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APRESENTAÇÃO 

 
Cada grupo social tem um tipo de escola  

próprio destinado a perpetuar nestes grupos 
 uma determinada função tradicional, diretiva  

ou instrumental. Se se quer destruir esta trama, 
 portanto, deve-se evitar a multiplicação e graduação 

 dos tipos de escola profissional, criando-se um tipo único de  
escola preparatória que conduza o jovem até os umbrais da escolha 

 profissional, formando-o entrementes como pessoa capaz de pensar, 
 de estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige.   

Antonio Gramsci 
 

 
Este Caderno de Resumos da primeira Semana da Pedagogia do Campus 

do Pontal é bastante revelador. Não representa apenas a reunião de quase cinco 

dezenas de trabalhos inscritos no evento, mas aponta para uma pluralidade de 

pensamentos e diversidade de interesses presentes nos sete eixos propostos que é 

resultado do trabalho intenso desenvolvido junto às estudantes nos últimos anos.  

 Todos os eixos propostos receberam inscrições de trabalhos, com destaque 

para os de Memória e História da Educação e de Práticas Educativas e Estágios nas 

Licenciaturas. Para além das questões quantitativas é preciso ressaltar a qualidade 

das comunicações, demonstrando o amadurecimento do corpo discente e docente 

dessa instituição que acaba de completar quatro anos.  

Esperamos que o evento se constitua em boa oportunidade de diálogo 

propiciando aos participantes crescimento intelectual que possa se refletir nos 

resultados dos trabalhos de estágio, extensão ou iniciação científica que vem sendo 

desenvolvidos. Bom evento a todas e todos!!! 

       

A Comissão Científica. 
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COMUNICAÇÕES ORAIS 
 
 
Eixo 1 - Currículo, Formação de Professores e Profissionalização 
Docente 
 
1.1 - A EXPERIÊNCIA DO SUBPROJETO PEDAGOGIA 
/ALFABETIZAÇÃO (PIBID) E SUA CONTRIBUIÇÃO NA FORMAÇÃO 
INICIAL DE PROFESSORES  
Nayara Camila Macedo Guimarães (UFU/PIBID) -  nayaramylla@hotmail.com 
Roseli Maria Alves Góis (UFU/FACIP/PIBID/CAPES) -  s-a-g@ig.com.br 
Talita Ferreira Mendes (UFU/FACIP/PIBID/CAPES) -  mendes.talita.f@gmail.com 
 
O presente relato de experiência tem como objetivo apresentar as atividades 
realizadas no Subprojeto Pedagogia/Alfabetização no Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) no primeiro semestre do ano de 2010 e sua 
contribuição à formação inicial das alunas do curso de Pedagogia da Universidade 
Federal de Uberlândia-FACIP, no que se refere à alfabetização.  O eixo central deste 
Subprojeto defende a formação inicial dos alunos do curso de Pedagogia da FACIP-
UFU em relação à área da alfabetização por meio de uma dinâmica de reflexão e 
problematização sistemática sobre as práticas de alfabetização, a partir das 
contribuições dos estudos teóricos e da prática pedagógica concreta vivenciada nas 
escolas parceiras do Subprojeto. Os instrumentos de pesquisa utilizados foram 
observações dirigidas, análise documental e entrevistas semi-estruturadas com 
professores da instituição, alunos e pais (responsáveis). O que nos leva a considerar 
que o projeto vem desempenhando uma aproximação da realidade propriamente dita 
com o que estudamos, ou seja, uma relação da teoria com a prática buscando sempre 
refletir sobre a mesma para que haja uma compreensão sólida do ato de educar e sua 
importância nesse processo de formação inicial a docência, propiciando a nossa 
integração com a realidade educacional.  
Palavras-chaves: formação de professores; alfabetização; iniciação à docência. 
 
1.2 - A FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM PEDAGOGIA APÓS A LDB 
9394/96,  NA REGIÃO DO PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO 
Angélica Bisinoto da Silva - UFU-CNPQ - bizinotto_angelica@yahoo.com.br 
Lorraine Cristina da Silveira Pereira - FACIP/UFU - lorraineitba@gmail.com 
Armindo Quillici Neto - FACIP/UFU - Armindo@pontal.ufu.br 
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O presente trabalho tem como objetivo a demonstração estatística sobre pesquisa 
realizada em três cidades do Pontal do Triângulo Mineiro, que pretendia identificar 
a contribuição da formação superior, especialmente o Curso de Pedagogia e Normal 
Superior, na melhoria da prática de professores da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental (1ª - 4ª séries). Os professores que fizeram parte da pesquisa tinham 
formação em Magistério ou Normal de Nível Médio. Foram aplicados 123 
questionários em diversas escolas municipais e estaduais. O conteúdo dos 
questionários retratou diferentes temáticas sobre a formação do pedagogo: tempo de 
formação, idade, gênero, onde atua, sobre sua concepção, a concepção do curso que 
realizou, sua prática, o currículo, os aspectos profissionais, etc. A questão que 
norteou a pesquisa é de saber se a formação superior contribuiu para o a melhoria da 
prática do professor em sala de aula. Será realizada uma reflexão articulada com os 
dados demonstrados fundamentados por autores que trabalham com a temática: 
Chamon (2008), Tardif (2002), Didonet (2006), entre outros e a Legislação 
Educacional.  
Palavras-chave: Formação do Pedagogo - Prática Educativa – Concepção de 
Educação 
 
1.3 - CURRÍCULO INCLUSIVO: A BUSCA POR ADAPTAÇÕES E 
ACESSIBILIDADE AO CURRÍCULO NA ESCOLA REGULAR 
Rafaela Rodrigues Nogueira – FACIP/UFU - rafaelarnogueira@gmail.com 
Fernanda Coelho Peres – FACIP/UFU - fernandacoelho60@yahoo.com.br 
Lorraine Cristina da Silveira Pereira – FACIP/UFU - lorrainecitba@gmail.com  
Luciana Coelho Borges Queiroz – Facip/UFU -  luluzinhaborges60@yahoo.com.br 
 
Essa pesquisa teve por objetivo um estudo sobre o currículo que atualmente é 
encontrado nas escolas regulares (currículo como prescrição que estabelece 
parâmetros a serem seguidos) e o currículo apresentado por alguns teóricos como 
sendo o que atenderia melhor a diversidade (currículo construtivo). O trabalho 
demonstra as características de cada currículo e a qual concepção cada qual atende. 
Para tanto realizamos uma revisão bibliográfica de autores que tratam sobre a 
temática, como Mantoan (2003) e Glat (2007). Chegamos a reflexões como a de que 
um dos grandes problemas enfrentados no currículo é o ”jogo de interesses", ou 
seja, a imposição realizada sobre o mesmo, através de modelos de administração 
técnicos, racionais ou científicos, o que acaba por atribuir a ideologia de um 
currículo como prescrição. Isso envolve uma aceitação de modos estabelecidos nas 
relações de poder, onde esse quadro afasta os principais atores, ou até mesmo 
protagonistas do "discurso sobre escolarização": os professores, que continuam 
anônimos e passivos no processo educacional. O presente trabalho também reflete 
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sobre o currículo em uma perspectiva inclusiva, e a necessidade de refletir sobre 
qual concepção de currículo é preciso adotar. Uma das justificativas para se pensar 
na temática é a de que toda forma de diversidade é hoje concebida na escola, e há a 
demanda óbvia, por um currículo que atenda essa universalidade. O grande desafio 
está em desenvolver uma postura ética de não hierarquizar as diferenças e entender 
que nenhum grupo humano e social é melhor ou pior do que outro, na realidade é 
somente diferente. Dentro dessa perspectiva o currículo é de suma importância, uma 
vez que possui um caráter político e histórico, e constituí uma relação social, bem 
como dois sentidos em relação ao aspecto político (aquilo que fazemos e o que ele 
nos faz). 
Palavras-chave: Currículo – Inclusão – Adaptações Curriculares 
 
1.4 - EDUCAÇÃO ÉTNICO RACIAL E FORMAÇÃO DOCENTE: POR 
UMA PEDAGOGIA DO CONFLITO. 
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves - FACIP/UNICAMP- luribeiro_mg@yahoo.com.br  
Ângela Soligo - UNICAMP 
 
Este trabalho é fruto do estudo que venho realizando em ocasião da elaboração da 
tese de doutoramento em andamento. Ele se deterá em explorar o processo 
provocado pelo acesso à Educação das “minorias” marginalizadas que vem 
historicamente desafiando a Pedagogia e a prática docente em relação ao seu 
reconhecimento e permanência com sucesso neste processo. Trata-se de um estudo 
bibliográfico em que busquei em fontes as características do processo que vêem 
sendo aplicados no Brasil como forma de resposta às interrogações feitas à 
formação docente quanto a presença do diferente, em especial a presença do negro, 
no cotidiano escolar e a melhor forma de lidar com a questão do preconceito e da 
discriminação racial. As relações étnico raciais construídas nas bases do mito da 
democracia racial e da ideologia do branqueamento disseminaram, com base na 
hierarquização, a premissa da diferença como desigualdade, feitos desiguais em 
brutais processos históricos. Focalizando o tema desta forma, entendo que a 
Pedagogia do conflito seria a base epistemológica apropriada para que a formação 
docente pudesse assumir o caráter revolucionário e transformador do processo 
educativo, pois ela seria a base da prática pedagógica que minimamente atenta para 
a possibilidade da existência da diversidade.  
Palavras-chave: Formação docente, Educação étnico-racial, Pedagogia do conflito. 
 
1.5 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO 
CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
Viviane Prado Buiatti Marçal – UFU-Facip - viviane@pontal.ufu.br 
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Vilma Aparecida de Souza – UFU – Facip - vilmasouza@pontal.ufu.br 
 
Este trabalho objetiva discutir o processo formação de professores diante das 
políticas para a educação inclusiva propostas pelo Ministério da educação (MEC). 
Resulta de estudos teóricos e discussões realizadas a partir de um projeto de 
extensão que está sendo realizado na Faculdade de Ciências Integradas do Pontal - 
FACIP que tem como meta trabalhar com grupo de professores das escolas públicas 
do município de Ituitaba-MG, contribuindo na formação destes profissionais e 
visando a construção de espaços de reflexão e discussão acerca dos pressupostos da 
educação inclusiva. Sabe-se que vários aspectos compõem a complexidade do 
paradigma da inclusão, como: a reorganização dos currículos para atender a 
diversidade, a consolidação de redes de apoio, a eliminação de barreiras 
arquitetônicas e atitudinais. Além destes, destaca-se a relevância da formação 
continuada dos professores, reconhecendo sua importância no desenvolvimento de 
instituições educacionais inclusivas. Neste projeto, defende-se que a formação 
continuada de profissionais da educação deve ser pensada por meio do diálogo entre 
os profissionais com vistas a contribuir para o crescimento dos sujeitos envolvidos e 
promover pesquisas e mudanças na área educacional. Estes momentos de discussões 
contribuem para a formação de docentes visando a construção de espaços de 
reflexão acerca dos pressupostos da educação inclusiva. Conclui-se que há urgência 
de propostas para formação de professores a fim de auxiliar a escola na 
compreensão de concepções e práticas para que ocorra a Inclusão e a busca de 
alternativas junto ao grupo que atenda as necessidades da realidade em que vivem.  
Palavras- chave: inclusão, políticas públicas e formação docente 
 
1.6 - PROGRAMA PIBID: UMA EXPERIÊNCIA EM FORMAÇÃO INICIAL 
COMO PROFESSORA ALFABETIZADORA         
Karin Ferreira Borges (FACIP/PIBID) - karinferreiraborges@hotmail.com 
Beatriz Menezes Barbosa (FACIP/PIBID) - bia_mb_@hotmail.com 
Luciana Abadia do Carmo (FACIP/PIBID) - cianabadia@hotmail.com 

                            
Neste trabalho temos como objetivo refletir sobre os limites e as possibilidades do 
trabalho desenvolvido no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID), o qual tem como propósito instigar a docência, contribuindo 
para uma formação inicial permeada pela práxis, em uma perspectiva freiriana. O 
projeto desenvolvido no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia 
do Campus do Pontal apresenta a alfabetização como tema central e foi 
desenvolvido em duas escolas públicas do município de Ituiutaba – MG. Para 
compreendermos o processo da alfabetização no contexto escolar, utilizamos como 
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metodologia a entrevista semi-estruturada com os professores da instituição; 
questionários destinados aos responsáveis dos alunos; análise documental; 
entrevista com os alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, assim 
como, a observação do contexto educacional e o respectivo registro dos dados em 
diário de campo. Consideramos, em nossas avaliações, que o programa representa 
uma formação inicial significativa para as graduandas autoras deste estudo, tendo 
em vista que hoje entendemos melhor a importância da práxis educativa e as 
múltiplas influências que compõe a realidade da escola. Sendo assim, a experiência 
envolveu o trabalho coletivo propiciando um olhar pesquisador como instrumento 
de aprendizado para se colocar em prática novos olhares sobre a alfabetização 
compreendendo esse processo no contexto escolar. 
Palavras chave: PIBID; Cotidiano escolar; Formação inicial. 
  
1.7 - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: UMA NOVA 
LÓGICA DE ENSINO 
Angélica Bisinoto- UFU/FACIP - bizinotto_angelica@yahoo.com.br 
Fernanda Domingues- UFU/FACIP - dinhafe21@hotmail.com 
Rúbia Laíz da Costa- UFU/FACIP 
 
O presente artigo tem por objetivo discutir as novas tecnologias de informação e 
comunicação e as exigências postas ao processo educacional. Para isso, foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica. O tema é relevante, pois estamos vivendo um momento 
de transição social onde a tecnologia invade o dia-a-dia das pessoas, e 
principalmente as escolas devem estar preparadas para superar o modelo de ensino 
repetitivo aproveitando o aprendizado cooperativo em rede que a sociedade da 
informação oferece. Para isso é preciso redefinir o papel do professor e pensar na 
sua formação, pois ele precisa estar familiarizado com as novidades tecnológicas 
que avançam a cada dia. Frente a essa nova realidade, o ensino já não alcança a 
qualidade necessária e o modelo tradicional de educação não dá suporte para se 
trabalhar com as tecnologias, pois valoriza um ensino rotineiro e repetitivo. Por isso 
são exigidos um novo tempo, um novo espaço e outras formas de pensar e fazer 
educação. Como resultados de nosso estudo, percebemos que se faz necessário uma 
reestruturação e adaptação dos currículos e das metodologias, considerando que o 
uso das tecnologias estabelece novas práticas que levam a mudanças urgentes na 
organização didática. A tarefa da escola, enquanto instituição de ensino é promover 
meios para que os alunos possam interagir com as mais diversas tecnologias de 
informação e comunicação, dentre elas o computador. Então não devemos apenas 
levar os alunos a um “laboratório” para assistir a aula de informática, mas sim fazer 
desse momento um espaço de produção de conhecimento. Por isso essa nova cultura 
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educacional exige uma nova prática pedagógica que favoreça a aprendizagem. 
Nessa nova prática pedagógica é preciso compreender o papel do computador 
enquanto uma ferramenta de aprendizagem e não como máquina de ensinar. 
Palavras-chaves: tecnologias de informação e comunicação; prática pedagógica; 
formação docente 
 
1.8 - TRÊS EDUCADORAS INFANTIS E A FORMAÇÃO EM CONTEXTO: 
VIVÊNCIAS DIFERENTES DE UM MESMO PROCESSO 
Cirlei Evangelista Silva Souza - FACIP/UFU - cirleievangelista@pontal.ufu.br 
 
A formação do profissional que atua na educação infantil é motivo de preocupação 
de muitos setores voltados para o atendimento das crianças pequenas, sendo 
ressaltada a necessidade de serem apontadas alternativas que contribuam para a 
transformação dos fazeres destes profissionais nos contextos educacionais. Por meio 
da realização de uma pesquisa-ação, uma das alternativas utilizadas por nós para 
contribuir neste sentido foi oferecer para três educadoras infantis, em um processo 
de formação em contexto, oportunidades concretas para que elas refletissem sobre 
sua prática cotidiana. Neste sentido, este presente estudo tem como objetivo discutir 
a participação e a avaliação destas do referido processo, que envolveu atendimentos 
individuais e observações de rotina semanais, além de encontros mensais ocorridos 
ao longo de vinte e quatro meses. Ao seu término, na avaliação realizada com as 
participantes, percebemos que elas vivenciaram o mesmo processo de formas 
diferentes e afirmaram, de forma geral, que foram várias as aprendizagens que 
tiveram, desde conteúdos de ensino até a alteração de características pessoais. 
Comentaram que as observações em sala de aula foram difíceis já que se sentiam 
vigiadas; nos atendimentos elas puderam conversar sobre suas crianças, seus 
problemas, fazer reclamações, trocar idéias e desabafar; e os encontros de formação 
foram importantes para seu desenvolvimento profissional. Concluindo, acreditamos 
que este processo de formação em contexto proporcionou às educadoras um espaço 
de reflexão que as permitiu expressar, cada uma à sua maneira, suas dificuldades e 
anseios, e demonstrou a necessidade de que nas propostas de formação seja 
enfatizada a importância de se considerar que o desenvolvimento profissional é 
sempre atrelado ao desenvolvimento pessoal.   
Palavras-chave: Educadoras. Educação Infantil. Formação em Contexto. 
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Eixo 2 - Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação 
 

2.1 - A PROVINHA BRASIL NO ÂMBITO DA INSTITUIÇÃO MUNICIPAL 
Ana Carolina Caetano (PIBID/UFU) - caroll_87@hotmail.com  
Ana Paula Barcelos (PIBID/UFU) - ap.barcelos@hotmail.com    
Juliana Vieira de Souza (PIBID/UFU) - juliana_vieirasouza@hotmail.com 
 
Este trabalho tem como objetivo compreender o significado e o processo de 
Avaliação no contexto do Sistema de Ensino e de uma escola pública localizada em 
um bairro periférico do município de Ituiutaba-MG, tendo como objeto de 
investigação o instrumento de avaliação sistêmica “Provinha Brasil”. Pois a mesma 
é uma avaliação diagnóstica que identifica os desempenhos dos alunos de 
determinadas instituições escolares, é destinada como forma de avaliação da 
alfabetização infantil, implementada esta nos primeiros anos de escolarização da 
criança, com o intuito de intervenção pedagógica e administrativa para suprir as 
necessidades detectadas. Visando auxiliar professores e gestores a melhorar os 
níveis de alfabetização de seus alunos. A análise foi elaborada a partir dos estudos 
realizados no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID no 
curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia-FACIP. Para isso, 
utilizamos como procedimentos metodológicos: observação, entrevistas. A partir 
dos resultados percebemos que o trabalho do professor vem sofrendo interferência 
dos resultados dos sistemas avaliativos, onde o professor toma como meta de sua 
prática pedagógica a preparação dos alunos para atingirem bons resultados nas 
avaliações externas, no caso do estudo, a Provinha Brasil. Torna-se importante 
ressaltar que a avaliação sirva como fonte de informações para a busca de um 
aprendizado eficiente e não como forma de coerção e controle. Os alunos e 
professores devem ser conscientizados da importância delas, desenvolvendo 
atitudes positivas diante das avaliações, percebendo que elas existem para 
verificarem o aprendizado e identificarem falhas, para que estas sejam sanadas e não 
como mecanismo de controle da prática pedagógica. Para a consolidação desta 
perspectiva, apontamos como uma das possíveis soluções a superação da concepção 
tradicional que permeiam as práticas de avaliação, mesmo sabendo que está 
enraizado na cultura das instituições e que a maioria dos profissionais resiste a tais 
mudanças. 
Palavras-chave: Provinha Brasil, alfabetização e avaliação sistêmica. 
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2.2 - AS INFLUÊNCIAS DAS AVALIAÇÕES SISTÊMICAS NAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 
Lorena Sousa Carvalho - (UFU -FACIP) - loreninha_hta@yahoo.com.br 
 
O interesse por realizar esse trabalho surgiu a partir de uma experiência vivenciada 
no Estágio Supervisionado II, na qual a supervisora da instituição, onde 
desenvolvemos o estágio, nos solicitou que trabalhássemos com um determinado 
grupo de alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental que enfrentavam 
dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita e iriam fazer a Prova Brasil no 
final do semestre. Nesse sentido, esta pesquisa tem por finalidade discutir as 
influências das avaliações sistêmicas no cotidiano escolar e como estas vem 
interferindo nas práticas pedagógicas dos profissionais da educação. Para isso, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica em que procuramos analisar as nuances que 
envolvem as avaliações externas como um todo, bem como a aplicação destas no 
âmbito escolar, tendo como base as observações e o trabalho realizado no estágio. 
Sendo assim, concluímos que as avaliações externas são apenas uma forma de 
verificação da aprendizagem dos alunos e a qualidade do trabalho pedagógico, pois 
não as utilizam como um meio para intervir na realidade e nas práticas sociais. 
Além do mais, não consideram o contexto em que a escola está inserida e suas reais 
condições, realizando assim uma avaliação artificial do cotidiano escolar. Nota-se 
também que a escola demonstra uma preocupação exacerbada em obter resultados 
desejáveis e para tanto redimensiona toda sua prática pedagógica, oferecendo uma 
aprendizagem massificada e superficial, em detrimento de proporcionar para os 
educandos uma aprendizagem significativa, que ultrapasse os muros da escola e vá 
além de alcançar apenas notas consideradas satisfatórias.    
Palavras-Chave: Avaliação externa. Práticas pedagógicas. Cotidiano escolar. 

 
2.3 - O REFLEXO DA GESTÃO ESCOLAR NO PROCESSO DE 
ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
Clarissa Betanho Inácio (UFU-FACIP-PIBID) - clarissabinacio@terra.com.br 
Fernanda Domingues Bento (UFU-FACIP-PIBID) - dinhafe21@hotmail.com 
Lorena Sousa Carvalho (UFU-FACIP-PIBID) - loreninha_hta@yahoo.com.br 

 
O trabalho em questão surgiu a partir da experiência que vivenciamos no 1º 
semestre do ano de 2010 no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência – PIBID, que tem como foco no curso de pedagogia a alfabetização, 
desenvolvido em uma escola municipal localizada na periferia da cidade de 
Ituiutaba-MG. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo refletir sobre as várias 
nuances que o Projeto Político Pedagógico (PPP) possui, dentre elas: como se dá o 
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processo de elaboração, construção e utilização do mesmo na escola pesquisada; se 
existe a participação de todos os funcionários da escola e também da comunidade 
nesse processo e quais as concepções que os profissionais da escola observada 
possui em relação ao documento analisado. Em relação aos procedimentos 
metodológicos, primeiramente foi feita a leitura e análise do PPP, em seguida foi 
realizada entrevistas semi-estruturadas com duas professoras que trabalham na 
escola. Posteriormente, foi feita uma revisão bibliográfica, com a finalidade de 
realizar o aprofundamento do referencial teórico que embasou a pesquisa e as 
posteriores análises dos dados levantados. Dentre nossas análises, notamos que o 
processo de elaboração do PPP na escola pesquisada se dá de forma centralizada, 
uma vez que somente a equipe gestora o elabora, não havendo a participação efetiva 
de todos os funcionários, tão pouco da comunidade. Além do mais, detectamos que 
o acesso a este documento é restrito, pois fica engavetado e não o disponibilizam 
para leitura dos sujeitos envolvidos na educação. Portanto, concluímos que a escola 
deve trabalhar em prol de uma gestão democrática visando a participação de todos 
os agentes da educação no processo de elaboração do projeto pedagógico, 
promovendo o trabalho coletivo, a autonomia e contribuindo assim com a edificação 
de uma escola comprometida com a construção significativa do ensino-
aprendizagem de todos os alunos.   
Palavras-Chaves: Projeto Político Pedagógico. Trabalho Coletivo. Participação. 
 
2.4 - UM OLHAR SOBRE A GESTÃO ESCOLAR NA PERSPECITVA DA 
PARTICIPAÇÃO E DO TRABALHO COLETIVO NA ESCOLA PÚBLICA 
Lázara Abadia da S. M. Menezes - UFU/FACIP - lazaramenezes_f5@hotmail.com 
Talita Martins de Queiroz -UFU/FACIP - queiroz.talita@hotmail.com 
 
O presente estudo tem como objetivo identificar e analisar a percepção da gestão 
escolar, de forma democrática e participativa e sua interferência no trabalho 
coletivo, repensando a construção do Projeto Político Pedagógico de  uma escola 
pública no município de Ituiutaba-MG. A instituição escolar ao propor uma prática 
democrática promove o desenvolvimento da participação de todos os profissionais 
envolvidos e realça o diálogo, revelando a abertura da escola para a comunidade, 
um espaço social oportunizando a todos a vez e a voz, onde possam opinar, sugerir, 
manifestando com liberdade. Utilizou-se como metodologia pesquisa bibliográfica e 
entrevista semi-estruturada com professores, supervisora pedagógica e gestora que 
trouxeram relevância para o estudo em coerência com a práxis das graduandas em 
Pedagogia, autoras deste estudo. As principais conclusões mostraram que a gestão 
escolar democrática e participativa tornou-se mais abrangente atendendo à 
realização das áreas administrativa e pedagógica.Sabe-se  que a escola se define 
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pelas relações sociais que desenvolve, e como instituição social, ímpar, fruto da 
própria trajetória histórica tem como atividade educacional a preparação do cidadão 
para a vida da cidadania. Como instituição social, além do acesso à cultura do 
conhecimento, socialmente valorizado, deve-se constituir um espaço de convivência 
social que favoreça e estimule a formação da cidadania. Evidencia-se que, 
atualmente, o envolvimento com responsabilidade dos profissionais da educação 
compromete-se com a qualidade do ensino que todos desejam. Constata-se, ainda, 
que o caminho para uma administração democrática e participativa é um horizonte a 
ser buscado, e este caminho é um aprendizado coletivo, um trabalho realizado por 
todos numa interação dos concretos e das pessoas da unidade escolar.  
Palavras-chave: Gestão Escolar, Democratização, Projeto Político Pedagógico. 
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Eixo 3 - Memória e História da Educação 
 
3.1 - A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA EM ITUIUTABA-MG (1942-
1964) 
Andréa Azevedo de Oliveira (FACIP/UFU) - dedeia_jva@hotmail.com  
Thais Parreira de Freitas Oliveira (FACIP/UFU) - thaisfreitas_25@hotmail.com 
André Luis Parreira (FACIP/UFU) - andreituiutaba@hotmail.com  

 
Esse trabalho vincula-se à pesquisa no campo da história da educação, apresentando 
resultados parciais de investigação inédita e em andamento sobre a disciplina 
escolar Educação Física na cidade de Ituiutaba-MG, no período que compreende os 
anos de 1942 a 1964. O objetivo central é verificar o papel da Educação Física na 
disciplinarização e higienização da sociedade, por meio de atividades físicas 
implantadas nas escolas do município. Os instintos insubordinados deveriam ser 
disciplinados na infância, submetendo-os a ordem normativa imposta, esse seria o 
ideal pedagógico dessa disciplina que deveria contribuir para a nova organização 
social, surgida com a sociedade urbana e industrial, especialmente a partir do pós 
Segunda Guerra Mundial. A Educação Física surge num cenário higienista e 
militarista, com o propósito de tornar a população mais saudável, assim recorre-se à 
higiene acentuando sua importância na escola. O discurso higienista da época 
veiculava a idéia de que era necessário garantir uma educação higiênica e bons 
hábitos morais tornando-se importante no sentido de combater grandes surtos 
epidêmicos e doenças, que significavam graves riscos à população. Na visão 
militarista, o interesse estava voltado para o desenvolvimento de um grau de 
eficiência produtiva e, pressupondo a importância da educação escolarizada para se 
atingir este fim, a tecnicização do ensino patrocinada pelo governo teria como 
premissa básica a disciplinarização, a normatização e o alto rendimento. A partir 
dessa perspectiva, buscaremos apontar as especificidades das práticas de professores 
e alunos nas aulas de educação física nas escolas de Ituiutaba, considerando-se as 
práticas cotidianas das aulas de Educação Física. Quanto a metodologia adotada, 
além da revisão bibliográfica, utilizamos de fontes orais (entrevistas com ex-
professores e ex-alunos), álbuns de fotografias do acervo municipal e particular e 
jornais da época.   
Palavras-chave: História da Educação; História da Educação Física; Triângulo 
Mineiro. 
 
3.2 - COLÉGIO SÃO JOSÉ: ENTRE A FÉ E A CIÊNCIA (ITUIUTABA-MG 
1947-1971) 
Simone Beatriz Neves Pacheco (UFU-FTM) - simonebnpacheco@yahoo.com.br  
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Jóbio Balduino da Silva (UFU-FTM) - jobio@ftm.edu.br  
 
Esta comunicação tem como objetivo a história do Colégio São José, escola 
confessional criada no ano de 1947, na cidade de Ituiutaba-MG. Buscamos estudar 
desde sua fundação até o ano de 1971, período em que representou papel importante 
na formação educacional de jovens do Pontal do Triângulo Mineiro. Com a chegada 
dos Padres Estigmatinos em Ituiutaba em 1935, iniciariam sua ação na educação 
ituiutabana, porém, o Colégio São José nasceu a pedido dos proprietários rurais e 
comerciantes locais que precisavam colocar seus filhos em uma escola que servisse 
de internato e externato, e que além da educação científica, cuidasse da formação 
religiosa e moral dos alunos. No período em que antecedeu a instituição do Colégio 
São José, houve uma grande discussão sobre a laicidade do ensino público em 
detrimento do ensino confessional. Com o advento da República houve a separação 
entre Estado e Igreja, e essa discussão manteve-se até a Constituição de 1934, com a 
subida de Getúlio Vargas ao poder. Nesse período ocorreu o fortalecimento dos 
ideais escola-novistas com a defesa do ensino laico e da escola pública colocava em 
risco o predomínio das escolas confessionais. A comunidade Estigmatina 
preocupava-se em “preparar um ambiente material e religioso adequado para a 
formação intelectual da juventude masculina tijucana. Nesse contexto, o corpo 
docente foi constituído por profissionais prestigiados na cidade (bancários, médicos, 
odontólogos ou advogados). O Ginásio São José passou a se chamar Colégio São 
José, a partir de 1947, quando ganhou sede própria. Assim, o então Ginásio São 
José que nasceu no meio de alguns ajustes políticos, entre eles, os ideais 
republicanos de progresso, civilização, pátria e liberdade, tornava-se aos poucos 
uma referência para a educação em Ituiutaba, e continuou firme em seu propósito 
até a década de 1970, quando com várias reformas do sistema educacional e a 
implantação de uma rede pública de ensino essa escola entraria em declínio até 
encerrar suas atividades em 1985.  
Palavras-chave: Ciência; História da Educação; Colégio São José. 
 
3.3 - DOS PRIMÓRDIOS DA ESCOLA TIRADENTES: E SUA 
CONTRIBUIÇÃO À COMUNIDADE DO CÓRREGO DO AÇUDE 
Leila Aparecida Azevedo Silva (UFU- Cnpq) - leila.aparecida28@yahoo.com.br 
Drª. Betânia de O. Laterza Ribeiro (FACIP-UFU) - betanialaterza@netsite.com.br 
 
Este trabalho tem como objetivo apreender a gênese da Escola Rural Arquidamiro 
Parreira de Souza localizada na fazenda Rancharia, Córrego do Açude no município 
de Ituiutaba MG, compreendendo os reflexos dessa gênese nos dias atuais. Ressalta-
se que as escolas rurais contribuíram com a alfabetização de várias gerações, pois a 
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maioria das pessoas morava no campo; acompanhando a realidade nacional. Na 
metodologia utilizou-se de entrevistas semi-estruturadas com ex-docentes e 
professores que ainda atuam na escola rural Arquidamiro Parreira de Souza. 
Utilizou-se como fontes de pesquisa: Atas de Reuniões da Escola Rural; Atas do 
Conselho Consultivo; Atas da Câmara Municipal; Ata particular do Senhor 
Arquidamiro Parreira, Documentos da Secretaria de Educação, jornais, fotografias. 
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. A escola salientada neste estudo também 
obedecia esse padrão, foi criada em 1941 e chamava-se escola Tiradentes, além da 
sala única, não tinha água encanada as professoras traziam de suas casas para ás 
crianças beber, além de fazer a merenda, e até a limpeza da escola. Em 1970 cria-se 
o ginásio Agrícola para atender ás peculiaridades regionais, havendo um processo 
de nucleação da escola Tiradentes e em 2007 passa a chamar Escola Municipal 
Arquidamiro Parreira de Souza, esta instituição foi um marco na vida dos 
Ituiutabanos e da comunidade local, até hoje a escola tem um grande significado 
para eles, ela funciona como ponto de referência para todos. Apesar da escola ter 
passado por muitas transformações e mudança de nome por várias vezes ela é muito 
significativa na vida da comunidade do córrego do Açude. Conclui-se que a escola 
rural, no Brasil, disseminava a ideologia burguesa, utilizando-se da instituição 
escolar, meramente, como subterfúgio para seus propósitos político-ideológicos. 
Palavras Chave: Ensino Rural, Instiuição escolar, Educação. 
 
3.4 - ESCOLARIZAÇÃO À SOMBRA DA MAGNOLIA NO INTERIOR DAS 
GERAES: A GÊNESE DO GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR CLOVIS 
SALGADO NOS ANOS DE 1950 A 1960 
Thais Parreira de Freitas Oliveira (FACIP/UFU) -  thaisfreitas_25@hotmail.com 
Andrea Azevedo de Oliveira (FACIP/UFU) - dedeia_jva@hotmail.com 
Dra.Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro (FACIP/UFU) - betânia@pontal.ufu.br 

 
Esta é uma pesquisa em andamento vinculada ao projeto intitulado: 
Esco lar ização púb lica na região de I tuiutaba /m g  nos anos de 1940  
a 1960,aprovado pe lo  CNPq.O objeto de estudo é uma instituição escolar no 
interior de Minas Gerais. Inserido na linha de pesquisa de  história e historiografia 
da educação especificamente no que tange à história das   instituições escolares, este 
trabalho objetiva compreender as condições de surgimento do Grupo Escolar 
Governador Clóvis Salgado, nos  de 1950 a 1960. Os procedimentos metodológicos 
da pesquisa incluíram a identificação das categorias selecionadas e a leitura crítico-
analítica de documentos da escola, de jornais de época, de fontes orais (entrevista 
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com ex-diretoras e ex-professoras), de atas da Câmera Municipal e de documentos 
da Superintendência Regional de Ensino de Ituiutaba a respeito da referida 
instituição. Uma das descobertas mais relevantes da investigação até o presente 
momento se refere às condições materiais da escola, dentre as quais se destaca o 
problema da falta de um prédio próprio para abrigá-la. Como um ato político e de 
protesto contra essa situação, as professoras da escola ministraram suas aulas 
embaixo de uma árvore magnólia situada na frente da Igreja Matriz de São José. 
Com essa atitude, a intenção das docentes foi chamar a atenção da sociedade civil e 
do poder político da cidade para o problema da ausência de um espaço próprio para 
o funcionamento da escola. A essa época, o corpo discente da escola já continha 
mais de quinhentos alunos; assim, enquanto um grupo de alunos assistia às aulas, 
outro grupo descansava nos bancos da igreja. Os resultados parciais desta pesquisa 
apontam a evidente contradição entre um desenvolvimento econômico ascendente e 
sua desarticulação com a situação educacional do município, então precária. 
Palavras-chave: Grupo Escolar, Escolarização Pública, Triângulo Mineiro  
 
3.5 - ESCOLARIZAÇÃO E A MIGRAÇÃO NORDESTINA PARA O 
TRIÂNGULO MINEIRO (ITUIUTABA: 1950-1960) 
Prof. Dr. Sauloéber Tarsio de Souza - UFU-CNPq - sauloeber@pontal.ufu.br 
Daiane de Lima Soares Silveira - UFU-CNPq - daianelss@hotmail.com 

 
O presente estudo é resultado parcial do projeto “Das Alagoas às Gerais: Migrantes 
Nordestinos e Escolarização no Pontal do Triângulo Mineiro (anos 1950 a 2000)” 
que tem como objetivo central estudar os fluxos migratórios nordestinos para o 
município de Ituiutaba e seus reflexos no sistema de ensino. Entendemos os 
deslocamentos populacionais como fenômenos que afetam regiões por todo o 
mundo, sejam na condição de geradoras ou receptoras de migrantes (DEMARTINI, 
2008). Desde os anos de 1950, a cidade tem recebido nordestinos que, no princípio, 
vinham dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Esses fluxos foram 
motivados pelo ciclo econômico baseado na cultura de grãos (arroz, milho, etc), e os 
nordestinos que aqui chegavam, buscavam as “oportunidades ilimitadas” no novo 
“Eldorado Brasileiro” (nos anos de 1950, Ituiutaba foi denominada “Capital do 
Arroz”). Constatamos que os primeiros grupos migrantes tinham pouco acesso a 
escolarização já que até mesmo para a população local, a escola era ainda uma 
“dádiva das classes privilegiadas” às classes menos favorecidas (Folha Ituiutaba, 
1963). Os obstáculos para os migrantes se manterem nas escolas eram maiores em 
função das dificuldades cotidianas decorrentes de sua condição social, mas 
acentuadas pelas diferenças culturais. Observamos a violência como fator presente 
na rotina escolar desses migrantes, já que revidavam as agressões físicas e verbais 
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de que eram alvo. Em princípio, o que salta aos olhos neste estudo é o preconceito 
construído e reproduzido pela comunidade em relação ao migrante. A cidade, 
arraigada às suas tradições, tem reforçado a valoração negativa atribuída às 
características da alteridade: o nordestino. Compreender o étnico como elemento 
fundante da dinâmica social implica no reconhecimento da multiplicidade de 
culturas vivenciadas no mundo contemporâneo, o que é fonte de interações e 
confrontos refletidos no processo educacional, de forma que também a educação é 
fenômeno etnicizado  (KREUTZ, 1998). 
Palavras-chave: Escolarização, Migração, Triângulo Mineiro. 

 
3.6 - UM ESTUDO SOBRE A POLÍTICA DE CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO 

DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA NA EAEI (1968-1970) 
Simone Beatriz Neves Pacheco – FTM - simonebnpacheco@yahoo.com.br 
Jóbio Balduino da Silva (UFU-MG, FTM) - jobio@ftm.edu.br      
Lúcia Helena Ferreira Lopes – FTM - lucial.itba@gmail.com  
 
Este trabalho tematiza o processo de criação e implantação do curso de 
Administração de Empresas, na Escola de Administração de Empresa de Ituiutaba 
(EAEI), no período que compreende o espaço de 1968 – data da reunião da 
Associação Comercial e Industrial de Ituiutaba (ACII) para a criação da Escola 
Superior – até 1970 – data do início das atividades acadêmicas do curso de 
Administração.O objetivo que orientou o desenvolvimento dessa investigação é 
compreender os fatores que impulsionaram a criação do referido curso: os aspectos 
socioeconômicos, a infra-estrutura inicial, a política de contratação dos docentes e a 
forma de seleção daqueles que se tornaram os primeiros administradores formados 
em Ituiutaba. Para o desenvolvimentos dessa investigação, situada no campo da 
História da Educação, fez-se necessário compreender que, segundo Spink (1995), 
um trabalho dessa natureza pressupõe um diálogo intermitente entre o longo e o 
curto tempo de duração da história re(contada). Nesse sentido e considerando, 
conforme Saviani (2008), que o presente se enraíza no passado e se projeta no 
futuro, revisitar o longo tempo da história da EAEI não implica, apenas, repisar os 
passos já caminhados por aqueles que a idealizaram, mas, a partir deles, projetar 
novas perspectivas para o Ensino Superior no Pontal do Triângulo Mineiro.  
Palavras-Chave: História da Educação; Administração de Empresa; EAEI  
 
3.7 - A DOCÊNCIA COMO EXTENSÃO DO LAR: PRÁTICAS 
PEDAGÓCICAS DAS PROFESSORAS DO GRUPO ESCOLAR 
IDELFONSO MASCARENHAS DA SILVA NA ITUIUTABA DO SECÚLO 
XX (1940-1950) 
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Valéria Aparecida de Lima (FAPEMIG) - Valima11@hotmail.com 
Betânia de O.Laterza Ribeiro-CNPq/FAPEMIG - betanialaterza@netsite.com.br 

                                                                    
O objetivo deste estudo é analisar a gênese do Grupo Escolar Ildefonso 
Mascarenhas da Silva no município de Ituiutaba-MG, compreendendo as condições 
de trabalho das professoras primárias e as práticas escolares no magistério vinculado 
ao cuidar e educar no referido grupo. Esta pesquisa está vinculada ao projeto 
intitulado “Modernização e Educação Pública no interior do Brasil: estudo de caso 
no Triângulo Mineiro (1940-1960)”, aprovado pela FAPEMIG no ano 2009. A 
metodologia utilizada foi entrevista semi-estruturada com professoras primárias da 
primeira e segunda turma do Grupo Escolar Ildefonso Mascarenhas da Silva. 
Utilizou-se na pesquisa fontes de arquivos pessoais das professoras como o álbum 
de fotografia, documentos oficiais da escola, como atas, recibos, telegramas de 
governadores, e a leitura e análise do Jornal local intitulado “Folha de Ituiutaba” no 
período selecionado. Os resultados do estudo demonstraram que a criação do Grupo 
Escolar Ildefonso Mascarenhas da Silva, apresentou precariedade em prol das 
condições de trabalho. Seu primeiro prédio era no centro da cidade, porém com 
péssimas condições de funcionamento e durante mais de uma década, ficou sendo 
acolhido por prédios que não lhes eram próprio. Neste processo, compreende-se que 
as práticas escolares das professoras do grupo escolar estavam vinculadas ao cuidar 
e educar. Assim, o trabalho docente era visto como extensão do lar, uma vez que o 
magistério era considerado como sacerdócio e as professoras jamais eram vista 
como uma profissional, sendo seu trabalho comparado a uma missão. Conclui-se 
que na década ora estudada as práticas das professoras primárias estavam 
relacionadas às funções de mãe e professora abnegada, feliz e lutadora. 
Palavras Chaves: Magistério, Grupo escolar, Gênero. 
 
3.8 - A IMPRENSA ESCRITA COMO FONTE DE PESQUISA PARA A 
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE ITUIUTABA-MG 
Jennifer Maria Pereira Matos - FAPEMIG/UFU - jennifermariap@yahoo.com.br 
Isaura Melo Franco-UFU - isaurafranco@hotmail.com 
Prof. Dr. Sauloéber T. de Souza UFU-CNPq-FAPEMIG - sauloeber@pontal.ufu.br 
 
O presente trabalho se reporta ao projeto de pesquisa "Educação Escolar e Imprensa 
(Ituiutaba 1950-2000)" com apoio da FAPEMIG e tem como um dos objetivos a 
construção de um acervo digital com todas as notícias jornalísticas referentes ao 
universo escolar no município de Ituiutaba-MG, no período das décadas de 1950 a 
1990. Na primeira etapa do projeto (1949-1970) foram catalogadas cerca de 531 
notícias em torno das atividades escolares da cidade que abordavam os assuntos em 
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relação ao nível de ensino, 130 se referem ao ensino primário; 101 ao ginasial; 64 
ao colegial; 57 ao ensino superior; 56 ao ensino técnico e 169 notícias a assuntos 
diversos, como homenagens, torneios esportivos estudantis, formaturas, etc. O 
jornal é uma das principais fontes de informação histórica. Compete ao historiador 
fazer reviver os personagens do passado, procurando entendê-las na sua época 
(CAPELATO, 1988). È importante ressaltar que apesar de Ituiutaba ter elevado 
índice de analfabetismo os jornais sempre tiveram grande importância no contexto 
sócio-político do município, existindo relatos que até estimulavam a aprendizagem 
da leitura. Na segunda etapa da pesquisa iniciamos a leitura dos jornais a partir do 
ano de 1970 até 2000, buscando apontar os aspectos mais expressivos nesses 
periódicos no que se refere ao universo escolar, destacamos as matérias referentes a 
profissão docente. A digitalização das notícias constituindo um banco de dados que 
estará disponível para pesquisa a todos os alunos do Campus do Pontal e em 
especial aos alunos do curso de Pedagogia e de História. As coleções pesquisadas 
pertencem ao acervo da Fundação Cultural Municipal e estão incompletas, porém, 
catalogadas e em bom estado de conservação. 
Palavras-chave: Imprensa; História da Educação; Ituiutaba-MG. 

 
3.9 - COLÉGIO COMERCIAL OFICIAL DE ITUIUTABA: REFLEXÕES 
SOBRE O ENSINO PROFISSIONAL PÚBLICO NO PONTAL DO 
TRIÂNGULO MINEIRO (ANOS DE 1960) 
Jóbio Balduino da Silva (UFU/FTM) - jobio@ftm.edu.br 
Simone Beatriz Neves Pacheco (UFU/FTM) - simonebnpacheco@yahoo.com.br 
 
Criado em 1965, o Colégio Comercial Oficial de Ituiutaba contribuiu para formação 
profissional de jovens da cidade e região. Antes de sua instalação, os cursos 
profissionalizantes, em específico o de comércio, eram ofertados somente por 
instituições particulares de ensino, confessionais ou laicas. O “Comercial” passou a 
representar a possibilidade de acesso a educação pública e posteriormente ao 
mercado de trabalho urbano, sobretudo, para aqueles que não podiam pagar pelos 
estudos. Dessa forma, discutimos na pesquisa a gênese do colégio a partir do 
contexto local, período que Ituiutaba passava por processo acelerado de 
urbanização, e também da sua inserção nas mudanças globais, aqui especificamente, 
as posteriores ao ano de 1964, quando foi implantada a Ditadura Militar, que 
enfatizou o caráter tecnicista de todo o sistema educacional. O novo regime buscou 
adotar políticas educacionais voltadas à utilização da escola como um espaço de 
formação de mão-de-obra para as empresas, condição sine qua non para o 
desenvolvimento da economia do país. Uma expressão disso foi a promulgação da 
Lei 5692/1971 que foi uma tentativa de institucionalizar e profissionalizar o ensino 



21 
 

________________________________________________________________________________ 
                                                                            

Caderno de Resumos - SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010. 

 

 

médio, mas que não obtivera êxito pelas metas ambiciosas (CUNHA; GÓES, 1985). 
Em Ituiutaba, o Colégio Comercial foi responsável pela formação de muitos jovens 
que adentraram ao mercado de trabalho e gerou a possibilidade de ascensão social 
para alguns, mas de desilusão para muitos outros,  o que buscamos apontar nesse 
estudo. Algumas indagações nortearam esse trabalho: com que objetivos foi criado 
o Colégio Comercial Oficial? Quem eram diretores, professores e alunos? Como era 
o cotidiano dessa comunidade escolar? O currículo e as normas da instituição 
revelam tendências conservadoras que expressavam os novos ventos políticos do 
país? Para responde-las, além dos estudos de revisão bibliográfica, realizamos 
pesquisa documental e entrevistas com ex-professores e ex-alunos.  
Palavras-chave: Educação Profissional; Colégio Comercial Oficial de Ituiutaba; 
Ditadura Militar.  
 
3.10 - CONSERVATÓRIO ESTADUAL DE MÚSICA EM ITUIUTABA-MG: 
DA GÊNESE A CONSOLIDAÇÃO (1965-1990) 
Nicula Maria Gianoglou Coelho – Cons.de Música/UFU 
 
O objetivo central desse trabalho é apresentar reflexão inicial sobre a criação e 
consolidação do Conservatório Estadual de Música Dr José Zóccoli de Andrade, no 
período de 1965 a 1990, em Ituiutaba-MG. Discute-se em âmbito nacional a 
Educação Musical e seus múltiplos espaços é de suma importância conhecer e 
resgatar a história de instituições educacionais que se dedicaram a formação artística 
em Minas Gerais (único estado da federação a criar escolas públicas com essa 
finalidade). Em 1965, no Pontal do Triangulo Mineiro, havia grande demanda por 
oportunidades de acesso a educação escolar na região, pois as vagas públicas 
oferecidas eram bastante restritas, assim, foi pela atuação de lideranças políticas 
locais, associada a articulação de sua primeira diretora (Guaraciaba Silvia Campos - 
professora de acordeom), instituiu-se o Conservatório Estadual de Música, que 
iniciaria suas atividades em sede improvisada, a partir de 1966. As aulas começaram 
com os instrumentos piano e violão, atendendo a quarenta alunos e contando com 
três professores, uma secretária e um zelador. É importante ressaltar que o 
Conservatório iniciou suas atividades já no contexto da Ditadura Militar, período 
marcado pela repressão e pela difusão de patriotismo com elevada carga ideológica 
a serviço do Estado, isso pode ser verificado mesmo em cidades interioranas longe 
dos grandes centros de poder e indústria do país, como Ituiutaba, por exemplo. 
Assim, buscamos visualizar nas atividades dessa instituição a adesão de seu projeto 
pedagógico no sentido de se disciplinar os estudantes para um outro tipo de 
sociedade baseado no industrialismo, na urbanização, atuando para a consolidação 
do sistema capitalista, com propósito de difundir o verde-amarelismo. A instituição 
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escolar deve ser observada como apenas uma das possíveis práticas educativas que 
determinada sociedade desenvolve, de forma que o estudo histórico das escolas 
como objeto singular deve contribuir para a compreensão do processo educacional 
global, promovendo avanço do conhecimento, dessa forma, a dimensão da 
identidade de uma instituição somente estará mais bem delineada quando o 
pesquisador transitar de um profundo mergulho no micro e, com a mesma 
intensidade, no macro. (SANFELICE, 2005). Para elaboração desse trabalho, 
utilizamos das fontes impressas (atas, registros, jornais, etc), iconográficas (fotos de 
ex-alunos e do arquivo da escola), além do recurso a história oral. 
Palavras-chave: Conservatório de Música, Ituiutaba-MG, História das Instituições 
Escolares. 
 
3.11 - O MOVIMENTO ESTUDANTIL NA PERSPECTIVA DOS JORNAIS 
DE ITUIUTABA-MG (ANOS 50 E 60)  
Isaura Melo Franco - PIBIC/CNPq/UFU - isaurafranco@hotmail.com 
Jennifer Maria Pereira Matos - FAPEMIG/UFU - jennifermariap@yahoo.com.br  
Sauloéber Tarsio de Souza CNPq/FAPEMIG/UFU - sauloeber@pontal.ufu.br  
 
O presente trabalho trata-se de parte dos resultados de pesquisa desenvolvida na 
Universidade Federal de Uberlândia, Campus do Pontal. Tem como objeto de 
pesquisa as representações em torno do movimento estudantil presentes nos jornais 
da cidade de Ituiutaba, ao longo dos anos de 1950 a 1970, com o objetivo de 
desvendar o ideário de estudante/aluno veiculado pela imprensa local no período 
analisado, observado a partir de contexto maior em nível de país. Partimos do 
entendimento de que para se trabalhar com segurança a história da educação 
nacional é necessário ter o domínio do processo nas diversas regiões, e vice-versa, 
como afirma Araújo (2005). Realizamos o levantamento das fontes escritas em 06 
coleções de jornais pertencentes ao acervo da Fundação Cultural Municipal, a partir 
da leitura e fichamento de 531 notícias encontradas sobre o universo escolar ao 
longo dessas duas décadas, das quais 42 se referem ao movimento estudantil. 
Recorremos também à história oral, por meio de entrevistas semi-estruturadas a um 
dos antigos proprietários e editores dos jornais pesquisados e a alguns dos ex-
representantes do movimento estudantil local do período analisado. Como resultado 
do estudo das fontes impressas destacamos dois períodos distintos relativos a 
representação do movimento estudantil nos jornais: o primeiro que vai do início da 
década de 1950 até o ano de 1963, em que os estudantes são apresentados com 
participação ativa na luta pela defesa de seus interesses com a realização de algumas 
reivindicações políticas; e o segundo que se inicia após a implantação da ditadura 
militar, no ano de 1964, até o final da mesma década, em que a classe estudantil 
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surge nas páginas dos jornais de forma adequada ao sistema autoritário, quando há 
silenciamento dessa categoria no que se refere à contestação das forças políticas 
instituídas. 
Palavras-Chave: Movimento Estudantil, Imprensa, Anos 50 e 60. 
 
3.12 - PATRIMÔNIO IMATERIAL E SUAS REPRESENTAÇÕES 
CULTURAIS NO ENSINO ESCOLAR 
André Luis Parreira (FACIP/UFU) - andreituiutaba@hotmail.com 
Andréa Azevedo Oliveira (FACIP/UFU) - dedeia_jva@hotmail.com 
Thais Parreira de Freitas Oliveira - thaisfreitas_25@hotmail.com  
 
Este texto objetiva apresentar um novo olhar sobre o patrimônio imaterial para ser 
aplicado no ensino escolar o qual permitirá aos alunos desenvolver e investigar a 
realidade social com base numa reflexão que lhes possibilite associar o presente de 
sua realidade com o passado mais distante para compreenderem a historicidade das 
representações culturais como algo voltado às artes, ao teatro ou à dança; mas 
sempre seguindo a lógica de um ensino direcionado aos sujeitos históricos com mais 
profundidade na sua realidade social e cultural mediante atividades prazerosas e fora 
da sala de aula. Para tanto, a escola é vista como unidade social ímpar e única cujas 
formas peculiares de organização e funcionamento lhe possibilitam buscar sua 
identidade à luz de sua trajetória histórica e escolar a fim de construir um sistema de 
ensino que busque incessantemente a mudança social — conforme seus limites 
institucionais e sociais e a valorização da memória cultural em geral. A pesquisa 
aqui referida se justifica porque o espaço escolar é multiplicador dos aspectos 
relevantes do conhecimento, da valorização e conscientização de que há um 
patrimônio imaterial; sua relevância reside no fato de que é fundamental mostrar a 
educadores e educandos, mediante estudos dessa natureza, que é preciso 
desenvolver e proporcionar um entendimento mais embasado, uma conscientização 
mais ampla e o fortalecimento mais intenso da memória local, que enalteçam a 
cultura popular. Os procedimentos metodológicos incluíram pesquisa bibliográfica, 
análise documental e entrevista semiestruturada. Os resultados centrais desta 
pesquisa mostram que o patrimônio imaterial no ensino escolar em seus programas 
viabiliza projetos de identificação, reconhecimento, salvaguarda e promoção da 
dimensão cultural de tal patrimônio. Noutras palavras, trata-se de uma abertura da 
escola para a comunidade que pode criar um sentimento de identidade e 
continuidade, tão importante para se promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana. 
Palavras-chave: Patrimônio Imaterial, Instituição Escolar, Cultura Popular. 
 



24 
 

________________________________________________________________________________ 
                                                                            

Caderno de Resumos - SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010. 

 

 

 
Eixo 4 - Práticas Educativas e Estágios nas Licenciaturas 
 
4.1 - A PERCEPÇÃO DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS SOBRE A 
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
Magnólia Gondim - FACIP/UFU - magnolia_gondim@hotmail.com 
Edineth Freitas Assunção - FACIP/UFU – edinethassuncao@hotmai.com   
Dalila de Souza Ferreira - FACIP/UFU – dalilafs87@hotmail.com  
Melchior José Tavares Júnior - FACIP/UFU – profmelk@hotmail.com 
 
O objetivo deste trabalho é perceber e discutir a avaliação da aprendizagem no 
espaço escolar. Para tanto, selecionamos uma instituição escolar localizada no 
município de Ituiutaba, Minas Gerais, na qual realizamos observação das aulas e 
entrevistas semi-estruturadas com a supervisora e com três professores da disciplina 
Ciências, aqui apresentados com pseudônimos. A professora Vera se enquadra 
dentro dos poucos professores que trabalham a avaliação da aprendizagem, 
detectando as dificuldades de seus alunos e buscando novas decisões para a 
obtenção de resultados mais significativos. Já a professora Daniela possui alguns 
elementos de uma avaliação visando às dificuldades do aluno, no entanto há 
aspectos em sua didática que precisa ser melhorado, de acordo com o que foi 
observado. No entanto, o professor Carlos se encaixa na maioria dos professores 
que utiliza apenas as provas como método de avaliação. Reafirmamos o que 
preconizam os pesquisadores do assunto desde a década de 80, que a avaliação é 
feita durante o processo de ensino. Os resultados apontam ainda que essa nova 
postura pode estar, aos poucos, ocupando espaço na prática docente de professores 
de Ciências, apesar de alguns ainda possuírem uma postura tradicional, 
classificatória. 
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem; professores de Ciências; novas 
práticas.  
 
4.2 - CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO ENTRE DOCENTES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: NOVAS SINALIZAÇÕES?  
Lívia Maria Alves - FACIP/UFU - liviamaria89@hotmail.com  
Marcel Gomes Vieira - FACIP/UFU - vieira_marcel@hotmail.com  
Melchior José Tavares Júnior - FACIP/UFU - profmelk@hotmail.com 
 
O presente trabalho teve como objetivo analisar a concepção de avaliação de 
docentes da Educação Básica de uma escola Estadual do município de Monte 
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Alegre de Minas. Para tanto, em 2008, foram realizadas entrevistas semi-
estruturadas com quatro professores de diversas áreas do conhecimento, que 
atuavam desde o Ensino Fundamental ate o Ensino Médio. Visando enriquecer os 
dados obtidos nas entrevistas, buscou-se no regimento da escola, informações sobre 
a postura da mesma a respeito da avaliação da aprendizagem. O documento citado 
chama a atenção para a participação coletiva daqueles diretamente ligados ao 
processo ensino-aprendizagem bem como sinaliza para uma avaliação formativa. A 
análise das entrevistas evidenciou duas categorias relevantes, sendo estas Em 

prática verificativa e Caminhando para uma avaliação formativa (Perrenoud, 
1999). Embora se trate de uma amostra muito reduzida, consideramos que já 
ocorrem novas posturas e práticas sobre avaliação de aprendizagem, as quais 
coexistem com práticas tradicionais, sinalizando possibilidades de mudança no 
processo educacional. 
Palavras-chave: avaliação da aprendizagem; avaliação formativa; práticas 
inovadoras. 
 
4.3 - DESAFIOS, LIMITES E POSSIBILIDADES DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO: REFLEXÕES SOBRE A PRÁTICA VIVENCIADA NO 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO ENSINO FUNDAMENTAL  
Alexandra Bragato Vieira Silva - UFU – Campus Pontal - bragato16@gmail.com 
Profa. Dra. Valéria Moreira Rezende - UFU–Campus Pontal - valeria@pontal.ufu.br 

 
Este trabalho é fruto de estudos realizados na disciplina Estágio Supervisionado II 
do curso de Graduação em Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia / 
Faculdade de Ciências Integradas do Pontal e tem como objetivo refletir acerca dos 
desafios, limites e possibilidades do trabalho do professor na escola pública e, mais 
especificamente, do professor alfabetizador. Pretende-se também enfatizar a 
importância da vivência no Estágio Supervisionado nos cursos de formação de 
educadores. Para a concretização deste, primeiramente, desempenhamos uma 
pesquisa bibliográfica em torno da temática a ser tratada, a partir dos estudos de 
Barreiro e Gebran (2006); Pimenta (2006); Rego (1996); Freire (1996); Falcão 
(1986); entre outros. Posteriormente, foram realizadas observações em uma escola 
da rede pública estadual da cidade de Monte Alegre de Minas, tendo como foco 
central de análise a prática pedagógica norteadora de uma sala de 2º ano do Ensino 
Fundamental. No decorrer do processo de estágio, foi feita também análise de 
documentos ligados à organização do trabalho pedagógico da escola em sua 
totalidade – Projeto Político Pedagógico e Regimento Interno. Verificou-se que a 
ação docente deste profissional está entremeada tanto por desafios, limites, quanto 
por possibilidades a serem alcançadas. Desafios estes relativos à questão da 
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necessidade de se reconfigurar o seu papel, visto que é imprescindível que o 
professor saia do lugar de “dono” do saber para assumir o papel de mediador do 
processo ensino-aprendizagem, de modo a propiciar espaços dialógicos. Limites no 
sentido de que existem inúmeras barreiras que impedem que o docente efetive um 
trabalho de qualidade: má remuneração, falta de recursos didáticos, ausência de 
espaços de formação continuada, subordinação do planejamento às avaliações 
externas, entre outros. Frente a esses desafios e limites, e, sendo a função primordial 
do docente a de promover aprendizagens significativas, as quais têm essa 
denominação por serem articuladas com a realidade dos alunos, cabe a cada 
educador, portanto, delinear as suas próprias possibilidades e estratégias. Faz-se 
importante salientar que o Estágio Supervisionado II propiciou o exercício da práxis 
pedagógica (teoria – prática – ação – reflexão), possibilitou o acompanhamento 
direto do trabalho do profissional docente. O estágio supervisionado, amparado por 
fundamentação teórica, proporcionou um entendimento mais dinâmico e real das 
situações ocorridas no âmbito escolar e, conseqüentemente, possibilitará, o 
norteamento da atividade de futuros profissionais como sujeitos críticos e 
reflexivos. 
Palavras-chave: Formação de professores; Estágio; Trabalho pedagógico do 
professor. 
 
4.4 - EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS NA ORGANIZAÇÃO DE 
AMBIENTES 
Fernanda Duarte Araújo Silva - FACIP /UFU - fernandaduarte@pontal.ufu.br 

 
O tema espaço escolar constituiu-se como um dos grandes desafios abordados nos 
estudos e discussões realizadas pelos profissionais de uma escola de educação 
infantil da rede pública municipal de ensino, em Uberlândia, Minas Gerais, desde o 
ano de 2007. Entre os diversos questionamentos abordados na formação continuada 
realizada na instituição, podemos citar: O que é espaço? Como é utilizado? Como 
organizar espaços lúdicos e desafiadores para crianças da educação infantil? Como 
garantir momentos nos quais as crianças possam escolher onde vão ficar e que 
tempo de atividade irão desenvolver? Como e quem o avalia? No decorrer do ano de 
2009, após dois anos de estudos que visavam uma fundamentação teórica de toda 
comunidade escolar, sobre a importância do lúdico na formação das crianças, a 
escola também passou por algumas mudanças em sua estrutura física, na busca de 
alternativas que pudessem enriquecer as experiências das mesmas.  Assim, o 
trabalho com cantos de atividades diversificadas constitui-se como uma importante 
opção oferecida e organizada pelo professor em vários espaços da sala de aula e até 
mesmo da escola. As crianças envolvidas no trabalho com os cantos diversificados 
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demonstram em linhas gerais, conseguirem vivenciar distintas situações de 
aprendizagem, tendo a oportunidade de escolher e exercitar sua autonomia, uma vez 
que não vivenciam o controle direto do professor, além de permitir observar mais 
cuidadosamente os problemas enfrentados pelos alunos, suas dificuldades, 
aprendizagens, gostos e interesses, o que muito o auxiliará no planejamento de sua 
ação educativa.  
Palavras-chave: Educação Infantil, Espaço escolar, Lúdico. 
 

4.5 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO I: UMA EXPERIÊNCIA 
REVELADORA 
Júlio César Jacob - FACIP/UFU - juliocesarjacob@yahoo.com.br 
 
O presente trabalho aborda a experiência vivenciada durante o Estágio 
Supervisionado I do Curso de Geografia da FACIP/UFU, no primeiro semestre do 
ano de 2009. Este texto tem por objetivo demonstrar as experiências vivenciadas 
durante o estágio, o ensino de geografia nas séries iniciais do ensino fundamental 
(1º ao 5º ano), o funcionamento escola juntamente com a avaliação de sua estrutura 
física e, por fim, observar a prática de ensino propriamente dita. A instituição 
escolhida foi a Escola Estadual Álvaro Brandão de Andrade em Ituiutaba (MG). 
Dentre os resultados obtidos, podemos destacar diversos pontos, porém os mais 
relevantes foram: observar a interação entre alunos e professores e a dificuldade em 
ensinar geografia nas séries iniciais do ensino fundamental. 
Palavras-Chave: estágio supervisionado – séries iniciais – ensino fundamental 
 

4.6 - O ENSINO DE LITERATURA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
Karla Pereira Mendonça - Universidade Federal de Uberlândia 
Valéria Silva - Universidade Federal de Uberlândia 
Fernanda Duarte Araújo Silva - FACIP /UFU - fernandaduarte@pontal.ufu.br 

 
O presente trabalho tem por objetivo retratar nossa experiência enquanto estagiárias 
do curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Uberlândia, no ano de 2009. O 
projeto intitulado “Produzindo Poesias” foi desenvolvido com 27 crianças da fase 
introdutória, na faixa etária de seis anos em uma escola da rede pública municipal 
da cidade de Uberlândia.  Esse tema surgiu a partir de observações que realizamos 
na escola, nas quais percebemos que as crianças tinham um contato restrito com a 
literatura, principalmente com a poesia. As aulas de literatura restringiam-se às 
contações de histórias e o recorte e colagem para ilustrações. Os livros de literatura 
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também eram usados como instrumentos para avaliar a leitura das crianças. Em 
linhas gerais, podemos afirmar que o projeto nos oportunizou uma experiência 
valiosa, pois aliou a teoria a uma prática, onde o lúdico, as atividades participativas, 
a construção do conhecimento possibilitaram o desenvolvimento de um imaginário 
que contribuiu com a formação dos alunos e o enriquecimento concreto de nossa 
formação enquanto docentes, percebendo as diferentes formas de compreender a 
leitura, a interpretação, o pensar e o agir, tendo como ponto de partida a literatura. 
Palavras-chave: Poesia, Literatura, Educação. 
 
4.7 - “ILHA DAS FLORES”: RECURSO DIDÁTICO PARA AS AULAS DE 
ENSINO RELIGIOSO? 
Gabriela Almeida Diniz - FACIP/UFU 
Suelen Xavier - FACIP/UFU 
Melchior José Tavares Júnior - FACIP/UFU - profmelk@hotmail.com 
 
O presente texto visa refletir sobre uma experiência vivida por duas alunas do curso 
de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, por ocasião 
das atividades de estágio, no primeiro semestre de 2010. A atividade ocorreu na 
Escola Municipal Machado de Assis, uma das mais antigas instituições educativas 
da cidade de Ituiutaba/MG. Pelo fato da professora de Ciências também ministrar a 
disciplina Ensino Religioso, houve um deslocamento das estagiárias para atividades 
relacionadas a essa disciplina, um convite para trabalhar com a temática dinheiro 

com as turmas do oitavo e novo ano. As estagiárias optaram pela utilização do 
curta-metragem “Ilha das Flores” (1989), do diretor Jorge Furtado, para discutir e 
refletir junto com os alunos a problemática citada. A atividade instigou a produção 
de 119 relatórios individuais que discutiram o curta-metragem por diversos olhares, 
desde apenas o resumo da obra, passando pela valorização dos próprios bens até a 
constatação da desigualdade social. Consideramos que apesar de alguns alunos 
apresentarem diversas dificuldades para compreensão da temática por meio deste 
recurso didático, consideramos como potencialmente educativo. 
Palavras-chave: Estágio supervisionado; curta-metragem educacional; Ensino 
Religioso.  
 
4.8 - LITERATURA NA ESCOLA  
Neide Francisca dos Santos - (FACIP/UFU) - neidefrancisca.ds@hotmail.com 
Alba Valéria Alves Muniz (FACIP/UFU) - albavmuniz@yahao.com.br 
Aline de Almeida (FACIP/UFU) 
Daniela Patrícia Mortate (FACIP/UFU)  
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O presente estágio de docência foi realizado na Educação Infantil. Realizamos 
observação participativa e também ministramos aula para a turma da educação 
Infantil, na Escola Municipal Manoel Alves Vilela.A Educação Infantil, atualmente, 
adquiriu nova dimensão, com a implantação do Ensino Fundamental de nove anos, 
com as crianças chegando à escola e também se alfabetizando cada vez mais cedo. 
Nossos objetivos são oportunizar a criatividade, imaginação; Desenvolver o habito 
de leitura e o prazer de ler. Narrar uma historia será sempre um exercício de 
renovação da vida, um encontro com a possibilidade, com o imaginário e o desafio, 
em todo tempo e em todas as circunstâncias de construir um final a maneira de cada 
leitor ou ouvinte. Metodologia foi desenvolvida atrás de oficina de aprendizagem, 
contação de histórias onde os participantes fizeram participação as diversas formas 
de aprendizagem, pinturas, desenhos e do teatro. Ministrar aulas vivas e alegres, 
onde também houvesse espaço para brincar e ser feliz para que aprendessem, 
mudasse seu mundo, melhorassem suas vidas e fossem pessoas felizes e realizadas. 
Sabemos que isso não se faz só na Educação Infantil, mas acreditamos que é nessa 
fase que a criança descobre o gosto pela leitura. 
Palavras-chave: contação de historia, escola, educação. 
 
4.9 - O BRINCAR NA CONCEPÇÃO DO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE 
ITUIUTABA, MG.                                                                                           
 Dulcinéia Gabriela M. Santos – FACIP-UFU - dulcineiagabriela@hotmail.com 
Leila aparecida Azevedo Silva – FACIP-UFU - Leila.aparecida28@yahoo.com.br 
Marilda Franco Souza – FACIP-UFU -  marildinhafranco@hotmail.com 
Valéria Apareciada de Lima – FACIP-UFU - Valima11@hotmail.com 
 

Este trabalho surgiu na disciplina Estágio Supervisionado II, do curso de Pedagogia 
da Universidade Federal de Uberlândia e tem como objetivo investigar se alguns 
profissionais da Educação Infantil entendem a concepção do brincar como prática 
importante para desenvolvimento físico e mental da criança. O trabalho foi 
realizado numa instituição de ensino, localizada na periferia da cidade de Ituiutaba, 
MG. Na metodologia utilizamos entrevista semi-estruturada, com todos os 
profissionais do turno matutino da Educação Infantil. O papel das instituições de 
Educação Infantil é trabalhar com o tripé educar cuidar e brincar de forma única, em 
busca do mesmo objetivo que é a formação da criança enquanto sujeito de direitos. 
Percebemos que as crianças passam a maior parte do tempo fazendo tarefas 
mimeografadas, colorindo no espaço da sala de aula, assim a rotina na instituição 
acaba resumindo nessas atividades e no cuidar da higiene corporal principalmente 
nas salas de período integral. Com isso reduz-se o tempo de brincar, sendo que este 



30 
 

________________________________________________________________________________ 
                                                                            

Caderno de Resumos - SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010. 

 

 

é fundamental na Educação Infantil. Após as observações, vimos que às 
brincadeiras das crianças não eram direcionadas, e os professores deixavam os 
mesmos muito à vontade enquanto se ocupavam de outras tarefas. Em suma 
ressaltamos que se fazem necessários investimentos das políticas públicas em 
material didático adequado e formação continuada para os profissionais da área da 
educação infantil, por ser necessário ressignificar suas práticas, pois a modalidade 
precisa de um professor com um perfil bem dinâmico. Assim enquanto não 
acontece, a ação do poder público, salientamos que seria preciso um projeto de 
intervenção das alunas estagiárias na instituição, abordando a temática ora 
apresentada para que estes sujeitos pudessem entender a importância de trabalhar 
nessa perspectiva. 
Palavras chave: Brincar. Educação Infantil. Práticas docentes. 

 
4.10 - O ENSINO DE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS UTILIZANDO 
RECURSOS ÁUDIO VISUAIS COMO PRÁTICA EDUCATIVA: UM 
RELATO DE ESTÁGIO 
Bruno Leonardo Pereira da S. Rodrigues - FACIP/UFU - bruno@mat.pontal.ufu.br 
Dra. Cristiane Coppe de Oliveira - FACIP/UFU - criscopp@pontal.ufu.br  
 
O presente artigo relata uma experiência vivenciada na disciplina de Estagio 
Supervisionado III, da Universidade Federal de Uberlândia – FACIP/UFU, onde 
cada discente deveria elaborar uma sequencia didática e aplicá-la em sala de aula. O 
objetivo proposto pela professora supervisora era de montar uma aula sobre funções 
trigonométricas, utilizando um método diferente do usual “Lousa e Giz”. Com esse 
intuito a sequencia foi elaborada e aplicada utilizando recursos áudio visuais (Data – 
Show, Vídeo, Computador). Durante a aplicação notou-se a interatividade dos 
alunos com o estagiário, mostrando o interesse dos mesmos pelo o conteúdo 
proposto. A aula foi ministrada em uma turma do segundo ano do ensino médio 
noturno de uma escola estadual da cidade de Ituiutaba-Mg, onde o principal foco foi 
à utilização de recursos para a montagem de gráficos trigonométricos. Com o 
avanço da tecnologia, os professores devem inserir em seus métodos, recursos que 
ajudem o aluno na aprendizagem matemática. 
Palavras Chaves: Tecnologia; estagio supervisionado; métodos de ensino. 

 
4.11 - TRABALHO COLETIVO E ALFABETIZAÇÃO: UM ESTUDO DAS 
PRÁTICAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA- MG 
Andréa Azevedo de Oliveira (FACIP/UFU/PIBID) -  dedeia_jva@hotmail.com 
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Thais Parreira de F. Oliveira (FACIP/UFU/PIBID) - thaisfreitas_25@hotmail.com                                                                             
Leonice Matilde Richter (PIBID/UFU) - rleonice@pontal.ufu.br 

 
Neste trabalho temos como objetivo tecer reflexões sobre as experiências 
vivenciadas como alunas bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência (PIBID) desenvolvida no curso de Pedagogia - Campus Pontal, cujo 
foco é o processo de alfabetização promovido nas instituições participantes do 
programa, as quais são escolas Públicas da Educação Básica, situadas no Município 
de Ituiutaba-MG. O PIBID tem como intento contribuir no processo de formação 
inicial dos alunos, inserindo-os na realidade da escola a fim de problematizar a 
alfabetização e direcionar novos olhares sobre a docência. No primeiro momento do 
programa, nosso propósito era compreender a dinâmica da escola e da comunidade 
que contextualiza o processo de alfabetização. Desenvolvemos como metodologia 
observação com o registro dos dados em diário de bordo; questionários de 
entrevistas envolvendo alunos do primeiro e segundo ano do Ensino Fundamental e 
entrevistas semi-estruturadas com os professores da instituição. As principais 
conclusões deste trabalho evidenciam a importância da articulação e fortalecimento 
da tríade pesquisa-ensino-extensão, visto que neste programa vivenciamos no 
contexto das escolas um processo opulento de aprendizagem sobre as múltiplas 
facetas que compõe o cotidiano escolar, por meio da construção coletiva. 
Construímos ainda um olhar ético em relação à escola e os sujeitos que a compõe. 
Nesse sentido a experiência envolveu uma profícua relação entre a teoria e a prática, 
que julgamos fundante para uma formação inicial significativa dos graduandos 
capazes de entender e intervir na realidade escolar tendo em vista edificar uma 
escola comprometida com a aprendizagem de todos os alunos.  
Palavras chave: Formação de professores, Alfabetização, Trabalho coletivo. 
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Eixo 5 - Diversidade, Gênero, Etnia, Inclusão e Cidadania 
 

5.1 - A INCLUSÃO DOS SURDOS NA SOCIEDADE 
Márcia Coelho Dantas - FACIP/Universidade Federal de Uberlândia 
Jennifer Maria P. Matos FACIP/UFU - jennifermariap@yahoo.com.br 
Profa.Ms. Ana Beatriz da Silva Duarte - FACIP/UFU 
 
O presente trabalho se reporta as inquietações sobre o tema de inclusão dos surdos 
na sociedade, que tem como intuito à compreensão da evolução desse processo 
inclusivista, apontando as diversas fases que a sociedade atravessou no que se refere 
às práticas sociais. Primeiro ela excluiu as pessoas com condições diferentes, 
discriminando os deficientes como doentes e limitando as chances deles na 
sociedade, declarando-os inúteis. Posteriormente passou a atendê-las em instituições 
segregadas, como escolas especiais, centros de reabilitação, etc. e, em seguida veio 
à prática da integração social, a inserção pura e simples das pessoas com 
deficiências, que conseguiam por méritos próprios, à utilização dos espaços físicos e 
sociais sem nada modificar na sociedade, sendo que alguns necessitavam de alguma 
adaptação para o acesso e a permanência, proporcionando uma relação harmoniosa 
de convivência com os não deficientes, por meio de tratamento e da ‘cura’, como se 
a complexa questão da integração social das pessoas com deficiências pudesse ser 
resolvida por uma cirurgia, uma prótese, uma medicalização, ou seja, lá o que for” 
(NALLI, citado por SASSAKI 1999, p.30). Enquanto que outros foram inseridos 
em ambientes separados, dentro dos sistemas gerais, ex.: classe especial dentro da 
escola regular, outro modo foi a normalização declarando que toda pessoa que tem 
alguma deficiência principalmente mental tem o direito de ter uma vida “normal”. 
Portanto é necessário que haja uma mudança conceitual de paradigmas e que a 
sociedade seja reestruturada para incluir todas as pessoas, além da sua capacidade 
de atender às necessidades de todos. A inclusão social é um processo que contribui 
para a construção de um novo tipo de sociedade através de transformações, 
pequenas e grandes, no ambiente, espaços, equipamentos, aparelhos, utensílios, 
transporte e na mentalidade das pessoas, inclusive, da própria pessoa com 
deficiência e, especificamente, o surdo. 
Palavras-chave: Surdez, inclusão, exclusão 
 

5.2 - ARTE E EDUCAÇÃO ESPECIAL – CONTRIBUIÇÕES PARA 
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA 
Núbia Pereira Cintra - APAE/ ITUIUTABA - nubiacintrap2@hotmail.com 
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O ensino de Arte pela multiplicidade de estímulos e diversidade de linguagens 
constitui uma área de grande importância na formação dos alunos em geral, com 
especiais ganhos para alunos com deficiência intelectual e múltipla. Atualmente, em 
que norteiam a autonomia e (re) construção no campo educacional frente às novas 
demandas, enfatizando a Educação Especial brasileira, a Arte se insere na melhoria 
qualitativa do ensino. O objetivo da pesquisa é refletir sobre a importância da Arte e 
suas contribuições para potencializar o processo de aprendizagem no âmbito do 
Ensino Especial. A realização da pesquisa se deu, inicialmente, pela observação 
direta da autora deste estudo, em sua atuação profissional, que fez um diagnóstico 
do trabalho de observação da prática desenvolvida no cotidiano escolar da Educação 
Especial, fundamentado por: BUENO (1991), GUIMARÃES (2002), MARTINS 
(1979), TIBOLA (2001). A partir do estudo realizado percebeu-se que a Arte 
estimula e potencializa a forma de expressar emoções e pensamentos, amplia a 
capacidade de comunicar, de intervir e construir através de múltiplas linguagens, 
assim colabora para a construção da autoestima e autoconceito positivos, o que 
contribui de modo significativo para a melhoria do processo pedagógico, social e 
afetivo dos alunos. A autora afirma ainda, que as atividades de Arte desenvolvidas 
nas escolas de Educação Especial se integradas à prática docente, aos programas da 
escola e à comunidade pode potencializar a descoberta de habilidades e 
competências múltiplas, desse modo contribuir de forma positiva para o 
desenvolvimento integral dos alunos com deficiência intelectual e múltipla. 
Palavras-Chave: Arte; Educação Especial; Deficiência Intelectual e Múltipla. 
 

5.3 - EDUCAÇÃO DE MULHERES ASSENTADAS 
Thaís F. P. A. Gomes (UFU) - CNPq 
Edneia Rissa (UFU) - CNPq 
Karina Klinke (UFU) - CNPq 
 
O presente trabalho é resultados parciais de uma pesquisa que investiga doze 
mulheres que residem com suas famílias há dez anos no assentamento Pântano 
Mariano/MG, com objetivo de compreender como as experiências educacionais ali 
vivenciadas ampliam o acesso ao mundo letrado e suas vivências políticas em ações 
afirmativas referentes aos direitos propostos no II Plano Nacional de Políticas para 
Mulheres (2009). A pesquisa de caráter qualitativo busca nas proposições de capital 
cultural e economia das trocas linguísticas a fundamentação teórico-metodológica 
para compreensão das relações da comunidade com o poder público, que não 
proporciona as condições necessárias para ampliar a educação formal dos 
assentados, e os processos educacionais elaborados pelos mesmos. Os 
procedimentos metodológicos utilizados são as “Rodas de Conversa, Leitura e 
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Escrita”, com atividades filmadas, fotografadas, gravadas, transcritas e analisadas. 
Observa-se nessa década grande dificuldade na conquista de benefícios públicos 
para a comunidade, embora algumas mulheres lutem por uma sala da modalidade 
EJA rural, ainda não ofertada pelo poder público. 
 Palavras-chave: educação de adultos, movimento sem terra, mulher.  
 
5.4 - EDUCAÇÃO E AÇÕES AFIRMATIVAS: REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS DE PREVESTIANOS SOBRE COTAS. 
Patrícia Nogueira Silva - FACIP/UFU 
Valquíria Almeida Nascimento - FACIP/UFU 
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves - FACIP/UFU – UNICAMP 

 
As análises apresentadas neste trabalho são apontamentos preliminares da pesquisa 
“Representações Sociais de prevestianos e egressos sobre cotas”. As desigualdades 
existentes na população brasileira são vistas a olho nu e principalmente através dos 
dados estatísticos de órgãos especializados, como IBGE ou IPEA, que demonstram 
a realidade social, educacional, profissional e política do povo brasileiro. A 
interiorização da inferioridade social ligada à cor da pele se legitimava como uma 
educação que transmitia que a cultura de seus ancestrais era bárbara e aparência 
repelente e sua inteligência limitada às tarefas de obediência. Em contraposição a 
este preconceito cristalizado os movimentos negros têm historicamente um trabalho 
de resistência e mobilização para mudar esta realidade. Diante disso, a comunidade 
se mobilizou para minimizar esse déficit por meio de estratégias para possibilitar o 
acesso de estudantes negros no Ensino Superior. Assim a Fundação Municipal 
Zumbi dos Palmares de Ituiutaba conta com o PREVEST, Curso Pré-Vestibular 
Universitário para Alunos Negros e Carentes o qual completa o décimo primeiro 
ano de funcionamento. Desta forma, este projeto tem como temática central a 
análise das representações sociais de alunos que participam e de egressos do Curso 
Pré-vestibular para alunos negros e carentes de Ituiutaba. Através do trabalho com 
questionário e charge a pesquisa buscará traçar o perfil destes jovens captando as 
suas representações sobre cotas.  A escolha dos prevestianos deu-se por ser um 
curso com ações consolidadas a mais de dez anos na cidade de Ituiutaba e que 
muitos de seus egressos estão cursando graduação nas faculdades da cidade. Os 
resultados até o momento nos levam a perceber que a mobilização da comunidade 
negra feita através da FUMZUP, PREVEST e seus integrantes tem se concretizado 
inclusive no âmbito do governo municipal através de bolsas de estudos em 
faculdades particulares e facilitado o acesso de negros/as à universidade pública. 
Palavras-chave: Ações Afirmativas, Educação e Representações sociais. 
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5.5 - INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS CEGOS E COM BAIXA VISÃO 
Luciana Abadia do Carmo- FACIP/UFU - cianabadia@hotmail.com 
Claudiane Rosa Mathias – FACIP/UFU - claudiane.r.mathias@hotmail.com 
Renata Figueiredo de Freitas – FACIP/UFU - renata.f.freitas@hotmail.com 
Talita Ferreira Mendes-FACIP/UFU - talitinhaddd@hotmail.com 

 

O presente trabalho aborda a temática Cegueira e baixa-visão e têm como intuito 
discutir sua concepção, histórico do Braile, alguns conceitos baseados na orientação 
das famílias e no relacionamento de pessoas com cegueira. Diante disto iremos 
destacar a Inclusão Escolar de Alunos Cegos e Com Baixa Visão, e como alguns 
institutos e escolas da região de Minas Gerais atentem aos mesmos. Divulgar junto á 
comunidade acadêmica informações relativas às deficiências, cegueira e baixa – 
visão, oferecendo elementos de reflexão que favoreçam a eliminação de 
preconceitos, e ampliar a concepção prévia que trazemos sobre o tema e que leve a 
melhoria da convivência social dessas pessoas. A cegueira é uma alteração grave ou 
total de uma ou mais das funções elementares da visão, pode ocorrer desde o 
nascimento, ou posteriormente. A baixa visão é definida como uma condição na 
qual a visão da pessoa não pode ser totalmente corrigida por óculos, interferindo 
com as atividades diárias, assim como a leitura. Baixa visão é mais comum entre os 
idosos, mas pode ocorrer em pessoas de qualquer idade. Os recursos Didáticos 
(soroban e regletes) utilizados para atender os alunos cegos ou com baixa visão 
devem estimular o desenvolvimento dos outros sentidos, adequando com qualidade 
o acesso a estes, possibilitando alcançar o conhecimento significativo da 
aprendizagem e viabilizando a comunicação. Com isso os recursos didáticos 
pedagógicos podem ser selecionados para adaptar ao uso especifico do aluno, e 
estes materiais podem ser confeccionados, seja até mesmo de sucata. Para a 
realização deste trabalho, utilizamos os seguintes referêncial teórico ASHA, (1991), 
SÁ, Elizabete Dias (2007). 
Palavras-chave: Inclusão Escolar, Alunos Cegos. 
 
5.6 - MIGRANTES NORDESTINAS E ESCOLARIZAÇÃO NO PONTAL 
MINEIRO (ANOS 1950-1960) 
Prof. Dr. Sauloéber Tarsio de Souza - UFU-CNPq - sauloeber@pontal.ufu.br 
Daiane de Lima Soares Silveira - UFU-CNPq - daianelss@hotmail.com 
 
O presente trabalho é resultado parcial da pesquisa em desenvolvimento “Das 
Alagoas às Gerais: Migrantes Nordestinos e Escolarização no Pontal do Triângulo 
Mineiro (anos 1950 a 2000)”, que tem como objetivo central estudar os fluxos 
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migratórios nordestinos para o município de Ituiutaba e seus reflexos no sistema de 
ensino. Apresentamos problematização inicial, enfocando as décadas de 1950 e 
1960, quando tentamos compreender como se deu a inserção e permanência das 
mulheres migrantes nesses espaços institucionais. Uma especificidade encontrada na 
pesquisa foi a observação de que, enquanto os meninos – filhos dos migrantes – 
deveriam colaborar com o sustento da famílias o que dificultava sua permanência na 
escola e muitas vezes o próprio acesso a cultura letrada, as filhas eram, na medida 
do possível, incentivadas a iniciar e concluírem os seus estudos. Do grupo de 
entrevistadas, três chegaram ao nível superior, uma concluiu o ensino fundamental, 
e outras duas apenas o primeiro ciclo desse ensino (4a. série). É possível apontar, a 
partir desses dados e também nos apoiando em Motta (2010), que há uma 
ressignificação do “dote intelectual” no novo espaço (Pontal Mineiro), o qual 
justifica o estímulo à entrada da filha mulher no âmbito escolar, invertendo as 
estatísticas quando comparadas as do local de origem - o Nordeste do país, que nos 
anos de 1950 e 60 tinha número elevado de mulheres fora da escola, superior ao da 
população masculina. A expansão das escolas públicas na cidade nesse período, 
também contribuiu para a escolarização dessas mulheres, mas acreditamos ser 
possível afirmar a existência do dote como instrução (ABRANTES, 2010), ou seja, 
um mecanismo encontrado pelas famílias migrantes, para ampliar as possibilidades 
de estabilidade econômica no novo destino, porém, o acesso à escola pode ser visto 
também como uma forma de “dotar” intelectualmente essas mulheres, contribuindo 
para sua emancipação. 
Palavras-chaves: Migrantes Nordestinas, Escolarização, Pontal Mineiro.  
 
5.7 - O MOVIMENTO NEGRO E SUA RELAÇÃO COM A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA 
Emilia Prado de Urzedo – UFU - emiliaurzedo@hotmail.com 
Isaura Melo Franco-UFU - isaurafranco@hotmail.com 
Helena Maria da Silva Aguiar-UFU - leninhaguiar@yahoo.com.br 
Angela Silva de Oliveira-UFU 
 
O presente trabalho tem como objeto de pesquisa a relação entre o  movimento 
negro e  a prática pedagógica. Temos como objetivo identificar a relação do 
movimento negro com a educação, na perspectiva de valorização da diversidade 
étnica/racial na escola. Utilizamos como parte do referencial teórico: a  Lei Federal 
nº. 10. 639/03;  o estudo de Gomes (2002), que nos mostra que a trajetória escolar 
aparece como um importante espaço na construção da identidade negra; e a análise 
de Rosemberg (1987), ao afirmar que, crianças negras, diante do sistema escolar, 
apresentam uma trajetória mais difícil que aquela a que está submetida a criança 
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branca. Assim a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica sobre referencias 
que discutem tal temática, e uma entrevista semi-estruturada com a até então, 
coordenadora de um programa de inclusão da diversidade étnica/cultural em uma 
escola pública em Ituiutaba-MG. Diante da necessidade de entendermos as questões 
em torno de identidade e apesar da vulnerabilidade nesse território, afirmamos que, 
no que se refere às questões raciais e às questões de desigualdade a que estão 
submetidos os negros no Brasil, ainda é fundamental afirmarmos uma identidade 
negra. Assim temos o grande desafio de transitar entre as capturas em torno dos 
espaços escolares e a processualidade e multiplicidade em torno das diferenças. 
Dessa forma, constatamos que a educação numa perspectiva anti-racista deve ser 
criadora e privilegiar a realidade vivida pelos alunos, a história de vida do sujeito 
em suas relações com o meio, de forma que relacione as trajetórias escolares com o 
processo de construção identitária do negro. 
Palavras-chave: Educação, Movimento negro, Anti-racismo. 
 
5.8 - UM CONTO, UMA CAIXA E A GEOGRAFIA: UMA FORMA LÚDICA 
DE ENSINAR GEOCIÊNCIA A ALUNOS PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
Lara Cristina Alves de Souza (UFU/FACIP) - lara_alves_souza@hotmail.com 
Mirley Cristiane Mendes Alves (UFU/FACIP) - mirleypontual@hotmail.com 

 
O proposto trabalho vem sendo realizado na Escola Estadual Álvaro Brandão, em 
uma sala do 9º ano, onde temos a predominância não somente do nosso público alvo 
(deficientes auditivos), mas de alunos com diferentes dificuldades e problemas de 
aprendizagem. O trabalho tem como objeto de pesquisa a inclusão de alunos surdos 
e a interação destes com os outros alunos. O Ensino de Geociências em uma sala 
com alunos portadores de deficiência auditiva é muito complexo, uma vez que 
existe por parte dos outros colegas ditos “normais” uma enorme resistência de 
interação, assim o objetivo principal se resume em despertar o interesse através do 
conto que é uma forma lúdica de ensinar não só a alunos com deficiência auditiva, 
mas aos alunos em geral. Estão sendo confeccionados no desenvolvimento do 
trabalho, juntamente com os alunos, fantoches de meias para despertar o interesse, 
com isso eles podem criar seus próprios personagens utilizando as tintas para a 
pintura de acordo com o conteúdo exposto. Estão sendo usados brinquedos como 
dinossauros de borracha, que são personagens do conto paleontológico do trabalho e 
um bauzinho de madeira que terá um papel fundamental no desenvolvimento do 
trabalho, pois é dele que sairá os personagens. A escola citada no conto será 
representada pela casinha de isopor que será confeccionada também pelos alunos. 
Os alunos serão separados em grupos, cada grupo encarregado de uma certa função, 
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após a realização deste trabalho esperamos uma nova interação entre os alunos e a 
inclusão de alunos surdos em diversas atividades antes não realizadas por eles. 
Palavras-chave: Deficientes auditivos; Inclusão; Interação. 
 

 
 
 
Eixo 6 - Pensamento Educacional 
 
Coordenação: Profa. Msc. Lílian Calaça da Silva (FACIP/UFU) 
 
6.1 - ANTROPOLOGIA CULTURAL: RESSIGNIFICANDO O OLHAR 
SOBRE AS NECESSIDADES ESPECIAIS 
Dulcinéia Gabriela M. Santos – FACIP-UFU - dulcineiagabriela@hotmail.com 
Leila aparecida Azevedo Silva - FACIP-UFU - Leila.aparecida28@yahoo.com.br 
Lázara Abadia S. M. de Menezes - FACIP-UFU - Lazaramenezes_f5@hotmail.com 
Valéria Aparecida de Lima - FACIP-UFU - Valima11@hotmail.com 
 
O presente trabalho surgiu na disciplina Antropologia Cultural do curso de 
pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia do Campus do Pontal (FACIP). 
Tem como objetivo refletir sobre como as pessoas com necessidades especiais são 
vistas e aceitas na sociedade e no campo educacional. Na metodologia utilizou-se 
uma revisão bibliográfica com vários autores que discutem o tema em questão. O 
trabalho discorre, sobre a história do sujeito com necessidades especiais, desde a 
idade antiga, como ele era e é visto até os dias atuais.  Retratamos o papel do 
professor que trabalha com os alunos que necessitam de educação especial, e luta  
contra o preconceito e a exclusão. Ressalta-se que o professor não pode ter uma 
relação puramente afetiva com o aluno e se esquecer da pedagógica. Entretanto o 
papel da antropologia é ajudar a educação a pensar na heterogeneidade, pensar a 
escola como um processo de diferença, as formas de ver e conhecer o outro. Em 
suma percebemos que o olhar antropológico nos ajuda muito a olhar a escola por 
outros ângulos, o olhar do pedagogo é discutir a necessidade especial apenas pelo 
lado da aceitação, quando não aceitamos nada a não ser porque tem uma lei que nos 
obriga a obedecer. Concluímos que a inclusão de alunos com necessidades 
educativas especiais é uma realidade que está clara, mas que ainda falta muito para 
se concretizar definitivamente. Falta a segurança por parte dos pais de entregar esses 
alunos ao professor, e acreditar que eles são capazes de conviver com outras 
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crianças ditas “normais” falta segurança e preparo dos professores e das escolas 
para recebê-los, e mais atenção das públicas políticas que não investem 
financeiramente na educação. 
Palavras-chave: Necessidades Especiais, Antropologia Cultural. 
 
6.2 - PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
pesquisa realizada sobre a temática interdisciplinaridade com professores das 
escolas públicas de Ituiutaba 

 
Lorraine Cristina da Silveira Pereira – FACIP/UFU - Lorraineitba@gmail.com 
Claudiane Rosa Mathias – FACIP/UFU- Claudiane.r.mathias@hotmail.com 
Luciana Moura Silva – FACIP/UFU - lucianamourasilva@gmail.com 
 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa realizada sobre a 
temática interdisciplinaridade com professores da Educação Básica nas escolas 
públicas de Ituiutaba, com o intuito de identificar o conhecimento que eles 
possuíam sobre a temática e como aplicam tais conhecimentos em sua prática 
pedagógica. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário 
contendo sete questões fechadas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, na qual os 
dados foram coletados e analisados com vista a compreender a realidade do Ensino 
Básico no que diz respeito a interdisciplinaridade. Para analisar os dados recolhidos, 
estabelecemos quatro categorias de respostas e a partir destas buscaremos 
compreender o que os professores apontaram na pesquisa. As categorias foram: o 
conceito de interdisciplinaridade conhecido pelos professores, à prática 
interdisciplinar, à prática interdisciplinar que ocorre na escola e sobre a 
interdisciplinaridade e a formação do aluno. Entender essa temática, que não é 
tratada por um consenso por todos os estudiosos que a citam, é de extrema 
importância para se implantar os paradigmas inovadores e assim poder atender as 
necessidades da sociedade atual, onde os sujeitos precisam se conscientizar do seu 
papel na comunidade e dos problemas que existem na atualidade. Para abalizar a 
pesquisa, buscaremos subsídios em Fazenda (1997 e 1998), Behrens (2005), 
Libâneo (1999), Ferreira (1997), Saviani (1996), Morin (2001) e Costa (2009), 
apresentando os conceitos que foram estudados por nós durante a disciplina 
Construção do Conhecimento Interdisciplinar I. 
Palavras-chave: Interdisciplinaridade - Prática Interdisciplinar - Prática Pedagógica 
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Eixo 7 - Desenvolvimento Humano e Espaços não Escolares 
 
Coordenação: Profa. Msc. Cirlei Evangelista Silva Souza 
(FACIP/UFU) 
 
7.1 - A ADOLESCÊNCIA NA SOCIEDADE MODERNA: CONFLITOS 
PSICOLÓGICOS E FORMAÇÃO DE IDENTIDADE 
Renato Mateus – História – FACIP/UFU - cdrenatomateus@gmail.com 
Ricardo Vitor Campos – FACIP/UFU - ricardo.victorcampos@gmail.com 
Sidney Leopoldino da Mata – História – FACIP/UFU - neymata@hotmail.com 
Cirlei Evangelista Silva Souza  – FACIP/UFU - cirleievangelista@pontal.ufu.br 
 
A adolescência é um período compreendido pela sociedade ocidental como um 
momento de transição na vida do ser humano, em que ocorrem mudanças 
fisiológicas, hormonais, sociais, familiares e profissionais que chegam de forma 
intensa e que fazem o indivíduo conceber sua própria identidade, contribuindo de 
forma significativa para a passagem da fase infantil para a adulta. Nesta pesquisa 
tivemos como objetivo identificar as ambigüidades vivenciadas pelo adolescente em 
suas diversas instâncias de convivência (escolar, social e familiar), relacionando-as 
aos aspectos psicológicos que influem na formação de sua identidade. Para isso, 
aplicamos questionários individuais para um grupo de seis alunos com idades entre 
13 e 16 anos de idade, que estudam na rede estadual de ensino de Ituiutaba/MG. 
Apesar de preliminares, os resultados alcançados revelaram que o grupo 
entrevistado demonstrou comportamento compatível com as teorias consultadas ao 
apresentarem conflitos relacionados à sua identidade sexual, profissional e 
ideológico, além de uma instabilidade emocional comum que contribui para que a 
sociedade os rotule como rebeldes. Em síntese, concluímos que diante desse 
complexo momento em que os adolescentes vivenciam conflitos e considerando que 
estes repercutem nas relações estabelecidas por eles nos ambientes escolar, social e 
familiar, entendemos que pais e educadores devem estar atentos ao ritmo de 
desenvolvimento de cada indivíduo nesta fase, de forma a atuar enquanto 
mediadores, contribuindo com os adolescentes para a vivência e a superação destas 
questões que os afligem e que fazem parte do processo constitutivo de sua 
identidade. 
Palavras-chave: Adolescência. Formação da Identidade. Conflitos psicológicos. 
 
 
 



41 
 

________________________________________________________________________________ 
                                                                            

Caderno de Resumos - SEMANA DA PEDAGOGIA – FACIP-UFU - OUT/2010. 

 

 

7.2- AFETIVIDADE NA RELAÇÃO PROFESSOR - ALUNO E SUAS 
IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
Plínio Andrade Guimarães do Nascimento – Facip-UFU - plinioufu@msn.com 
Leonardo Batista Pedroso – Facip-UFU - pedroso88@msn.com  
Vinícius Ghouther Tirone do Prado – Facip-UFU - vinicao3233@hotmail.com 
Viviane Prado Buiatti Marçal – Facip-UFU - viviane@pontal.ufu.br 
 
As relações cognitivas e afetivas estabelecidas entre professor-aluno no espaço 
escolar passam por transformações sociais e culturais de acordo com o processo 
histórico. Acredita-se que as interações sociais construídas por esses sujeitos na 
realidade interna ou externa da escola marcam essa construção (intelectual e afetiva) 
próxima ou distante, principalmente no que se refere ao processo de ensino-
aprendizagem. Este trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica 
sobre as relações de afetividade entre professor-aluno e suas influências no processo 
de ensino aprendizagem. Para a elaboração do trabalho foi realizado levantamentos 
e leituras de materiais bibliográficos sobre a temática e o desenvolvimento do 
aprendizado da criança segundo suas diferentes fases. Destaca-se que, a forma como 
o professor se relaciona com seus alunos  e suas práticas pedagógicas especialmente 
nas condições de ensino intermediadas pelo mesmo, interfere, sobretudo, nos 
sentimentos, emoções e conhecimentos internalizados por estes. Assim, torna-se 
necessário que o docente esteja sensibilizado para essa questão e busque em suas 
práticas de ensino diversos recursos didáticos de acordo com as necessidades de 
cada aula ministrada, e ao mesmo tempo, estabeleça relações do conteúdo produzido 
em sala de aula com o cotidiano dos alunos.  
Palavras-chave: afetividade, professor, alunos. 
 
7.3 - ATIVIDADES LÚDICAS E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO DO EDUCADOR EM SALA DE 
AULA 
Karine Cristina M.de Souza (Facip/UFU) - karinemarquessouza@hotmail.com 
Veridiana Cristina B. Medeiros Costa (Facip-UFU) - veri_cmedeiros@hotmail.com 

 
As atividades lúdicas contribuem para o desenvolvimento da criança, devendo ser 
consideradas não como um passatempo, mas como um importante recurso que 
incentiva e favorece a aprendizagem dos pequenos. Este trabalho é resultado da 
pesquisa realizada em uma escola de rede púbica situada no município de 
Ituiutaba/MG, no qual abordaremos questões acerca das atividades lúdicas que 
poderiam contribuir para o desenvolvimento da criança. Com o objetivo de 
identificarmos quais são e como as educadoras desenvolviam as mesmas com as 
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crianças, a metodologia utilizada foi uma pesquisa de campo por meio de duas 
observações (períodos manhã e tarde) em uma sala de 13 alunos de 2 e 3 anos. Nos 
quais  dados apontaram para: não participação das educadoras nas brincadeiras 
realizadas pelas crianças, deixando-as sem orientação e acompanhamento; 
brincadeiras agressivas sem intervenção do adulto para resolver a situação; crianças 
que não brincam e outras que realizam comportamentos inadequados conseguem 
mesmas e com seus colegas. Acreditamos ser importante que a escola e as 
educadoras possam refletir sobre a utilização adequada das atividades lúdicas para o 
desenvolvimento da criança pequena e sobre a necessidade da participação do 
adulto nas mesmas, atuando como um mediador entre a ela e suas aprendizagens. 
Palavra chave: Atividade Lúdica- Criança pequena- Educador Infantil. 
 
7.4 - ATIVIDADES LÚDICAS EM ESPAÇOS NÃO ESCOLAR: O DESAFIO 
DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
Neide Francisca dos Santos (FACIP/UFU) - neidefrancisca.ds@hotmail.com 
Alexandra D. S. Fermino (FACIP/UFU) - alexandradomiciano@hotmail.com 
Alba Valéria Alves Muniz (FACIP/UFU) - albavmuniz@yahao.com.br 
Daniela Patrícia Mortate (FACIP/UFU) - danimortate@yahoo.com.br 
 
O presente trabalho tem como propósito apresentar o resultado de um projeto de 
intervenção desenvolvido no Estágio Supervisionado II, realizado no 7º período do 
curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia-UFU/Faculdade de 
Ciências Integradas do Pontal-FACIP, em espaço não escolar, cujo enfoque foi às 
atividades lúdicas no espaço da brinquedoteca. A instituição, Centro de Assistência 
Social na cidade de Ituiutaba-Mg.Realizamos observação participativa e também 
ministramos atividades na brinquedoteca da referida instituição.Este estudo é 
norteado pelos seguintes objetivos: desenvolver ações de recreação, arte, literatura 
infantil e educação no espaço da brinquedoteca; oferecer a possibilidade de brincar 
livremente, profundamente, podendo a criança, criar, inventar, transformar, 
construir e se expressar; oportunizar à criança atividades que contribuam para o seu 
desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, através das atividades 
lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona idéias, estabelece relações lógicas, 
desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a 
agressividade, integra-se na sociedade e constrói seu próprio conhecimento. 
Metodologia: O trabalho foi desenvolvido por meio de oficinas de aprendizagem, 
onde os participantes serão estimulados à reflexão, à leitura coletiva, a analisar 
diferentes conceitos de brincadeiras no lúdico; à exploração de diversas formas de 
brincadeiras. Atividades em grupo em forma de jogo ou brincadeira que despertem e 
desenvolva habilidades diversas, em particular a capacidade de imaginar e sonhar 
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Segundo a coordenadora, a brinquedoteca sempre foi parte dos projetos do CRAS, 
visto que essa instituição sempre se voltou para o atendimento á crianças.Achamos 
que todo o estudante de Pedagogia deveria estagiar em instituições não escolares, 
para conhecer realmente esse campo de atuação, onde os desafios realmente são 
grandes. Sabemos que não conseguimos realizar tudo o que tínhamos planejado para 
a brinquedoteca. Mas tudo o que fizemos valeu a pena e faríamos tudo de novo, 
muitas vezes, tentando fazer cada vez melhor. 
Palavras-chave: Crianças, atividades lúdicas, realidade. 
 
7.5 - CRIANÇAS EM RISCO 
Neide Francisca dos Santos (FACIP/UFU) - neidefrancisca.ds@hotmail.com 
Alba Valéria Alves Muniz (FACIP/UFU) - albavmuniz@yahao.com.br 
Dagmar Soares (FACIP/UFU) - dagmar_soares@yahoo.com.br 
Cristiene Aparecida Ferreira (FACIP/UFU) - cristieneapda@hotmail.com 
 
Uma pesquisa realizada em uma instituição que trabalha com crianças em risco. esta 
investigação aconteceu numa instituição de Ituiutaba.  É uma instituição que 
trabalha em regime de abrigamento de crianças, de zero a doze anos de idade, em 
qualquer situação de risco. Diante disto nossos objetivos, foi, conhecer como se 
estrutura a casa lar, sua função para a sociedade e para as crianças, e obter 
informações para refletimos sobre essa realidade. A metodologia foi observação; 
entrevista com uma das responsáveis; conversa com as mães sociais. Quando 
pensamos nessa realidade sem conhecê-la temos uma idéia ingênua da situação ou 
ainda nenhuma idéia Sua estrutura é no mínimo adequada. No entanto, acreditamos 
que nesta entidade de abrigamento, ainda há muita coisa a ser revista, 
principalmente a questão do espaço. Embora, a casa seja grande, falta espaço para 
as crianças brincarem. Sendo assim a importância de discutir esse assunto vem da 
necessidade de compreender algo que pensamos ser tão distante. Contudo, 
pensamos por mais que a casa exista para abrigar crianças até que alguém as 
assuma, precisa desenvolver projetos educativos ou não, a fim de formá-las como 
verdadeiros cidadãos. 
Palavras-chave: Crianças e realidade, Mães sociais, instituição. 
 
7.6 - RELAÇÕES AFETIVAS NA FASE ADULTA: FATORES QUE 
INFLUENCIAM NA APROXIMAÇÃO DOS ADULTOS ENTRE SI 
Ariadne Jaqueline Assis – História – FACIP/UFU - ariadnej2008@hotmail.com 
Bruna Pereira Oliveira – História – FACIP/UFU - brunna_historia@hotmail.com 
Marcella de Freitas Borges – FACIP/UFU - marcellafreitasitba@gmail.com 
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Cirlei Evangelista Silva Souza – FACIP/UFU - cirleievangelista@pontal.ufu.br 
 
Um aspecto gratificante da vida do ser humano são os relacionamentos, visto que 
eles marcam algumas fases importantes e são considerados fatores que contribuem 
para o crescimento por existirem trocas com o outro e trazerem resultados positivos 
nas diferentes áreas da vida da pessoa, como a pessoal, profissional e social. Esta 
pesquisa teve como objetivo principal identificar as relações afetivas vivenciadas na 
fase adulta, seus conflitos, dificuldades e os fatores que influenciam a aproximação 
dos adultos entre si. Por meio de uma pesquisa de campo, foram entrevistados sete 
participantes, de ambos os sexos, em suas residências, sendo quatro casados e três 
solteiros. Os resultados mostraram que os adultos nesta fase estão estabelecendo 
entre si laços mais duradouros, como amizades e casamentos, e a aproximação é 
influenciada por fatores como beleza, proximidade e similaridade. Observamos que 
a aparência quase não foi citada por nossos entrevistados, tendo a maioria apontado 
a inteligência, a personalidade e, na vida profissional, a competência. Segundo eles, 
os conflitos vão surgindo com a convivência, com as diferenças e, por isso, a 
similaridade é um importante indicador de atração. É importante salientar que ainda 
que não seja fácil a convivência entre as pessoas, essas relações são essenciais na 
construção da identidade e no aprendizado de todos e não somente na idade adulta. 
Dessa forma, os adultos devem investir nas relações afetivas estabelecidas com seus 
parceiros, considerando que estas lhe darão suporte para seu desenvolvimento 
pessoal, profissional e social. 
Palavras-chave: Relações afetivas. Fatores influentes na aproximação. Fase adulta. 
 
 

PÔSTERES 

 
CONGADA, EDUCAÇÃO E RELIGIOSIDADE: PERPETUAÇÃO DE 
NOSSAS RAÍZES AFRICANAS. 
Luciane Ribeiro Dias Gonçalves - FACIP/UFU – UNICAMP 
Fabio Almeida - FACIP/UFU – Congo da Libertação 
Tarcísio Luiz Cândido - Congo da Libertação 

 
Segundo o pré-conceito arraigado na sociedade hodierna os africanos não foram 
partícipes da construção da nossa sociedade. Tal fato leva muitos crerem que os 
povos africanos não possuam uma história e/ou uma identidade indelével que 
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poderia marca a sua presença impar em nosso meio. O trabalho aqui proposto são 
dados iniciais do “Projeto Congada: perpetuação de nossas raízes africanas”.  O 
Projeto se estrutura em rodas de conversa onde os integrantes do Terno Congo da 
Libertação fazem relatos de história de vida, abordando aspectos ligados à cultura, 
formação identitária e preceitos religiosos da umbanda. Estas rodas de conversa são 
abertas ao público em geral.  Os relatos de vida têm nos levado a constatação da 
ligação dos participantes do Terno Congo da Libertação com a umbanda, religião de 
matriz africana. É muito importante enaltecer a urgência que nós brasileiros temos 
de começar a valorizar nossas raízes africanas. Muitas vezes nos achamos evoluídos 
e modernos, porém nossas atitudes e falas são contraditórias. Isso mostra justamente 
que ao invés de evoluirmos, estamos regredindo cada vez mais para a intolerância e 
xenofobia étnica e religiosa. Predomina o desrespeito e ignorância das pessoas 
quanto à multiculturalidade e, principalmente, da importância da Umbanda e do 
Candomblé nos seus aspectos de religiosidade de matriz africana. Os resultados 
apontam para a importância da formação identitária deste terno que resiste a todo 
processo de aculturação e sincretismo religioso que vigora. Aqui, nesse caso, o 
terno Congo da Libertação, afirma confessarem a nossa plena fé em Deus e na 
Umbanda sem medo de qualquer critica ou afins sobre nossa profissão religiosa. Os 
relato e as histórias de vida de participantes do Terno Congo da Libertação se 
efetiva como poderoso instrumento de combate ao preconceito étnico-religioso. 
Palavras-chave: religiosidade, umbanda, congada. 
 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO INICIAL 
DOCENTE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INFANTIL 
Aline de Almeida - UFU/FACIP  
Hérica Vieira Alves - UFU/FACIP) 
Julícia Aparecida Alves Machado - UFU/FACIP 
Nildair Geralda da Silva - UFU/FACIP 

 
O presente trabalho tem como objetivo discutir a importância do Estágio Curricular 
Supervisionado na formação inicial docente na área da Educação Infantil.  Como 
procedimentos metodológicos foram realizadas pesquisa bibliográfica e pesquisa-
ação ao longo do período de desenvolvimento do Estágio Supervisionado. A 
concepção que dá alicerce para o Estágio Curricular Supervisionado está 
fundamentada no princípio da ação-reflexão-ação que norteia o Projeto Político 
Pedagógico do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia-FACIP, 
o que exige do estagiário observar, refletir e exercitar o fazer pedagógico a partir 
desse princípio epistemológico, no decorrer de todo processo. Segundo a LDB 
9394/96, em seu art. 30 diz que a educação infantil será oferecida em: I – creches, 
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ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II – pré-escolas, 
para crianças de quatro a seis anos de idade. Frente a isso, as creches e pré-escolas 
passam a ser consideradas instituições legítimas para o desenvolvimento integral da 
criança, passando assumir a função de educar as crianças nas suas múltiplas 
necessidades. Como resultados, evidenciou-se pouca importância atribuída ao 
brincar, aos brinquedos e às brincadeiras como espaço efetivo de aprendizagem. 
Percebeu-se a necessidade de realizar um trabalho que resgatasse o lúdico, uma vez 
que a Educação Infantil deve assegurar o espaço do brincar como possibilidade 
explorar a expressão, o pensamento e a interação infantil.  
Palavras-chaves: Estágio Curricular Supervisionado; formação inicial; Educação 
Infantil 
 
UMA PROPOSTA PARA CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM 
Nathália Freitas S. N. Guimarães - FACIP/ UFU - natilinhafreitas@yahoo.com.br 
Olga Maria De Freitas - FACIP/ UFU –  
Viviane Prado Buiatti Marçal – FACIP/ UFU - viviane@pontal.ufu.br 
 
Este trabalho refere-se a um projeto de intervenção com crianças em dificuldades de 
aprendizagem numa Escola Estadual da cidade de Ituiutaba. A proposta num 
primeiro momento envolveu observações para levantamento de dados e 
reconhecimento do ambiente e cotidiano escolar. Após a realização de visitas, 
procurou-se relacionar a teoria com a prática, analisando os dados coletados a partir 
do embasamento teórico de alguns autores. A partir dessas análises, percebeu-se que 
a escola apresenta algumas defasagens para atender os alunos com dificuldades de 
aprendizagem. Foram notáveis as dificuldades referente a metodologia de ensino e a 
formação de alguns professores, equipe pedagógica e comunidade escolar para 
elaborar projetos na escola com esses alunos que convivem com alguma 
dificuldade. Como objetivo geral, esta intervenção buscou proporcionar aos 
professores e alunos um espaço de reflexão e interação sobre alternativas de se fazer 
um planejamento pedagógico que valorize as crianças com dificuldades para 
aprender. Realizou-se uma oficina com as crianças e foi trabalhada a leitura e escrita 
de uma forma lúdica. A partir dos resultados com a oficina, entendeu-se que,  os 
alunos são competentes, possuem capacidades para compreensão e aprendizagem 
quando a linguagem e a metodologia vão ao encontro de suas necessidades e 
interesse. Dessa forma, conclui-se que é necessário o uso de recursos adequados e 
adaptados para esse grupo de crianças e  que as instituições especializadas precisam 
fortalecer como centros de referencia para formação de recursos humanos, 
pesquisas, produção material adaptado, consultorias, entre outras ações. Deve-se 
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considerar o fato de que esses alunos fazem parte do contexto discente e não podem 
apenas ser mais um aluno “jogado” dentro dessas escolas “especializadas”. 
 Palavras-chave: aprendizagem, recursos e metodologia 

 
VIVÊNCIAS NA SALA DE AULA: UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO 
Camilla Del Rei de Faria – FACIP/UFU - camilla@mat.pontal.ufu.br  
 
O Estágio Supervisionado é a parte “prática do curso”, onde o licenciando tem o 
primeiro contato com seu futuro campo de atuação profissional. Por meio das 
observações, participações e da regência o aluno poderá desenvolver habilidades 
para mobilizar os saberes necessários para atuar na sala de aula. O presente trabalho 
tem por objetivo relatar as experiências vivenciadas na disciplina Estágio 
Supervisionado III, do curso de licenciatura em Matemática, da Universidade 
Federal de Uberlândia – FACIP. No primeiro instante, foram realizadas observações 
das aulas de matemática nas turmas do segundo ano do Ensino Médio de uma 
Escola Municipal de Ituiutaba MG. Em continuidade, foi proposta a elaboração e 
aplicação de uma proposta didática. Aproveitando o auge da Copa do Mundo, foram 
coletados vários dados em revistas, sobre o histórico de algumas seleções, e estes 
foram utilizados pelos alunos na construção de diversas tabelas com o objetivo de 
introduzir o conteúdo inicial de matrizes. Os alunos se mostraram interessados na 
atividade, visto que a turma teve uma participação significativa durante as aulas. A 
grande dificuldade que eles demonstraram foi entender a representação genérica das 
matrizes. Ao iniciar os estudos enquanto aluna do curso, não tinha a verdadeira 
noção do que é ensinar matemática, no entanto durante as disciplinas pedagógicas já 
cursadas e analisando os textos e situações apresentadas em sala de aula, percebi 
que ensinar é algo muito complexo, que vai além de simplesmente ministrar aulas. 
Palavras-chave: Matrizes; Matemática; Práticas Pedagógicas. 
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