

Palavras chaves: Reforma- Francisco Campos- Educação  

 

IMPRENSA PERIÓDICA EDUCACIONAL NO PERÍODO DA 

DITADURA MILITAR  

 

 

Thaís Cristina de Oliveira 

Mestranda PPGED – UFU/ CAPES 

thais_educa@yahoo.com.br 

 

Selmo Haroldo de Resende 

Orientador Prof. Dr. PPGED –UFU 

haroldoderesende@ufu.br 

 

 

RESUMO: Este trabalho insere-se no Campo da História e Historiografia da Educação 

representando um momento inicial de um trabalho de mestrado. O propósito é analisar 

as produções científicas referentes à imprensa educacional na área de Educação Física. 

O objetivo geral deste estudo é compreender o campo de investigação realizado sobre 

periódicos pedagógicos. Pretende-se mais especificamente analisar as produções 

científicas que abordam a imprensa pedagógica educacional concernentes à área de 

Educação Física. O período selecionado para a investigação, abrange o período de 

ditadura militar no Brasil. Tal importância deste estudo deve-se ao fato de que a 

imprensa pedagógica tem sido uma fonte importante na constituição de produções 

científicas ao longo dos anos. Nesse sentido, conforme os estudos de Catani (1996), as 

revistas educacionais se constituem um dos principais veículos de informação do campo 

educacional, pois divulgam, de modo imediato, assuntos e conteúdos referente ao 

campo de abrangência do periódico, dessa forma, “a fertilidade dos materiais presentes 

nos periódicos mostram que neles se encontra o melhor meio para apreender a 

multiplicidade do campo educativo” (NÓVOA 1997, APUD CATANI 1997). A análise 

qualitativa deste estudo está sendo realizada, pois conforme indicado encontra-se em 

andamento.  

 

Palavras- chave: Educação Física, ditadura militar e revista.
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Jennifer Maria Pereira Matos 

 

 

O presente artigo é resultado de pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de 

Uberlândia (Campus do Pontal) com apoio do CNPq e da FAPEMIG, vinculada às 

atividades do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Fundamentos da Educação (NEPE-

FACIP). Nosso trabalho foi realizado a partir da leitura das coleções de jornais do 

município de Ituiutaba no período correspondente aos anos de 50 e 60. O principal 

objetivo consistiu no estudo de algumas das muitas representações difundidas por esses 

veículos de comunicação elaboradas no contexto de expansão da educação pública e de 

modernização nacional. A pressão por escolarização colocava em discussão os padrões 

de educação, aluno, professor e analfabetismo, que eram amplamente debatidos nas 

páginas dos jornais consultados, o que revelou parte do pensamento da elite da região 

do pontal de Minas Gerais. Entendemos que a singularidade dessa pesquisa está no fato 

de que a história da expansão da educação pública em Ituiutaba ainda deve ser escrita, 

uma vez que, os trabalhos de cunho científico têm enfocado as instituições tradicionais 

da cidade (em geral, privadas e/ou confeccionais). As coleções de jornais pertencentes 

ao acervo da Fundação Cultural de Ituiutaba consultadas revelaram diversos fatores 

relevantes, relacionados à educação escolar, tais como: a inserção de Ituiutaba no 

contexto de modernização dos anos 50 e 60, com a construção de vários edifícios 

escolares; a criação de novos grupos escolares públicos urbanos e rurais, considerados 

pela elite como “presente às classes menos favorecidas”; a precariedade da rede da rede 

pública de ensino; etc. 

 

Palavras-chaves: Educação Escolar, Representações de Imprensa, Anos 50 e 60. 
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A presente pesquisa vincula-se à linha de História e Historiografia da Educação e tem 

como objetivo apreender a gênese das escolas rurais no município de Ituiutaba. É 

decorrência da pesquisa de Iniciação Científica, em andamento, vinculada ao projeto 

intitulado “Escolarização pública na região de Ituiutaba, Minas Gerais, na década de 

1940-1950”. Trata-se de um trabalho inédito, vez que não se encontram registros 

referentes ao ensino rural do município. Ressalta-se que as escolas rurais contribuíram 

com a alfabetização de várias gerações, pois as maiorias das pessoas moravam no 

campo; acompanhando a realidade nacional. O objetivo geral deste estudo é 

compreender a gênese do ensino rural no município de Ituiutaba/MG; e os objetivos 

específicos são: apreender a contribuição do ensino rural como meio de alfabetizar a 

população de Ituiutaba e região residente no campo; Identificar e analisar o perfil dos 

professores primários que atuavam nas escolas rurais. O procedimento metodológico 

poderá ser assim dividido: organização geral da pesquisa; realização de entrevistas 

semi-estruturadas; organização e análise dos dados; elaboração de relatório. Utilizar-se-

á como fontes de pesquisa: Atas de Reuniões das Escolas Rurais; Atas do Conselho 

Consultivo; Atas da Câmara Municipal; jornais; caderno de professores; fotografias; 

entrevistas com ex-docentes das escolas rurais. Uma relevante descoberta deste estudo 

refere-se às estruturas das escolas rurais implantadas no Brasil, uma vez que tais escolas 

eram isoladas e possuíam, geralmente, uma única sala de aula; bem como se utilizavam, 

ate mesmo, da casa do professor.  Paradoxalmente, as escolas situadas na urbs eram 

grupos escolares com várias salas que atendiam várias regiões. Conclui-se que a escola 

rural, no Brasil, disseminava a ideologia burguesa, utilizando da instituição escolar, 

meramente, como subterfúgio para seus propósitos político-ideológicos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Rural; História da Educação; Triângulo Mineiro. 

 

O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO 
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ERA VARGAS: A EXPANSÃO DO ENSINO EM MINAS GERAIS 

(1930-1945). 

 
Sirlene Cristina de Souza – UFU 

sirlenehistoria@yahoo.com.br 

Adilour Nery Souto 

 neryhistoria@bol.com.br  

Agência de Fomento: CAPES 

 

Este trabalho busca compreender o processo de disseminação do ensino público no 

Brasil, na primeira metade do século XX, tendo como foco o estado de Minas Gerais no 

período da Era Vargas (1930 a 1945). Assim, mediante uma pesquisa qualitativa, mas 

sem desprezar os dados quantitativos desenvolveu-se uma análise do processo de 

modernização do país e seus reflexos na expansão do ensino, especialmente em Minas 

Gerais. Para o desenvolvimento da pesquisa realizamos um amplo levantamento 

bibliográfico pertinente ao estado da arte acerca da história e da historiografia da 

educação nacional e estrangeira. De forma que os dados regionais foram relacionados 

com o contexto histórico nacional buscando os aspectos que configuram a educação na 

época delimitada, evidenciando os padrões de relacionamento e semelhanças entre o 

nacional e o regional. De maneira, que a origem e o desenvolvimento da escola pública 

burguesa assumem formas singulares de realização do capital, em distintas nações do 

mundo, manifestações peculiares que precisam ser apreendidas, como no caso do Brasil. 
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A partir das décadas de 20 e 30 quando o capitalismo se consolidava no Brasil, na 

transição para a fase industrial, a ideologia educacional liberal penetrou efetivamente a 

sociedade brasileira. No contexto do projeto político e social republicano, atribuía-se à 

educação um poder mágico de transformação social como elemento formador de 

indivíduos. Assim, medidas de racionalização da atividade do aluno através da rotina 

escolar, ao lado de dispositivos de moralização dos costumes em festas, comemorações 

cívicas e preleções, traduziam expectativa de operacionalizar, através da educação, a 

organização racional do trabalho no país. Evidencia-se o propósito de tornar mais 

abrangente e eficiente a ação escolar na constituição de hábitos e condutas compatíveis 

com a manutenção da ordem e com a rotina do trabalho urbano, pelo recurso a um 

grande número de atividades escolares. Nessa perspectiva, o Estado de Minas Gerais 

responde as exigências dessa nova fase histórico-social de mobilização popular, 

mediante ao novo cenário político que se configura em todo o país, e acena para 

“profundas mudanças” no ensino público. Nesse sentido,a palavra de ordem do governo 

mineiro é modernizar para contornar uma crise institucional em processo, modernizar 

para evitar rompimentos. E essa ação modernizadora reveste-se de algumas 

características, muito importantes: trata-se de uma iniciativa no nível do próprio grupo 

no poder. “Façamos a revolução antes que o povo a faça!”, esta é a famosa frase 

pronunciada por Antônio Carlos às vésperas da Revolução de 30, o que nos leva a 

questionar as reais intenções do governo mineiro em relação às reformas empreendidas 

no sistema de ensino.  

 

Palavras-Chave: Modernização, Expansão do Ensino, Minas Gerais. 
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O presente trabalho é parte de pesquisa (Mestrado), realizada na Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP). Mediante perspectiva histórica, a pesquisa traz a lume Elza 

Freire e expõe discussões e considerações sobre resultados da investigação científica, 

cujo objetivo principal foi identificar suas contribuições e demonstrar suas influências 

para a Educação Brasileira e, em particular a Educação de Adultos. Assim, por meio da 

análise de sua trajetória pessoal e profissional, empreendemos compreender o contexto 

histórico, cultural e sócio-político. Considerando que para nós, Elza Freire se insere 

num escopo mais amplo de pesquisa, apresentamos o período compreendido entre 1916 

a 1965. Todavia, o tema para esse seminário será discutido a partir do casamento com 

Paulo Freire em 1944, tal fato faz com que o trabalho assuma outra dimensão; sob esse 

aspecto, demonstramos a teoria formulada e batizada por nós, como Pedagogia da 

Convivência. Esta teria fundado as bases para o “método” desenvolvido e as “teorias” 
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criadas por Paulo Freire. Buscamos na História da Educação e, conseguimos encontrar 

na formação acadêmica e atuação profissional de Elza, elementos e informações que 

permitiram a identificação da educadora intelectual, bem como de sua prática político-

pedagógica, às quais se imbricaram ao pensamento Freireano, marcado a partir do 

casamento. Isso denota que ao se estabelecer a Pedagogia da Convivência entre Elza e 

Paulo Freire, dá-se a fundamentação, estruturação e consolidação das primeiras 

experiências com Educação de Adultos, o que nos remete à gênese desta educação no 

Brasil. A metodologia baseou-se no levantamento das diversas fontes de pesquisa 

incorporadas ao mapeamento bibliográfico e, utilizamos fontes iconográficas inseridas 

ao texto para estabelecer a composição histórica, o que possibilitou movimento e 

significado entre documentos, fatos e fragmentos, pois Elza é o sujeito que regula e 

configura as temporalidades da pesquisa e, especialmente para esta proposta de 

apresentação de trabalho, inserimos discussões que perpassam o viés psicológico, 

fundamentando-se em princípios dessa área do conhecimento. Os aportes da abordagem 

qualitativa foram utilizados e estruturados segundo uma lógica indutiva. Como 

considerações provisórias, apontamos o surgimento de categorias denominadas 

“Elzanianas” e, concluímos que é impossível discutir a História da Educação no Brasil, 

em particular a História da Educação de Adultos, sem perpassar a atuação e o legado de 

Elza Freire. A partir das questões abordadas inicialmente com o mestrado, propusemos 

para esse seminário a ampliação da discussão sob os aspectos psicológicos da 

convivência, estabelecendo assim outras possibilidades para o mesmo tema, o qual se 

desenvolve num contexto pedagógico. Organizamos a estrutura do trabalho consoante a 

dois critérios: pedagógico e psicológico, os quais se desenvolvem numa perspectiva 

histórica. Ou seja, à partir da Pedagogia da Convivência, ampliamos as possibilidades 

de discussão com fundamentações psicológicas, às quais enfatizam as relações 

matrimoniais como habilidades sociais. Portanto, partimos do princípio de que a 

convivência pelo encontro em si é uma relação que requer respeito e coerência, 

agregamos aí as características e conseqüências de ordem psicológica. Eis a proposta 

para apresentação da modalidade de trabalho completo por meio da comunicação oral. 

 

Palavras-chave: Elza e Paulo Freire, Pedagogia da Convivência, História. 
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EIXO 5 –  PRÁTICAS EDUCATIVAS E 
ESTÁGIOS NAS LICENCIATURAS 
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PROCESSOS ENSINO-APRENDIZAGEM TECNICISTA: 

PREJUIZOS PARA A INTERDISCIPLINARIDADE E PARA A 

CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO  
 

Alessandra Aparecida Franco – Faculdade Triângulo Mineiro 

Wilter Furtado – Faculdade Triângulo Mineiro 

 

RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi levantar e discutir as influências da formação 

tecnicista em um curso de Administração como impeditivo da prática da 

interdisciplinaridade, que por conseqüência pode causar prejuízos à evolução das teorias 

administrativas. A pesquisa exploratória sob a modalidade de estudo de caso usou como 

laboratório um curso sediado no Triângulo Mineiro. O certo é que os Cursos de 

Administração situam-se num mercado altamente competitivo que os induz a adotar um 

forte apelo mercadológico focado na formação para o mercado de trabalho. No ponto de 

vista dos pesquisadores essa é a gênese do problema da interdisciplinaridade e do 

comprometimento da evolução das teorias da Administração, porque em tese esse tipo 

de formação é centrado no fazer, e; provoca a individualização, a sobreposição e a 

supervalorização dos conteúdos e dos objetivos de uma disciplina sobre as outras, 

comprometendo o processo interdisciplinar e a evolução das teorias administrativas. Os 

principais resultados obtidos provam que no caso, o curso dá enfoque aquele tipo de 

formação; não pratica a essência da interdisciplinaridade, e; que por conseqüência, pode 

estar causando prejuízos às pesquisas e à evolução de estudos sobre as teorias da 

administração. 

 

Palavras-Chave: Teorias da Administração, Formação Tecnicista; Interdisciplinaridade;  

 
INTEGRANDO TECNOLOGIAS NO ENSINO DE GEOMETRIA 

MOLECULAR 

João Ribeiro Franco Neto (E. M. Machado de Assis) 

profjoaoneto@profjoaoneto.com.br  

Rejane Maria Ghisolfi da Silva (UFU) 

rmgsilva@ufu.br  

 

Este artigo relata a pesquisa que teve como objetivo investigar a utilização integrada de 

diferentes tecnologias no ensino de Geometria Molecular e, fundamentalmente, 

identificar se o software ChemSketch
®
 potencia ou desfavorece a elaboração Para 

refletir sobre estas questões, usou-se como pressupostos norteadores: (i) que a utilização 

do computador, via software ChemSketch®, proporciona mudança no processo ensino-

aprendizagem, facilitando o estabelecimento de aprendizagem significativa; (ii) que a 

integração das tecnologias nos processos de ensino-aprendizagem potencia a construção 

do conhecimento de modelos mais adequados de estruturas químicas. Para subsidiar este 

trabalho, recorreu-se à pesquisa qualitativa, que se consolidou em um Estudo de Caso. 

O estudo de caso foi o método de procedimento adotado, voltado para uma turma de 28 
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alunos da segunda série do Ensino Médio, de uma escola particular, do estado de Minas 

Gerais. Os alunos tiveram oportunidade de vivenciar diferentes situações de ensino de 

Química, com tecnologias, e também de avaliar sobre seus aspectos relacionados à 

aprendizagem em Química. Os dados foram coletados por meio de questionários; 

gravações, em áudio e vídeo, das atividades; elaboração de um planejamento das 

atividades de Química, envolvendo as tecnologias: quadro e giz, bolas de isopor e 

varetas e o software ChemSketch
®
. As análises foram feitas segundo duas perspectivas: 

(i) avaliação dos alunos a respeito da utilização de tais tecnologias e (ii) observações e 

registros realizados nos ambientes de aprendizagem que pudessem contribuir com a 

pesquisa. A partir dessas análises, pôde-se perceber que o desenvolvimento das 

atividades de forma combinada entre tecnologias favorece a aprendizagem para os 

estudantes, visto que, desse modo, eles constroem as estruturas de forma mais adequada. 

Embora o software proporcionasse uma visualização melhor das estruturas das 

moléculas, os alunos não obtiveram um desempenho satisfatório, o que sugere que, na 

utilização do computador, o professor desempenha um papel fundamental na aplicação 

da tecnologia.   

Palavras-Chave:  Geometria Molecular, Tecnologias, Química. 

 

O PERCURSO DO TEXTO (da construção mental à materialidade 

textual): REFLEXÕES SOBRE A INTERVENÇÃO DOCENTE 
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(mical@pontal.ufu.br) 

Dulcinéia Gabriela de Medeiros Santos – FACIP/UFU e SMEEL-Ituiutaba 
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Leila Aparecida Azevedo Silva – FACIP/UFU e e SMEEL-Ituiutaba 

(leila.azevedo28@yahoo.com.br) 

Marilda Franco Souza – FACIP/UFU e SMEEL-Ituiutaba 

(marildinhafranco@hotmail.com) 

   

 
O presente trabalho consiste no desdobramento de um trabalho anterior que surgiu, 

originalmente, no âmbito das discussões realizadas no 1.º semestre do ano de 2009, 

como trabalho final da disciplina de Processos de Alfabetização, ministrada à turma de 

Pedagogia, da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, da Universidade Federal de 

Uberlândia. O trabalho que excedeu o espaço da disciplina, ganhou amplitude e, numa 

primeira sistematização dos dados permitiu-nos defender a hipótese de que o texto 

enquanto produto nasce como uma construção mental que pode anteceder á 

materialidade textual, ou seja, o sua decodificação no código escrito e o seu depósito 

sob esse registro em um suporte. Neste trabalho, retomamos o estudo de caso relativo ao 

aluno J.V. que demonstrou a sustentabilidade de nossa hipótese de que a construção 

mental de um texto pode anteceder sua materialização em termos de escrita 

propriamente dia. Tal retorno aos dados observados não só na produção de J.V, mas 

também na acolhida que a mesma recebeu por parte da professora, visa a discutir 

brevemente os paradigmas de uma intervenção de qualidade quando se objetiva “ensinar 

a escrever”. Defendemos, baseados nos trabalhos de FERREIRO, LERNER, BARBIER 

e RIOLFI e MAGALHÃES, que uma intervenção produtiva deve se pautar no 
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estabelecimento de uma parceria de trabalho entre professor e aluno, de modo que esta 

ratifique a posição subjetiva e o lugar de onde aquele aluno possa falar, reafirmando que 

o mesmo está autorizado a colocar-se enquanto sujeito pela via da escrita. Essa parceria, 

porém, só é possível caso o professor se disponha a isso, exercitando a “escuta sensível” 

e considerando a escrita como um produto social e cultural, do qual a escola é apenas 

um dos agentes (a escrita, portanto, não está restrita ao espaço escolar). Em decorrêcia 

dessa concepção de escrita e de escola, há também que se considerar que as hipóteses de 

escrita que o aluno já tem e que devem ser levadas em conta no processo de ensino da 

escrita. 

 

Palavras-chave: escrita, intervenção, parceria, escuta sensível. 

 

 
APLICAÇÃO DO MÉTODO PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

NAS PRÁTICAS EDUCATIVAS NO CURSO DE CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS 
 

Mara Alves Soares – FACIP/UFU – mara@pontal.ufu.br 

Edvalda Araújo Leal – FACIP/UFU – edvalda@facic.ufu.br 

Adriana Maria Procópio de Araujo – FEA-RP/USP – amprocop@usp.br 

 

 

Os modelos de ensino-aprendizagem aplicados atualmente nas IES (Instituições de 

Ensino Superior), principalmente na área da contabilidade, têm-se apresentado novas 

metodologias de ensino. O objetivo desta pesquisa foi analisar os trabalhos científicos 

apresentados no ANPCONT (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação 

em Ciências Contábeis) e EnANPAD ( Encontro Nacional de Programas de Pós-

Graduação em Administração) relacionados à aplicabilidade do método da 

Aprendizagem Baseada em Problemas- PBL, e verificar quais foram as contribuições 

para o ensino-aprendizagem e como os estudantes aderiram ao método. A metodologia 

aplicada neste trabalho caracteriza-se como um estudo descritivo-exploratório, e utiliza 

a análise de citações e o agrupamento bibliográfico. O resultado, em ambas as pesquisas 

analisadas, foi que o método PBL foi aplicado com sucesso, os estudantes sentiram-se 

motivados e os professores perceberam o estimulo ao pensamento crítico e habilidades 

para solução do problema apresentado. Verificou-se pontos positivos na aprendizagem 

dos estudantes com o método, justificados pela busca individual do conhecimento e a 

autonomia do aprendizado pelos estudantes. 

 

Palavras-chave: PBL. Ensino-aprendizagem. Aplicação. 

 
PESQUISA DE FERRAMENTAS PARA A PRODUÇÃO DE 

TUTORIAIS DIGITAIS EM FORMATO DE VÍDEO 

 
Walteno Martins Parreira Júnior 

ISEPI–UEMG / UNIMINAS, E-mail: waltenomartins@yahoo.com 

Lucineida Nara de Andrade Oliveira 

Eng. Computação - ISEPI-UEMG, e-mail: lucineida_nara@hotmail.com 

 

Resumo: A informática vem adquirindo cada vez mais destaque no cenário educacional, 

sua utilização como meio de aprendizagem vem aumentando rapidamente. Atualmente 
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não é mais necessário justificar a introdução da informática nas escolas, pois já existe 

consenso quanto à sua importância. A metodologia utilizada neste trabalho é a pesquisa-

ação, pois inicialmente foi desenvolvida uma pesquisa sobre o assunto entrevistando um 

grupo de alunos do curso de Sistemas de Informação que já utilizam as vídeo-aula no 

aprendizado de disciplinas do curso. Posteriormente é que foi iniciado o processo de 

análise para o uso de softwares para o desenvolvimento dos tutoriais e assim, a 

utilização destas ferramentas para a geração de novos tutoriais. Este artigo apresenta 

uma pesquisa do uso de tutoriais digitais em vídeo na sala de aula e também sobre uma 

forma de produzir esses tutoriais a partir de softwares que estão disponíveis na Internet 

e em computadores pessoais. Os resultados iniciais permitem notar que os recursos 

pedagógicos utilizando as TICs, podem colaborar no aprendizado e ser um dos materiais 

utilizados por professores e alunos durante as aulas e posteriormente em seus estudos. 

 

Palavras-chave: Vídeo-aula, Tutorial digital, Softwares livres 

 
A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA RELAÇÃO 

PROFESSOR-ALUNO: DO FRACASSO AO SUCESSO ESCOLAR. 
 

                                                           Thais Parreira de Freitas Oliveira (UFU) 

                                                                  thaisfreitas_25@hotmail.com 

                                                          Andréa Azevedo de Oliveira (UFU) 

                                                                    dedeia_jva@hotmail.com                              

                                                    Maria Célia Borges Dalberio (orientadora- UFTM) 

mariacelia@letras.uftm.edu.br 
 

 

O presente ensaio tem como objetivo discutir a importância da afetividade na relação 

professor/aluno bem como elencar os possíveis fatores que atenuam o fracasso escolar, 

destacando o valor do quesito afetivo na prática educativa da sala de aula.  Sabe-se que 

a relação positiva entre professor/ aluno é fundamental em todo o processo de formação 

do aluno.  Assim, por meio dessa relação, o aluno deve ser incentivado a construir seu 

próprio conhecimento. Com isso, a afetividade torna-se um sentimento indispensável na 

arte de ensinar, representando um apoio que desencadeia interesse e condições que 

favorecem o desenvolvimento do processo de aprendizagem.  Para o desenvolvimento 

da investigação, foi utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica e a técnica de 

aplicação de entrevista semi-estruturada, inicialmente com professores. Nosso intuito 

foi estudar seu modo de agir na sala de aula e se a sua prática explicitava atitudes de 

entusiasmo e afetividade. Demos continuidade à pesquisa buscando informações 

também junto aos alunos, procurando comparar os dados coletados. Dentro de uma 

abordagem qualitativa e com estudo descritivo, confrontamos os fatores, dialeticamente, 

dentro de uma perspectiva freireana. O referencial teórico foi enriquecido com Freire, 

Tassoni, Leite, Moreira, Vygotsky... Nossas conclusões evidenciaram que uma relação 

interativa e afetiva entre professor e aluno proporciona um clima de segurança e 

confiança. Professor e aluno devem interagir em torno daquilo que é fundamental na 

educação que é o conhecimento, contudo, é indispensável criar regras e estratégias para 

manter a disciplina e o bom andamento da sala. Se por um lado, é importante o diálogo 

e a livre expressão, por outro é imprescindível o respeito ao outro, a ordem e a 

manutenção de um clima que favoreça a concentração e o aprendizado. Também é de 

suma importância que o professor trabalhe com conteúdos que sejam voltados para a 

realidade do aluno, incentivando-o para a curiosidade e a busca de conhecer mais a 

partir daquilo que faz parte do seu cotidiano. Por fim, percebemos que ensinar bem, 
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com compromisso, entusiasmo e sempre apostando no crescimento dos alunos, pode ser 

a maior expressão de afetividade. Vimos também que o diálogo é fator propulsor para 

uma relação de interação/afetividade entre educador e educando, proporcionando assim 

uma aprendizagem significativa e transformadora, em toda prática educativa dos cursos 

de licenciatura, inclusive nos estágios.  

 
Palavras chave: Afetividade; Interação; Aprendizagem significativa. 

 

 
ATUAÇÃO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 
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Maria Célia Borges DALBERIO – UFTM 
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prof.euripedes@terra.com.br 

 

Este texto é resultado de uma pesquisa bibliográfica cujo tema estabelecido foi 

formação e atuação do professor. Destacamos nele: o processo ensino/aprendizagem e 

os métodos de ensino utilizados pelos entrevistados. O objetivo é buscar informações e 

experiências de três professores que exercem a docência no ensino superior e saber 

deles como é o papel de professor nesse nível de ensino. Nosso trabalho consistiu em 

aplicar um roteiro com três perguntas onde cada professor pudesse contar (por meio de 

um texto) livremente as suas experiências docentes no curso superior. Obtivemos 

informações de três professores universitários com experiências acadêmicas mediante as 

perguntas: o que é ser professor universitário? Qual o papel do professor no processo 

ensino/aprendizado? Como agir na situação de sala de aula na relação professor-aluno? 

Respondemos nossa inquietação sobre os desafios de ser professor universitário, 

fazendo uma análise dos depoimentos obtidos. Para tanto discutimos sobre a docência e 

o papel pedagógico do professor cuja responsabilidade, no ensino superior, é preparar o 

aluno para exercer uma função social. A partir da análise depreendemos que a atividade 

de professor é um trabalho especializado que requer estudos extensivos e domínio de 

conhecimentos. O professor tem o compromisso de elevar o aluno (jovem ou adulto) do 

senso comum à consciência social. No processo ensino/aprendizagem, professor e aluno 

devem estar em sintonia dada a complexidade dos novos conhecimentos, habilidades, 

competências e mudança de comportamento. Ao professor cabe promover alternativas 

no momento da socialização de conhecimento ou na execução de tarefas de ensino, 

pesquisa e extensão. Assim, concluímos que o papel do professor universitário é desafio 

constante. O professor tem a tarefa de trazer as teorias para a sala de aula e provocar nos 

alunos entendimento delas, despertando-os para a compreensão da realidade, 

humanizando-se. O professor é o interlocutor da teoria e da realidade na formação dos 

futuros profissionais. Por causa disso, ele “é aquele que ouve sua própria voz ecoando 

na sala de aula e não tem medo dela”. 

 

Palavras-chave: professor universitário, ensino-aprendizagem, formação de professor 
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GESTÃO DE NEGÓCIOS: VIVÊNCIAS DE PRÁTICAS 

ADMINISTRATIVAS POR MEIO DE JOGOS DE EMPRESAS  
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Alessandra Aparecida Franco – FTM – afrancot@netsite.com.br 

Lísia de Melo Queiroz – FACIP/UFU – lísia@pontal.ufu.br 

 

Este estudo analisou a influência da utilização de metodologia de ensino por meio da 

simulação – jogo de empresas na formação gerencial e estratégica de gestores de micro 

e pequenas empresas. Os jogos, conforme Sauaia (1995) possibilitam a coexistência 

entre aprendizagem e satisfação, sendo efetivos para a prática de conceitos apreendidos. 

Apesar de estudos prévios não afirmarem precisamente a origem das simulações, Keys e 

Wolfe (1990) citam que o uso de jogos, como prática educativa e meio para o 

desenvolvimento de habilidades ocorreu, inicialmente, na China, com a simulação de 

guerra Wei-Hai, por volta de 3.000 anos A.C., e na Índia com o jogo Chaturanga, sendo 

utilizados até metade do século XX como estratégia de guerra. A partir de 1956, as 

empresas com finalidade de treinar executivos da área financeira, adotaram-os, sendo o 

primeiro jogo empresarial – Top Management Decision Simulation – desenvolvido pela 

American Management Association (Rosas; Sauaia, 2006). As contribuições da teoria 

dos jogos para tomada de decisão, bem como a aprendizagem de adultos (andragogia) 

embasaram este estudo que utilizando-se de jogo, especificamente desenvolvido para o 

ensino de práticas relacionadas às Funções do Processo Administrativo – planejamento, 

organização, liderança, execução e controle, foi aplicado no período de julho a 

dezembro de 2008, para 75 participantes de três turmas de curso de formação gerencial 

para executivos. O jogo, desenvolvido em três etapas, explorou conceitos relativos às 

principais funções organizacionais (Marketing, Operações, P&D, Finanças e Recursos 

Humanos) por meio de técnicas de negociação e elaboração de controles financeiros e 

contábeis, para apuração de resultados. Verificou-se, que participantes que 

demonstraram dificuldades na apreensão dos conceitos teóricos, dominaram as técnicas 

para as práticas propostas durante o jogo, desenvolvendo conhecimentos, habilidades e 

atitudes gerenciais necessárias à gestão empresarial, resultando em aprimoramento do 

pensamento estratégico e desenvolvimento de visão organizacional de toda estrutura 

empresarial, com a adequada interpretação de cenários em um contexto situacional. 
 

Palavras-chave: Jogo de Empresas, práticas administrativas, vivências. 

 
UM OLHAR SOBRE A DISLEXIA: 

EDUCAÇÃO INFANTIL E PRIMEIRA FASE DO ENSINO 

FUNDAMENTAL NA ESCOLA PÚBLICA 

 

Jandira Aparecida Souza 
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CEPAE - UFG 

 
Este trabalho é uma revisão bibliográfica a respeito da dislexia, buscando encontrar respostas 

para as inquietações dos educadores diante dos problemas de leitura e escrita no cotidiano 

escolar. Um dos grandes problemas enfrentados pela escola é a dificuldade na leitura e escrita e 

que tem levado muitas crianças a abandonar os estudos por não conseguir superar essa 

dificuldade. Para o professor Vicente Martins, entre as dificuldades de leitura e escrita a dislexia 
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parece ser a de maior incidência, merecendo atenção por parte dos gestores em política 

educacional, especialmente os da educação especial. Ele considera a dislexia como a 

incapacidade parcial da criança ler compreendendo o que se lê, mesmo tendo inteligência 

normal, sem problemas de audição ou visão, vindas de lares sem privação tanto de ordem 

domestica quanto cultural. Para SHAYWITZ, a maior parte das crianças deseja aprender a ler 

como todo ser humano e grande parte conseguem até rapidamente. Mas para a criança com 

dislexia isso parece algo impossível. Eles entendem a palavra transmitida oralmente, gostam 

muito de ouvir histórias, mas não conseguem decifrar as mesmas palavras escritas no papel e 

isso as torna frustradas. Por isso, o professor Vicente Martins coloca a necessidade de um 

diagnóstico precoce já nos primeiros anos da educação infantil e início do ensino fundamental, 

pois se isto não acontecer a partir dos ou nove anos poderão surgir perturbações de ordem 

emocional, afetiva e lingüística. Segundo Shaywitz a realização desse procedimento está 

disponível como nunca esteve antes. No Brasil, a LDB 9394/96 traz no seu artigo 4º que é dever 

do Estado com a educação escolar pública a garantia de atendimento educacional especializado 

gratuito aos alunos com necessidades especiais, em especial na rede regular de ensino. Portanto, 

se a dislexia é caracterizada como uma dificuldade de aprendizagem, então a criança com 

dislexia tem garantido por lei um atendimento especializado e gratuito. O método adotado neste 

trabalho foi uma revisão de literatura sobre o tema dislexia, analisando livros da literatura 

bibliográfica, artigos, monografia e dissertações disponíveis na internet, publicados entre os 

períodos de 2001 a 2008. Após o levantamento foram utilizadas 16 obras, entre livros, artigos, 

monografias e dissertações disponíveis na internet que tratavam do tema proposto. A pesquisa 

foi realizada de junho de 2008 a maio de 2009. Espera-se que esta pesquisa sirva de subsídio 

para encontrar formas de ajudar as inúmeras crianças que sofrem com problemas de leitura, que 

pode ser dislexia, presentes no contexto de aprendizagem das escolas públicas brasileiras.   

 

Palavras-chave: dificuldade de leitura e escrita - dislexia - educação pública.   

 

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO ESPAÇO 
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O Estágio Supervisionado dos cursos de licenciatura passa por modificações 

introduzidas com a legislação educacional, no caso, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores, Resoluções CNE-CP 1/2002 e CNP-CP 2/2002.  Parte 

dessa legislação trata da necessidade do ES ser realizado a partir de um projeto de 

estágio combinado entre o curso de licenciatura e a escola de educação básica, ou seja, 

um ES firmado em parceria entre as instituições formadoras. Em virtude das raras 

publicações específicas do ES que abordem a parceria entre as instituições formadoras – 

superior e educação básica - justifica-se a necessidade da realização dessa pesquisa. 

Essa é uma pesquisa qualitativa, realizada no segundo semestre de 2006, em município 

do interior do estado de São Paulo. A pesquisa teve como objetivo investigar quais 

seriam as ações das estagiárias e da escola de educação básica ao realizarem um ES 

integrado. Participaram da investigação cinco estagiárias do Curso Licenciatura de 

Ciências Biológicas, de uma universidade pública estadual, a diretora, o coordenador 

pedagógico, duas professoras de Ciências e cento e quarenta alunos de uma escola de 

educação básica estadual e, também, a pesquisadora. Os instrumentos utilizados para a 

coleta de dados foram: gravações e transcrições de aulas, relatórios de estágios e de 

aulas, caderno de anotações, questionários avaliativos. As ações das estagiárias durante 

a realização do ES foram realizar aulas práticas de Ciências e as da escola de educação 

básica foram permitir a realização dessas aulas e propiciar aos seus alunos aulas 
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diferenciadas. Os resultados da pesquisa evidenciaram que houve aceitação e 

participação da escola de educação básica e que as estagiárias envolveram-se como 

protagonistas no contexto dessa escola. Conclui-se que há a necessidade de que mais 

pesquisas sejam realizadas sobre esse tema a fim de ampliar outras possibilidades de 

realização do ES. 

 

Palavras-chave: estágio supervisionado; ciências biológicas; professores. 
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O uso de jogos para estimular o estudante a refletir sobre os conteúdos escolares é um 

recurso utilizado por muitos docentes, pois os jogos podem contribui e muito para o 

aprendizado de uma forma agradável e prazerosa. O jogo é uma atividade lúdica que 

proporciona ao professor uma oportunidade de observar os interesses dos alunos pelo 

conteúdo trabalhado e as dificuldades encontradas. Com relação ao aluno, promove uma 

participação mais efetiva, permitindo um melhor desempenho. O uso de jogos em sala 

de aula é uma realidade como recurso pedagógico. Este trabalho tem a finalidade de 

incentivar a utilização de jogos eletrônicos em sala de aula, em função da distribuição 

de laboratórios de computação as escolas públicas. A utilização de jogos em atividade 

didática precisa ser desenvolvida dentro do planejamento didático e pedagógico do 

curso e não ser somente uma atividade de lazer durante a aula. Os jogos devem estar 

relacionados aos objetivos gerais do curso em questão. Este trabalho é o resultado de 

uma avaliação coletiva de um software e permite que o seu resultado possa ser utilizado 

por outros professores além de apresentar a metodologia utilizada. O software 

GCompris é uma suíte de aplicações educacionais com um grade número de atividades 

para crianças de idade entre 2 e 10 anos. Está dividido em várias categorias e com 

algumas das atividades disponíveis em cada uma. Os jogos são considerados uma 

estratégia didática e facilitadora da  aprendizagem dos alunos. Situações são planejadas 

e orientadas pelo professor visando estimular o aprendizado e a proporcionar a 

construção de algum tipo de conhecimento, alguma relação ou o desenvolvimento de 

alguma habilidade. Os objetivos foram alcançados, o software GCompris pode ser 

utilizado como uma ferramenta de apoio ao projeto pedagógico da escola e dos 

professores, auxiliando-os na consecução de seus objetivos educacionais. 

Palavras-chave: Jogos Educacionais, Software educacional, GCompris. 
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EIXO 6 - DIVERSIDADE, INCLUSÃO E 
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REALIDADE DOS MORADORES DO CÓRREGO LAGOINHA 

 

COSTA, Simara Paula
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ana_kamimura@hotmail.com 

 

Este trabalho teve como objetivo pesquisar a realidade sócio-ambiental de um grupo de 

pessoas residentes em uma Área de Preservação Permanente – APP às margens do 

Córrego Lagoinha, em Bairro que tem o mesmo nome, localizado no Município de 

Uberlândia-MG. Por ser este um lugar em que se encontravam, à época, os terrenos 

mais baratos, o bairro foi criado para abrigar os hansenianos do município de 

Uberlândia. Desta feita, o bairro ficou conhecido como o bairro dos leprosos, mas na 

realidade havia residindo ali poucos moradores portadores da hanseníase, umas cinco 

famílias distribuídas por toda a extensão do mesmo.  Para tanto se utilizou pesquisa 

bibliográfica teórica por meio de autores como Henri Lefebre (1999), José de Souza 

Martins (2002), Mauro G. Mendonça (1997), Paulo Freire (1980). Também se utilizou 

pesquisa documental, quando foram analisadas as leis ambientais em nível de Brasil 

tendo como base a Constituição Federal de 1988, e em nível  municipal, tais como, Lei 

orgânica do Município de Uberlândia, Lei n° 4.289 de 23 de dezembro de 1985, Lei nº 

4421 de 05 novembro de 1986, Lei Complementar n° 017 de 04 dez 1991, Lei 

Complementar n° 078 de 27 abril 1994 e Lei nº 245 dez 2000, além de jornais locais. 

bem como, entrevista semi-estruturada com 03 sujeitos que vivem à margem do 

córrego. Para tanto o critério de seleção adotado foi o tempo em que ali estão residindo, 

a saber, entre doze anos a quatro meses. A escolha deste critério se deu por percebermos 

que existe um alto índice de inserção de novos moradores na área e, também, a mudança 

e/ou a saída de outros daquele local. Mediante o estudo elaborado, percebemos que as 

famílias residentes nesta APP à margem do córrego Lagoinha apresentam e representam 

uma população com histórico de baixa renda sem perspectivas de melhorias de 

qualidade de vida, assim compreendemos que a questão social se manifesta por meio de 

diversas expressões também no que tange ao meio ambiente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Questão Social. Meio ambiente. Análise de realidade. 

 

DA CIDADE À CIDADANIA: 

UM OLHAR SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL DA CIDADE 
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HISTÓRIA. 
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Este trabalho apresenta uma pesquisa dos bens culturais da cidade de Ituiutaba-MG, sua 

real situação no contexto social e aplicação no âmbito escolar local na forma de História 

local ou em trabalhos com a “educação patrimonial”. A pesquisa se fundamenta em 

trabalhos realizados com o patrimônio e discussões acerca do tema por Chauí (1992), 

Oriá (2004), Bittencourt (2005), entre outros, além de normas educacionais e legislação, 

como a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e os PCNs (Parâmetros 

Curriculares Nacionais), que incentivam a prática da interdisciplinaridade, aplicação de 

conceitos condizentes à pluralidade e diversidade cultural, assim como a efetivação da 

História local nos currículos de História. Através de diversas investigações 

desempenhadas pela pesquisa, evidenciam-se como resultados algumas sugestões de 

práticas educativas, que condicionem o uso do patrimônio local em função da 

competência “educação patrimonial” no ensino de História, proporcionando uma maior 

difusão e familiarização do tema à comunidade escolar e local, ampliando 

possibilidades da educação para a cidadania. 

 

Palavras-chave: Patrimônio, Educação, História. 
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O objetivo do presente estudo foi verificar as mudanças no nível de ansiedade de 

crianças deficientes auditivas depois de submetidas à Atividades Lúdicas Selecionadas. 

Esse trabalho se faz parte da minha pesquisa de mestrado. A ansiedade é uma emoção 

por vez necessária ao ser humano, como um fator de proteção e segurança frente a 

perigos diversos, ao preparar-nos para uma resposta mais rápida e eficiente. Mas que ao 

se apresentar acima de determinados padrões, levam mudanças fisiológicas e 

comportamentais prejudiciais. A criança Deficiente Auditivo devido a dificuldade de 

mailto:lino@pontal.ufu.br
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comunicação tem em sua formação elementos que produzem e caracterizam um nível de 

ansiedade maior. A comunicação é fator essencial na vivência humana, quando por 

algum motivo, não conseguimos nos comunicar adequadamente, nos vemos em uma 

ambiente propicio ao aparecimento de distúrbios psicológicos, entre eles o Transtorno 

de Ansiedade. Durante o decorrer deste estudo pretende-se verificar através da aplicação 

do teste IDATE-C, em alunos da E.E. Álvaro Brandão Escola (escola de atendimento 

inclusivo para portadores de necessidades especiais na cidade de Ituiutaba –MG), tanto 

a Ansiedade Traço (Q. 1) com a Ansiedade Estado (Q.2)  destas crianças especiais, já 

que este é um teste psicológico validado inclusive com adaptações para crianças 

brasileiras. A pesquisa caracterizou-se  como pesquisa experimental aplicada, onde a 

método usado foi a mensuração do nível de ansiedade feita em 3 três momentos, a 

saber: quando do início da pesquisa experimental (através do IDATE-C – Questionário 

1 e Questionário 2), em um segundo momento quando da aplicação de atividades 

lúdicas não selecionadas quando aos estímulos desencadeadores (Estímulos sonoros, 

visuais e tátil) são usados aleatoriamente (Questionário 2), e no ultimo momento o 

IDATE-C (Questionário 1 e Questionário 2) será aplicado após as crianças participarem 

de atividades lúdicas selecionadas, onde procura-se estímulos desencadeadores que não 

utilizem elementos auditivos e sonoros para cumprimento dos jogos ou brincadeiras. 

Como resultado parcial da pesquisa acreditamos ter sido possível comprovar que a 

escolha de atividades lúdicas realizadas adequadamente, podem influenciar 

beneficamente no trato com crianças deficientes auditivas,  já que não usando estímulos 

auditivos como elementos desencadeadores, elas se sentiriam mais seguras e auto-

confiantes, produzindo secundariamente um nível de ansiedade menor, bem como agir 

de forma terapêutica no controle de ansiedade. 

 

Palavras-chaves: Atividades lúdicas; Ansiedade; Deficientes Auditivos.  
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RESUMO: Este trabalho consiste em apresentar resultados parciais e experiências 

vividas como bolsista no projeto de extensão – Programa de Integração Universidade – 

Comunidade - PEIC, realizado na Escola Pública Municipal “Aureliano Joaquim da 

Silva”. O projeto, desenvolvido em parceria com professoras da rede pública e 

educandos do 3° ano (2ª série) do ensino fundamental, se fundamenta nas discussões da 

História Cultural, principalmente as de Pesavento (2002, 2004), Katrib (2004) e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de História e de Diversidade e Pluralidade Cultural – 

PCNS (1997), uma vez que a proposta metodológica centra-se na relação entre o 

cotidiano e a História, oportunizando novas formas de reconstrução da história local. 

Dessa forma, fomentamos, alunos e professores, através de oficinas de criação 

(oralidade, visualidade, escrita) a, juntos, reconstruírem através de desenhos, poemas, 

poesias e textos as histórias da cidade e os resultados serão expostos na forma de 

painéis, adesivos e camisetas a serem disponibilizados para a população de Ituiutaba-

mailto:cairo@pontal.ufu.br
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MG. Com isso, a História local será revisitada recompondo no cenário da cidade o 

passado, o presente e o cotidiano sob o olhar criativo dessas crianças. 

   

Palavras-chave: Ensino de História,  diálogos múltiplos, História local. 
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O paradigma da inclusão é algo incontestável e já ocupa espaço central nas discussões e 

debates das políticas educacionais. Esse artigo pretende abordar através de pesquisa 

bibliográfica, os estudos acerca desse tema fazendo relação com as análises da 

construção do fracasso escolar que certamente é o entrave para que, efetivamente, todos 

os integrantes da escola sejam incluídos. O paradoxo exclusão/inclusão deve ser tratado 

simultaneamente para que as reflexões não caiam no otimismo ou no pessimismo 

pedagógico, mas que as reais condições e os melhores caminhos para se chegar a uma 

educação democrática e realmente inclusiva sejam alcançados. Tomaremos como 

referencias autores como: Bourdieu (1992) que trata das artimanhas da escola a qual 

tende a excluir os sujeitos, legitimando uma ideologia em que a responsabilidade 

coletiva pelo fracasso escolar é transferida para a responsabilidade individual; Patto 

(1993) que contextualiza historicamente a produção do fracasso escolar e as concepções 

teóricas envoltas neste discurso; Mantoan (2006) e Sassaki (2005) que discutem os 

caminhos e descaminhos, desafios, perspectivas da inclusão escolar; Amaral (1996) que 

discute sobre as diferenças físicas, preconceitos e sua superação e por fim, Freitas 

(2002) que trata da internalização da exclusão no sistema neoliberal e das práticas 

escolares que perpetualizam a exclusão.  

Palavras-chave: Fracasso Escolar. Diversidade. Educação inclusiva.  
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Percepção ambiental é uma tomada de consciência do ambiente pelo homem, é o ato de 

perceber o ambiente que se está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo. O 

estudo da percepção ambiental é de essencial importância para que possamos entender 

as inter-relações entre o homem e o ambiente, suas  perspectivas, aspirações, satisfações 

e insatisfações, avaliações e comportamentos. Este é um tema atual e de grande 

importância, pois é considerada a precursora do processo que desperta a conscientização 

do individuo em relação às realidades ambientais observadas. Através desta percepção, 

pode-se entender e sentir que a sobrevivência humana na Terra esta intimamente 

relacionada à utilização racional dos recursos naturais e, à existência de outras formas 

de vida, integrantes da biodiversidade. O grau de percepção ambiental e conscientização 

são considerados pré-requisitos para uma efetiva conservação da natureza. A 

formulação de soluções sábias para problemas ambientais não pode ser relegada à 

interação casual entre poucos participantes. As capacidades analíticas e conceituais são 

necessárias para situar o problema e soluções desejáveis nas formas mais claras e 

persuasivas. A Fundação Educacional de Ituiutaba - FEIT (Associada à UEMG), sendo 

uma instituição de ensino onde são elaborados programas de ensino para várias áreas do 

conhecimento, necessita conhecer a percepção de seus atores a respeito do meio 

ambiente, podendo assim, contribuir para o entendimento dos problemas ambientais 

através de currículos com enfoque ambiental e formar profissionais que poderão 

interagir social, ambiental e economicamente. Nesse trabalho, objetivou-se diagnosticar 

a percepção ambiental dos atores (professores, alunos e técnicos administrativos) da 

Universidade do Estado de Minas Gerais(UEMG), campus Ituiutaba. Para isso foi 

elaborado e aplicado um questionário a 200 atores da UEMG. Para elaboração e 

avaliação dos questionários foram considerados para o trabalho o ponto de vista de 

AGIUS, 1996; TILBURY, 1995; MININNI-MEDINA, 1997; TELLES, 2002;DIAS, 

1993; dentre outros precursores da Educação Ambiental. Constatou-se carência de 

informaçõesrelacionadas às temáticas “Impactos Ambientais”, “Desenvolvimento 

Sustentável” e “Educação e Conservação do Meio Ambiente”, percepção ambiental 

inadequada em relação ao Cerrado, baixa capacidade dos entrevistados de relacionar 

problemas sócio-econômicos com problemas ambientais e alienação aos projetos 

ambientais, recursos hídricos, fauna e flora brasileiros. 

Palavras-chaves: Cerrado, Educação ambiental, Percepção ambiental. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 7 - GÊNERO, ETNIA E GERAÇÕES 
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O presente trabalho teve como um de seus objetivos discutir a participação feminina na 

política, levando em conta os aspectos psicológicos implicados em sua escolha. Além 

deste, foi também intuito deste estudo conhecer a opinião de estudantes universitários 

sobre a participação política da mulher, entendendo quais os significados de gênero 

presentes nas falas destes estudantes.  Neste trabalho, assumimos a perspectiva tomada 

em trabalhos anteriores por Fávero (1991, 1997, 2001, 2005, 2007), propondo-nos a 

entender o desenvolvimento humano não como um processo universal, mas como um 

caminho que também se trilha a partir de modelos de pensamento veiculados nos 

variados contextos sócio-histórico-culturais. Sob essa ótica, entendemos que o 

desenvolvimento humano é marcado, entre outros fatores, pela hierarquia de gênero 

presente nas relações entre homens e mulheres e pela permanência de princípios 

patriarcais na normatização das interações entre o universo masculino e o feminino, a 

começar pela diferenciação nos processos de socialização de meninos e meninas.  Para o 

desenvolvimento do estudo, foram realizadas duas etapas de pesquisa que transcorreram 

simultaneamente. Uma delas envolveu a realização de grupos focais com estudantes de 

quatro áreas do conhecimento, a saber: Direito, Psicologia, Educação Física e 

Administração. As interlocuções produzidas foram registradas em áudio e vídeo e 

submetidas à análise dos atos da fala, segundo proposta de Fávero (2000). A outra etapa 

envolveu a realização de entrevistas com mulheres candidatas às eleições municipais de 

2008 ou com mulheres não candidatas à época, porém participantes ou ex-participantes 

em funções políticas. A análise dos resultados obtidos a partir das interlocuções nos 

grupos focais sugere a permanência da naturalização das diferenças de gênero no modo 

de atuar politicamente e a percepção da atuação feminina como mais idealista, afetiva e 

correta que a atuação masculina. Há também a percepção da política como um sistema 

incorpóreo manipulado por homens, que submetem a mulher à normatização por eles 

imposta. Quanto à análise do material das entrevistas, foi possível perceber pelos dados 

biográficos que as entrevistadas constituíram-se como sujeitos em meio a um contexto 

marcado pela presença de princípios patriarcais. Isso se refletiu no modo como essas 

mulheres entendem a divisão dos papéis de gênero e as características de sua atuação 

política. Uma reflexão importante a ser feita a partir desse estudo diz respeito ao modo 

como a escola vem tratando (ou não) as questões de gênero. Além disso, tomando a fala 

dos sujeitos, também foi possível refletir sobre a necessidade de tomada de consciência 

quanto à maneira como a hierarquia de gênero pode produzir o alijamento feminino das 

instâncias decisórias de compartilhamento do poder. 
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RESUMO 

A instrução da mulher no contexto histórico retrata a dominação masculina, já que os 

homens sempre descreveram as mulheres, como seus porta-vozes. Essa dominação 

reconhecida, ao longo de séculos, em vários saberes foi baseada em preceitos religiosos, 

éticos e morais. Assim, tem-se como objeto de pesquisa, a mulher, norteada por sua 

inserção na rede escolar, tanto enquanto aluna como profissional da educação. A 

fundamentação teórica baseou-se numa abordagem histórica, levantando documentos 

variados e bibliografias já produzidas sobre o assunto. A metodologia utilizada foi a 

pesquisa bibliográfica, numa abordagem qualitativa. Concluiu-se que a história da 

mulher concernente à sua inclusão social e educacional é recente, podendo afirmar que a 

realidade não é mais a mesma de séculos anteriores; evidenciou-se que a submissão das 

mulheres por seus parceiros e pela sociedade, muitas vezes, torna-as mártires da sua 

própria condição. A violência contra as mulheres relaciona-se à categoria de gênero, à 

condição de subordinação da mulher na sociedade, que constitui na razão implícita do 

número estarrecedor de casos de agressões físicas, sexuais, psicológicas, morais e 

econômicas, perpetradas em desfavor das mulheres revelando a incontestável 

desigualdade de poder entre homens e mulheres, sobretudo nas relações domésticas. 
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EIXO 8 –  DESENVOLVIMENTO HUMANO E 

ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 
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Com o ingresso de psicólogos em ambulatórios dos serviços públicos de Saúde Mental a 

partir da década de 1980, houve um aumento significativo nos encaminhamentos de 

problemas escolares, de comportamento e de disciplina, por parte das escolas a estes 

ambulatórios. Os psicólogos neles alocados buscaram dar respostas a esses casos, por 

meio de orientações às famílias e atendimentos psicoterapêuticos às crianças, deixando 

de lado os mecanismos ideológicos da escola que contribuem para a produção do 

fracasso escolar. O presente estudo refere-se a um levantamento realizado junto aos 

psicólogos que atuam na rede pública de Saúde Mental de Uberlândia- MG, com a 

finalidade de verificar o movimento da demanda de queixas escolares, bem como o 

atendimento e a compreensão desses profissionais a respeito dessa demanda. A pesquisa 

delineou-se sob a perspectiva histórico-cultural, e a construção dos dados foi organizada 

a partir de entrevistas semidirigidas, gravadas em áudio e realizada de outubro de 2003 

a novembro de 2004, com dezesseis psicólogos alocados em doze ambulatórios. O 

estudo verificou a existência de uma alta demanda de queixas escolares entre crianças 

de cinco a treze anos de idade, com a maioria dos encaminhamentos advindos de 

escolas. Quanto à compreensão da queixa, observou-se que prevalece uma concepção de 

que existem principalmente questões emocionais por trás dela, e que a família está 

diretamente relacionada às dificuldades de aprendizagem dos filhos. A análise dos 

procedimentos avaliativos apontou que apenas quatro entrevistados consideram 

importante contatar a escola, embora tenham relatado que não se sentem aptos para o 

atendimento desse tipo de queixa, além de acreditar que o ambulatório não deve 

responsabilizar-se por esses casos. A maioria utiliza técnicas indiferenciadas na 

avaliação de todas as queixas, guiando-se por um referencial clínico baseado em 

desenho, observações com a criança, testes, e anamnese com os pais. Essa compreensão, 

essencialmente clínica e desconectada da escola é respaldada, segundo os entrevistados, 

por sua formação acadêmica. O presente estudo confirma dados de outras pesquisas na 

área escolar que compartilham do mesmo referencial teórico aqui utilizado, indicando a 

urgência da revisão curricular dos cursos de formação de psicólogos, no sentido de 

melhor instrumentalizar os profissionais egressos. 
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O ensino de Administração tem sido alvo de críticas quanto ao tecnicismo que 

predomina na gestão dos vários tipos de instituições que mediam as relações sociais. Os 

conteúdos programáticos devem ser dispostos de forma a integrar múltiplos 

conhecimentos, e, sobretudo,  estabelecer as possíveis relações entre técnica e valores. 

Entretanto, a disposição dos conteúdos não é suficiente na contribuição para a formação 

de um indivíduo autônomo, consciente de seu papel social e, sobretudo,  crítico da 

realidade em que vive. As experiências que constituem o processo educativo vão além 

da sala de aula, em espaços que não se propõem educadores, mas, podem ser 

transformadores desses espaços. A aprendizagem na e da cidade, conforme Castro et al 

(2006),  não se faz dentro de um ordenamento e de uma previsibilidade de ação 

instrumental, em que fins e meios se relacionam, mas, por outra via. As aprendizagens 

na e da cidade baseiam-se tanto em outros códigos (como por exemplo, o da 

“visualidade”), como também produzem saberes que apenas a posteriori se delineiam, 

como por exemplo, a compreensão sobre as diferenças e as desigualdades sociais.Este 

estudo trata das possibilidades de uma prática pedagógica sustentada na aprendizagem 

da e na cidade e tem como objetivo analisar os resultados de uma experiência educativa 

além dos muros escolares.  Este é um estudo de natureza qualitativa, cujo método de 

procedimento é o estudo de caso e utiliza de documentos, recursos visuais e 

depoimentos dos estudantes como fonte de dados. A  análise dos dados é feita pela 

análise de conteúdo da qual se identificaram três categorias. Como resultados, 

evidencia-se que os estudantes ficaram atentos às desigualdades e se mostraram 

possíveis agentes na construção de novas possibilidades de se viver na cidade. As 

cidades contemporâneas apresentam-se como cenário privilegiado para  vislumbrar os 

problemas sociais que afetam a sociedade em geral, e as organizações em particular.  
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O presente trabalho apresenta resultados das atividades de pesquisa e intervenção 

desenvolvidas no contexto do Programa de Apoio Científico e Tecnológico aos 

Assentamentos de Reforma Agrária – PACTo/MG, vinculado à Pró-reitoria de Pesquisa 

e Graduação da Universidade Federal de Uberlândia a partir do convênio com o 

                                                 
3
 Professor Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC/Uberlândia.  Aluno especial do Programa de 

Mestrado em Educação da Faculdade de Educação na Universidade Federal de Uberlândia. 

4
 Aluna regular bolsista do Programa de Mestrado em Educação da Faculdade de Educação na Universidade Federal 

de Uberlândia, Agência de Fomento CAPES. 

 

mailto:tiagoeduca@yahoo.com.br
mailto:leticiaborgesufu@yahoo.com.br


59 

 

Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), bem como parcerias com outros 

órgãos e movimentos sociais. O referido programa atuou no período de 2004 a 2005 em 

quatro assentamentos de reforma agrária do Triângulo Mineiro Assentamentos: Rio das 

Pedras e Zumbi dos Palmares – Uberlândia – MG, Assentamento Bom Jardim e 

Ezequias dos Reis - Araguari-MG. Temos como pressuposto geral a problematização 

dos aspectos relativos às intervenções educacionais que os trabalhadores daqueles locais 

vivenciaram associadas a seu contexto de trabalho, luta e sobrevivência. Optamos, 

dentro dos limites e possibilidades deste pequeno relato, pelo recorte e foco na análise 

das iniciativas governamentais voltadas especificamente para a educação dos jovens e 

adultos daquela realidade comunitária.  Destacamos a ênfase acentuada nas campanhas 

de alfabetização, as quais surgem com o discurso oficial que destacava a meta nacional 

de minimizar os altos índices de analfabetismo absoluto no país. Dentre outros aspectos, 

problematizamos questões estruturais ligadas à operacionalização do Programa Brasil 

Alfabetizado e sua implementação no interior dos assentamentos de reforma agrária. 

Porém, com enfoque nas percepções dos trabalhadores rurais sobre esse processo de 

escolarização dessas campanhas e políticas educacionais, bem como a relevância desse 

processo para a vida dos assentados. Portanto, a partir desta pesquisa, pretendemos 

contribuir com os debates sobre a educação de jovens e adultos nas comunidades 

campesinas tão excluídas do processo de escolarização formal desmistificando, porém, 

os estigmas e discursos hegemônicos de vitimização dessas comunidades para uma 

perspectiva de análise que destaca as dificuldades, processos de resistências e os 

diversos olhares críticos daqueles trabalhadores. 
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Este trabalho tem como objetivo analisar a coerência conversacional em orações 

condicionais e para isso analisamos a fala de uma criança de 9 anos de idade. Nosso 

objeto de análise faz parte da mostra Alzira do PEUL – Programa de Estudos sobre o 

Uso da Língua. Acreditamos que o caminho para este tipo de trabalho foi aberto com o 

avanço dos estudos sociolingüísticos e sua preocupação com a fala, momento este que 

se contrapõe a fundação da Ciência da Linguagem e o estabelecimento da lingüística da 

langue. Nosso estudo está ancorado na possibilidade de sistematização da fala, que 

segundo Tarallo (2005) a língua falada é passível de processamento, análise e 

sistematização. Baseados nas definições extraídas de Neves (2000) que divide a 

estrutura das orações condicionais em Prótase – Apódose e também nos estudos de 

Reichman (1978) que observa que para alguns linguistas o discurso oral era sem 

organização e, portanto, sem possibilidades de sistematização, pudemos concluir que há 

manutenção da estrutura das orações condicionais no texto analisado, uma vez que a 

seqüência A + B + C + D ocorreu em quase todas as orações. No texto analisado 
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também não encontramos estruturas conclusivas/resumitivas. Nossas observações nos 

remetem a uma futura investigação onde poderemos analisar se a presença dos 

elementos conclusivos/resumitivos em orações condicionais está relacionada à idade. 

Destacamos que os estudos de base podem depois ter sua aplicação no campo das 

Ciências Sociais Aplicadas, assim como observamos nos estudos atualmente realizados 

por Vilarinho & Gandolfi (2009). 
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