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A CONDIÇÃO DE SER LGBT E A PERMANÊNCIA NA UNIVERSIDADE: UM
ESTUDO DE CASO NO CURSO DE PEDAGOGIA -EDUCAÇÃO DO CAMPO
Jailson Batista dos Santos (UFPB)
jaylsonbatysta@gmail.com
O presente artigo apresenta um recorte acerca dos resultados da pesquisa intitulada “Os
desafios da Permanência de estudantes LGBT na universidade: uma perspectiva da
diversidade sexual no curso de Pedagogia – Educação do Campo” (SANTOS, Jailson,
2017), em que, analisa a permanência considerando a orientação sexual como uma
variável relevante que ao gerar processos de exclusão, considera-se intrínseca às
condições de permanência na universidade (FERREIRA, 2015). Nesse sentido surge a
seguinte problemática: Qual a relação entre a condição de ser LGBT com as condições
de permanência na universidade? Como se configura a permanência desses estudantes
no curso? Para tanto, adota-se a metodologia qualitativa, exploratória e analítica,
apoiada em dados estatísticos, questionários online, e em entrevistas semiestruturadas
com três estudantes LGBT do curso de Pedagogia -Educação do Campo da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), de modo que, investiga-se as trajetórias
individuais desses estudantes buscando apreender os processos de inclusão/exclusão
vivenciados por eles no interior da universidade. O trabalho fundamenta-se nas ideias de
Bourdieu (1998) cujo foco das discussões permeiam sobre poder simbólico, em que
incluem os capitais: social, cultual e econômico, bem como, na ideia de dominação
masculina inferida pelo autor referido. Com efeito, o trabalho dialoga com as discussões
promovidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Superior e Sociedade
2

(GEPESS) sobre acesso e permanência. No tocante aos resultados, os dados e os relatos
apontaram que a permanência é desenhada sob muitos desafios, e pela condição de ser
LGBT, as dificuldades se evidenciam. No entanto, apesar das situações de
vulnerabilidade social, os estudantes vêm superando os desafios de permanecer na
universidade, e atrelam isso à forte identificação pelo o curso.
Palavras-Chave: Estudantes LGBT. Permanência. Universidade.

9

A EDUCAÇÃO INDÍGENA NA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA E
SEUS INDICADORES (2013(2013-2015)
Lenina Lopes Soares da Silva – IFRN/Campus Santa Cruz
Lenina.lopes@ifrn.edu.br
Rayssa de Oliveira Lopes – IFRN/ Campus Santa Cruz
Rayssalopes_8@hotmail.com
Wanessa Cruz de Oliveira – IFRN/ Campus Santa Cruz
Wane_09@hotmail.com
A educação para os povos indígenas no Brasil tem seu marco legal pedagógico mais
recente em 2012, quando da publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Escolar Indígena na Educação Básica. Essa publicação demarca as lutas e o
significado do protagonismo indígena no país. Neste artigo, objetivamos discutir a
educação indígena no país por meio de um estudo que apresenta o modo como os
indígenas estão divididos territorialmente nos anos 2000, bem como o modo como eles
convivem entre si e como é a educação indígena, a qual não está pautada somente na
educação escolar, mas também na cultura e nos costumes indígenas tradicionais, por nós
considerados um modo de educar tanto para eles quanto para a população em geral.
Além disso, o estudo mostra a forma como se deram as discussões que culminaram nas
Diretrizes supracitadas, enfatizando como esta educação indígena se insere na luta por
reconhecimento territorial e escolar e como se encontram seus indicadores nos últimos
cinco anos. Trata-se de um estudo de natureza bibliográfica e documental no qual são
utilizados conhecimentos matemáticos para demonstrar avanços e recuos de forma
projetiva da educação indígena no país. Consideramos que a educação em pauta tem
demarcado seu espaço de lutas e que nos últimos anos o número de matrículas tem
oscilado, mas permanece estabilizado na educação básica na maioria das regiões do
país. Este trabalho é um recorte de uma pesquisa mais ampla na qual os indicadores da
educação brasileira são problematizados como forma de argumentação substantiva na
iniciação científica de um curso de licenciatura em matemática nas disciplinas do núcleo
pedagógico de seu projeto pedagógico.
Palavras-Chaves: Territórios Indígenas; Educação Indígena; Costumes e Cultura
Indígenas; Indicadores da Educação Indígena.

10

A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: MAPEAMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
NO BANCO DE TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES
Eva Lídia Maniçoba de Lima – IFRN
Olívia Morais de Medeiros Neta – IFRN
O objetivo deste trabalho é mapear a produção acadêmica referente à temática formação
docente e inclusão de pessoas com deficiência visual na educação profissional e
tecnológica, a partir de teses e dissertações publicadas no portal da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -CAPES. Inicialmente, delineamos
metodologicamente a investigação com base nas considerações de Ferreira (2002),
Fragoso (2015) e Severino (2015), em seguida realizamos uma explanação acerca do
campo de investigação, qual seja, o portal CAPES, e sua relevância para a produção e
disseminação do conhecimento científico sobre a temática em estudo. No mapeamento
das produções acerca da inclusão de pessoas com deficiência na educação profissional,
utilizando como descritor “Inclusão na Educação Profissional”, foram encontradas 10
produções, das quais 08 são dissertações e 02 são teses. Finalmente, ao buscarmos a
relação direta entre educação profissional e tecnológica e estudantes com deficiência
visual ou cegos, utilizando como descritores “inclusão de pessoas com deficiência
visual na educação profissional e tecnológica” associado ao descritor “inclusão de
pessoas cegas na educação profissional e tecnológica”, não encontramos nenhum
registro de teses ou dissertações. Neste mapeamento utilizamos o método exploratório
inserido dentro de uma abordagem qualitativa, por meio do qual nos foi possível
concluir que este tipo de pesquisa contribui de modo fundamental na estruturação de
novos estudos investigativos. Ao conhecer o que já foi produzido cientificamente a
respeito da inclusão de pessoas com deficiência visual na educação profissional e
tecnológica e as possíveis lacunas existentes em relação a diversos aspectos dos
mesmos, fica evidente o caráter inconclusivo e de permanente construção da ciência e
do conhecimento científico.
Palavras–chave: Inclusão. Deficiência visual. Educação profissional e tecnológica.
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A IMPORTÂNCIA E DOS DESAFIOS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO
ÂMBITO DA INCLUSÃO ESCOLAR
Brenda Camila de Souza Monteiro
brendasouza_m@hotmail.com
Universidade Federal da Paraíba
A inclusão no âmbito escolar é considerada um desafio para a sociedade, principalmente
para os educadores e profissionais da área de Educação que necessitam oferecer um
serviço eficiente no qual haja a participação de todos os alunos. Os indivíduos que
possuem algum tipo de necessidade especial necessitam de cuidados diferenciados seja
no seio familiar como também no próprio ambiente escolar, uma vez que é por meio
desse espaço que ele irá desenvolver as suas habilidades e conhecimentos. O objetivo
desse artigo visa analisar a importância e os desafios que conotam a formação de
professores na viabilização da inclusão escolar em crianças com necessidades especiais.
Em relação aos aspectos metodológicos, adotou-se uma pesquisa considerada
qualitativa, exploratória e bibliográfica tendo em vista que para a realização desse
estudo foram utilizados livros, artigos e outros materiais publicados que abordam a
temática da importância da formação docente no processo inclusivo da educação.
Conclui-se que diversos desafios são encontrados no que diz respeito à formação de
professores no desenvolvimento da inclusão escolar de crianças com necessidades
especiais, como por exemplo, o preconceito vivenciado em sala de aula e fora dela, a
falta de cursos na área inclusiva e com isso, a falta de interesse dos próprios
profissionais em especializar-se nesse segmento. As escolas regulares devem abrir
espaço para atender os mais variados tipos de menores com as suas devidas
particularidades visando a contribuição de uma sociedade mais justa e participativa.
Desse modo, sabe-se que uma criança especial deve possuir seu espaço na escola para
que possa no futuro tornar-se um profissional reconhecido socialmente e com as suas
devidas oportunidades.
Palavras-chave: Inclusão; Educação; Necessidades especiais.
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ALFABETIZAÇÃO NO ENSINO DA EJA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE JOÃO
PESSOA
Jussara Figueiredo dos Santos
Este projeto de pesquisa “Alfabetização no ensino da eja nas escolas públicas de João
Pessoa”, vem sendo trabalhado no PROLICEN, um programa de licenciaturas da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O projeto é uma continuação de pesquisas e
experiências, que vem sendo realizadas desde 2015, acerca da educação na eja no
município de João Pessoa, Paraíba. Nos trabalhos anteriores acabamos observando
certas lacunas obrigando-nos a fazer alguns aprofundamentos nas pesquisas posteriores.
Deparamo-nos com a realidade de que, muitos dos docentes na sua formação não
tiveram maiores aprofundamentos na modalidade de educação de jovens e adultos, fator
que resultou em dificuldades na execução das práticas de ensino, fazendo com que
muitos aprendessem e descobrissem as carências pedagógicas na sua experiência do dia
a dia com as situações dentro de sala de aula. Percebemos, também, que muitos dos
estudantes que chegavam à quinta série não sabiam ler, escrever e compreender o que
liam. E diante dessas debilidades, relacionamos os fatos com o processo deficiente de
alfabetização realizada nas escolas, brechas que comprometem a qualidade do
aproveitamento do ensino, comprovado nas séries seguintes que não são bem
desenvolvidas pelos educandos. Diante do que encontramos voltamos nossos trabalhos
para o processo de alfabetização para jovens e adultos feitos nas escolas, ação que visa
saber: o que se entende por alfabetização? Quais práticas são consideradas como de
alfabetização? Há ligações da alfabetização com o letramento? Como tem sido o
processo de alfabetização das pessoas em sua escola? O que o curso de Pedagogia tem
feito em favor da etapa da alfabetização de pessoas? Por que há alunos que chegam à
quinta série sem saber ler nem escrever? A universidade, em relação á alfabetização
escolar, tem culpa? Metodologicamente, nos embrenharemos pelos caminhos de uma
pesquisa que mistura consulta a documentos, depoimentos de educadores, como ponte a
uma explicação mais global e mais panorâmica de como se dar a alfabetização de
Jovens e adultos em João Pessoa nas escolas públicas.
Palavras-chave: Jovens. Adultos. Educação. João Pessoa. Alfabetização.
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CULTURAS INDIGENAS NOS DIVERSOS ESPAÇOS EDUCATIVOS E A QUESTÃO
DA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Valclécia Bezerra Soares
valcleciabs@gmail.com
Na luta pela afirmação das identidades das comunidades indígenas, destaca-se a atuação
destas populações, sendo a educação uma das principais conquistas para assegurar a
manutenção das culturas indígenas. No âmbito jurídico a Constituição de 1988
revolucionou o curso das políticas indigenistas assegurando o direito a organização
social e manifestações culturais orientadas por suas respectivas tradições. Mais adiante
as Lei nº 10.639/03 (que modifica a Lei nº 9.394/96) e a Lei nº 11.645/08 estabelece a
inclusão do ensino de História e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial.
No âmbito social, as conquistas indígenas representam o reconhecimento de seu espaço
legítimo. Com o direito a diferença, a escola organizada sob pilares da própria cultura
requer formação direcionada de profissionais para que o fazer pedagógico nesses
espaços não continuasse sendo pensado de “outros para outros”. Nesse contexto de
conquistas, surgiram Licenciaturas Especificas para indígenas, bem como vagas
exclusivas para indígenas em cursos de diversas áreas, porém, para pensar todas essas
conquistas de forma efetiva, se faz necessário não apenas um currículo bem estruturado,
mas uma formação que abarque essas questões em todas as Licenciaturas, considerando
a pluralidade presente em todos os espaços educativos. A questão de uma formação
profissional que abarque a temática cultural também atinge as escolas tradicionais para
que se torne efetivo o currículo estabelecido pela LDB, bem como a dissolução de
conceitos mal concebidos, proporcionando a construção de espaços pedagógicos
interculturais e saberes que perpassem os muros das instituições de ensino. Para que
todos os direitos compreendidos pelas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
referente ao ensino das culturas afro-brasileira e indígena possam representar aqueles a
que se dirigem, a estrutura do sistema educacional precisa harmonizar primeiramente a
formação superior dos profissionais da educação com o currículo de todos os níveis
escolares, livros didáticos etc. e uma formação ampla e crítica que se liberte dos
princípios de uma sociedade integracionista, multicultural, pautada na tolerância e
adentre no campo do diálogo e do entendimento do outro.
Palavras-chave: educação indígena, formação, currículo, LDB.
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DIVERSAS HISTÓRIAS: A VISÃO DA DEFICIÊNCIA NA LITERATURA INFANTIL
Izaura Maria de Andrade da Silva
Adriana dos Santos Silva
Dalete Kelly Cunha Araújo
Dayane Helena Pereira Sampaio
Edilene Firmino Da Silva
Juliana Torquato de sousa
Rafaella Amorim
Valeska Picado
A pesquisa tem como objetivo analisar o conceito subjacente de ser humano,
deficiência, sociedade e inclusão na literatura infantil, principalmente nas obras
complementares do Programa Nacional de Livro Didático que abordam a questão da
diversidade/deficiência. A pesquisa é de cunho qualitativo do tipo documental, a
metodologia utilizada foi análise de conteúdo. Para tanto, selecionou-se cinco obras
literárias como corpus empírico de investigação. As obras selecionadas foram: Uma
formiga especial, Nem todas as girafas são iguais de Marcia Honora, Meu amigo Down
na rua e na escola de Claudia Werneck e Quem é Glória? de Sílvio Costta. Os resultados
demonstraram que a maior parte das obras enfatizam as características biológicas do
sujeito com deficiência, no entanto em algumas histórias consideram os aspectos
ambientais e culturais na compreensão desse sujeito. A deficiência não pode ser
compreendida com o foco apenas no indivíduo e nas suas características biológicas, mas
é preciso considerar os fatores relacionados a organização social, que podem atenuar ou
aumentar a deficiência física, sensorial ou intelectual. Que com recursos e estratégias
adequados que respondam às suas necessidades/direitos específicos, as crianças, jovens
com deficiência podem desenvolver como qualquer outra e participar ativamente da
sociedade. Já a inclusão aparece na literatura como processo que deve ser construído
com o apoio da família, da comunidade escolar, da sociedade e da própria pessoa com
deficiência.
Palavras chave: Pessoa com deficiência. Literatura infantil. Inclusão
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EDUCAÇÃO A SERVIÇO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO PESSOENSE: DESAFIOS E
POSSIBILIDADES.
Anna Luísa Dantas Gualberto, UFPB, annaluisadantasg@gmail.com
Camila da Rocha Sobral, UFPB, camilarsobral@hotmail.com
Camila de Souza Brito, UFPB, camilabrito75@gmail.com
Dandara Souza Silva, UFPB dandararq@gmail.com ,
Hugo Salvador de Medeiros Lopes Alves, UFPB hugo.salvadorm@gmail.com
Mayara Ellen de Macêdo Cordeiro, UFPB, mayara.macedo.cordeiro@gmail.com
Maria Berhilde Moura Filha, UFPB, berthilde_ufpb@yahoo.com.br
Ivan Cavalcanti Filho, UFPB, icavalcantifilho@yahoo.com.br
Localizados em trechos antigos de cidades tradicionais, os Centros Históricos
constituem setores urbanos de grande importância por aglutinar numa mesma área
marcos arquitetônicos e urbanísticos que denunciam a história e a identidade cultural de
um povo. Não obstante, não há, pelo menos ao nível do Brasil, uma conscientização por
parte da sociedade sobre o valor desse patrimônio, que passa despercebido, sendo alvo
de intervenções degenerativas. Diante disso, a educação patrimonial figura como
importante instrumento para coibir tais práticas nocivas à preservação da memória e da
cultura. No caso específico da capital paraibana, uma das iniciativas do gênero foi a
criação de um website com o propósito de catalogar e divulgar o patrimônio
arquitetônico do Centro Histórico local. Trata-se de um projeto de extensão vinculado
ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba, cujos
alunos integrantes têm como atribuição animar o sítio para torná-lo mais informativo no
tocante ao patrimônio da cidade, e também atrativo para visualização e interação com
internautas. A referida ferramenta de divulgação em massa cumpre com seu papel
através de jogos interativos, fotografias antigas, vídeos de vivências e dados históricos
de edificações. O projeto tem seu alcance ampliado na medida em que atinge um
público presencial através da realização de oficinas para alunos das redes de ensino
pública e privada, considerando a possibilidade de serem estes potenciais guardiões do
patrimônio da cidade. Ao longo dos anos de existência do projeto, o mesmo tem lidado
com dificuldades, principalmente aquelas de cunho financeiro, porém a sua proposta
tem motivado tanto os docentes como os discentes a não capitularem do
empreendimento extensionista. A confiança nos resultados anima os integrantes, que
procuram adotar estratégias cada vez mais dinâmicas para concretizar a experiência, e
tornar a iniciativa útil e eficaz. Assim, o presente trabalho tem como objetivo apresentar
os meios através dos quais o projeto vem sendo desenvolvido tanto ao nível das mídias
digitais, que precisam ser continuamente atualizadas, como das vivências em salas de
aula, quando atinge diferentes públicos, sempre com o propósito de valorizar e divulgar
o patrimônio arquitetônico e urbanístico de João Pessoa.
Palavras-chave: Patrimônio. Educação patrimonial. Mídias digitais. Extensão
universitária. João Pessoa.
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EDUCAÇÃO DO CAMPO: O ENSINO DE MATEMÁTICA COM TURMAS
MULTIANUAIS NA ZONA RURAL RIACHO SALGADO
Monicarla de Oliveira Silva(autora)
monicarlasilva@hotmail.com
Cristiano Rodrigo Gobbi(autor)
gobbbi86@gmail.com
O presente trabalho tem como finalidade pesquisar como acontece a educação
matemática no campo, onde o objeto de estudo é a Zona Rural Riacho Salgado,
município de Santa Cruz-RN, tendo em vista que, as turmas formadas, são turmas
multianuais de um único professor que se depara com alunos de múltiplas idades,
múltiplas temporariedades e múltiplos tempos cognitivos. Neste sentido esta pesquisa se
dará de forma a investigar com que práticas pedagógicas o docente que leciona com
estas turmas consegue repassar os conteúdos matemáticos para tal público. A pesquisa
em si possui importância para todos que fazem parte dessa educação campesina onde,
principalmente os professores que são os que mais sofrem por se tratar de um único
professor lidando com turmas em que os alunos são de séries diferentes numa mesma
sala de aula para lecionar em um único momento, desta maneira a pesquisa se faz
necessária para evidenciar não só as leis que as regem, mas também como este professor
consegue lidar com tal impasse, apesar de que estes se deparam com descasos tais
como: falta de transporte, merenda escolar, infraestrutura entre outros. Onde este
educador se depara em sala de aula com crianças em estágios diferentes, este projeto
tem o propósito de mostrar a realidade do professor em sala de aula e como o mesmo
desenvolve as aulas, baseando-se na necessidade de cada aluno, ou seja, no nível em
que se encontra cada criança. A pesquisa elaborada teve inicialmente cunho
bibliográfico e de campo, onde o aporte dado serviu para dar suporte ao pesquisador,
numa coleta de dados a qual se deu através de entrevistas com professores do campo,
questionário e legislação, também foi utilizado jornais, revistas, periódicos e o uso da
internet. Espera-se que, ao fim da pesquisa realizada as práticas pedagógicas das turmas
multianuais da comunidade tenham vindo à tona no que diz respeito à disciplina de
matemática daquela localidade, que os educadores daquela região terão um pouco de
reconhecimento do seu trabalho bem como a documentação desta pesquisa através da
monografia realizada que estará disponível na internet e em acervo na biblioteca da
instituição.
Palavras-chave: Educação no campo, Turmas multianuais, Educação matemática,
Matemática e a região Trairi
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EDUCAÇÃO, INCLUSÃO E CIDADANIA ÀS MULHERES: O PROGRAMA
MULHERES MIL SOB O OLHAR DAS EDUCANDAS DO IFRN
Rita de Cássia Rocha (IFRN)
Lenina Lopes Soares Silva (IFRN)
O presente trabalho faz parte de uma pesquisa desenvolvida no Programa de PósGraduação em Educação Profissional (PPGEP), em nível de mestrado, no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Neste,
analisa-se o Programa Nacional Mulheres Mil no contexto das políticas públicas de
Educação Profissional no Brasil, verificando os seus avanços e desafios, tendo em vista
o campo que ele vem definindo, ou seja, o da ampliação dos direitos, tendo a educação
profissional como importantes dimensões da construção da cidadania. O Programa tem
como finalidade oferecer as bases de uma política social de inclusão e gênero para
mulheres em situação de vulnerabilidade social. Este foi implantado, inicialmente, como
projeto-piloto em 13 Estados das regiões Norte e Nordeste do país, por meio de uma
parceria entre o Canadá e o Brasil, em 2007. Após a implantação, se transforma em
política pública integrante do Programa Brasil Sem Miséria do Governo Federal sendo
implementado nos campi da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica do Brasil. As contribuições teóricas na análise advêm dos autores que
discutem a relação trabalho e educação na perspectiva marxista, por envolver o processo
histórico, a apreciação dos instrumentos que legitimam a ação política do Estado frente
à educação e a percepção dos atores sociais envolvidos. O percurso investigativo
compreendeu a pesquisa bibliográfica e documental complementando-se a empiria com
entrevista semiestruturada com as mulheres egressas do referido Programa no Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Tem-se a
análise das entrevistas enfatizando-se as experiências e vivências formativas das
mulheres egressas no programa do IFRN, que apontam a sua concepção sobre o
processo formativo, como forma de evidenciar os avanços e desafios dessa política na
dimensão da construção da cidadania.
Palavras-chave: Educação Profissional – Políticas Públicas. Programa Nacional
Mulheres Mil. Cidadania.
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INCLUSÃO DE ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN: PERCEPÇÃO DOS
PROFESSORES
PROFESSORES
Maria Filomena Nóbrega Spinelli
Edineide Jezine Mesquita Araújo– PPGE/UFPB
Uma das dimensões do processo de inclusão social é a inclusão educacional,
considerada a partir de um conjunto de políticas públicas específicas, capazes de levar a
escolarização a todos os segmentos da sociedade. Para tanto, deve-se considerar que a
inclusão é um caminho a ser percorrido e que a educação bem-sucedida de pessoas com
deficiência depende de uma mudança de postura de todos os envolvidos, em especial
dos educadores. Nesse sentido, busca-se investigar o processo de inclusão de crianças
com síndrome de Down na escolar regular de João Pessoa pública e privada, a fim de
analisar as condições para o desenvolvimento das aprendizagens. A metodologia da
pesquisa insere-se no tipo exploratória, descritiva e analítica, considerando a abordagem
de revisão literária da temática. Para tanto, busca-se identificar os trabalhos com foco na
educação inclusiva e na percepção dos professores acerca das pessoas com síndrome de
Down. A inclusão escolar da pessoa com síndrome de Down perpassa pela imagem que
os facilitadores da aprendizagem façam de suas capacidades e potencialidade. No
presente trabalho ficam evidenciados aspectos desafiadores desta inclusão e sua relação
com a literatura pesquisada. Percebe-se a necessidade de uma melhor interação entre a
saúde e a educação no que tange às adequações necessárias para que o processo de
ensino-aprendizagem das pessoas com a síndrome de Down se dê de forma estruturada
em que se pode destacar as potencialidades dos sujeitos.
Palavras-chave: Síndrome de Down. Educação Inclusiva. Percepção dos professores.
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JUVENTUDES, REDES DE SOLIDARIEDADE E RESISTÊNCIA NA COMUNIDADE
SÃO RAFAEL - JOÃO PESSOAPESSOA-PB
Mariana Lins de Oliveira (Professora Adjunta da UFPB)
mariloliveiras@gmail.com
Este trabalho objetiva analisar como jovens das periferias têm construído vivências que
escapam, de certa forma, aos processos de normalização das suas condutas. Nos
apoiamos teoricamente nos pensamos de Michel Foucault e Deleuze para tratar da
categoria resistência. Marília Sposito, Carrano e outros para discutirmos questões
referentes as juventudes. De fato, no imaginário das sociedades existe uma forte
tendência de relacionar os índices de violência ao comportamento dos jovens de
periferia, contudo, há jovens nas periferias, criando formas alternativas de ser que
extrapolam este imaginário. No mundo da vida dos jovens, são recorrentes processos
formativos que acontecem em práticas associativas situadas nas comunidades,
possibilitando a formação de redes sociais. Um dos vetores para o funcionamento de
redes associativas na comunidade de São Rafael é representado pelo Centro Popular de
Cultura e Comunicação (CPCC). Este centro foi criado pelos moradores da comunidade
e, na atualidade, é coordenado por jovens. As atividades desenvolvidas no CPCC
contemplam todas as faixas etárias e objetivam a promoção da assistência social,
oferecendo cultura, lazer, inserção no mercado de trabalho e esporte, bem como o
desenvolvimento de tecnologias alternativas. Dentre suas ações, é pertinente destacar: a
rádio comunitária; o banco comunitário e a padaria comunitária; estas ações buscam a
promoção do desenvolvimento do território no que se refere ao campo da Economia e
da Comunicação. A formação de redes de colaboração e cooperação, bem como a
presença de um território, nos pareceram grandes impulsionadores na construção e na
escolha de criar outras formas de vida. Essas ações também têm os impulsionado a
ingressar no ensino superior. Nosso método de pesquisa consistiu fundamentalmente no
uso de histórias de vida. Encontramos nas narrativas dos jovens pesquisados jeitos de
viver a juventude que não se diferem da forma hegemônica de ser jovem. Porém
encontramos, também, indícios de que os participantes da pesquisa têm elaborado
subjetividades que não estão totalmente capturadas. As narrativas indicam que através
das redes de solidariedade, os jovens da São Rafael têm construído modos de vida que
buscam romper, de certa forma, com as normatividades.
Palavras-chave: Juventudes, Histórias de Vida, Redes de Solidariedade e Resistência.
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LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ESPECIAL DO IFRN CAMPUS
SANTA CRUZ: CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAIS MANIPULÁVEIS PARA
DEFICIENTES INTELECTUAIS
Renata Costa Pereira
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do IFRN Campus Santa Cruz,
renatac.pereira@outlook.com
Orientador: Thiago Jefferson de Araújo
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do IFRN Campus Santa Cruz,
thiago.araujo@ifrn.edu.br
O presente trabalho tem como finalidade propor uma metodologia de ensino de
matemática para os deficientes intelectuais através de materiais manipuláveis os quais
estes materiais estão disponíveis no acervo do laboratório de educação matemática do
IFRN Campus Santa Cruz, tendo em vista que pessoas com deficiência são todas
aquelas que tem insuficiência ou ausência de funcionamento de um determinado órgão.
Desta forma podemos constatar a necessidade de recursos que possibilitem e viabilizem
o desenvolvimento da aprendizagem nesses indivíduos que por sua vez de acordo com a
lei Nº 12.852 de 5 de agosto de 2013 que assegura a educação de qualidade para alunos
excepcionais e abordagem de conscientização da escola para todos. Diante deste
contexto este é um projeto de pesquisa que visa a implementação de novas políticas
públicas que proporcionem uma educação matemática de qualidade para os deficientes
intelectuais onde se propõe que essas políticas sejam condizentes com a realidade e a
necessidade de tais alunos sendo esta educação de responsabilidade do trabalho e um
direto de todo e qualquer cidadão tendo como objetivos estimular a comunicação
através da matemática, melhorar o desenvolvimento social de tal alunado, desenvolver
o conceito de número nos deficientes intelectuais estimular o raciocínio lógico e
proporcionar ao professor que leciona a disciplina de matemática, materiais e jogos
manipuláveis que subsidiem sua pratica no que diz respeito a deficiência intelectual,
além de proporcionar aos futuros professores de matemática do IFRN campus Santa
cruz uma nova visão no que diz respeito a inclusão que de fato inclui.
Palavras-chave: Laboratório de matemática especial; inclusão; deficiente intelectual.
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O DIREITO À EDUCAÇÃO E OS INDICADORES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO
CAMPO
(2007(2007-2014): ENTRE AVANÇOS E RECUOS
Antônio Rodrigo Nascimento de Freitas – IFRN Campus Santa Cruz
rodrigo.ifrn@outlook.com
Marta Maria de Azevedo Silva – IFRN Campus Santa Cruz
marta.maria.11@hotmail.com
Rosângela Araújo da Silva – IFRN Campus Santa Cruz
rosangela.silva@ifrn.edu.br
A educação do campo como direito constitucional é o tema proposto para esta
comunicação que tem como objetivo analisar a educação do campo como direito social,
observando os indicadores de matrícula de 2007 a 2014. A pesquisa foi realizada por
meio de uma investigação bibliográfica em livros e artigos que tratam de educação no
campo e análise documental-legal: na Constituição Federal de 1988, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1.996, no Plano Nacional da Educação
(2001-2010) e nos demais marcos normativos da educação do campo. Para
argumentação utilizamos indicadores oficiais que mostram o total de matrículas dessa
educação. Os resultados apontam que em 2007 o total de matrículas na educação do
campo, no Brasil, nos níveis e modalidades de ensino era de 6.293.885 e que em 2014
era de 5.846.440, mostrando que houve um decréscimo de matrículas de 447.445.
Considera-se que apesar de a partir do ano 2000 o Estado brasileiro ter assumido a
política de educação do campo dentro do processo de redemocratização do país e de ter
instaurado em 2010 o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(PRONERA) esta não vem garantindo o direito à educação de crianças, jovens e adultos
que vivem no campo. Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de iniciação científica
mais ampla desenvolvida na Licenciatura em Matemática, do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz. A
pesquisa na qual se insere essa comunicação tem como finalidade a formação dos
licenciandos para a pesquisa no ensino superior, utilizando indicadores oficiais da
Educação Nacional para serem re/interpretados estatisticamente, considerando a
diversidade, a inclusão e as singularidades desses, como forma de tratar as questões das
desigualdades educacionais com base em dados considerados concretos da realidade
educacional do país.
Palavras-chave: Constituição Federal de 1988; Direito à Educação; Educação do
Campo; Formação para a pesquisa; Indicadores da Educação.
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O ENSINO MÉDIO NO BRASIL DO SÉCULO XXI E O PLANO NACIONALDE
EDUCAÇÃO 20142014-2024
Matheus Wingles Alves Ribeiro
matheuswingles14@gmail.com
Drª Enne Karol Venancio de Sousa
ennekarol@gmail.com
O Ensino Médio na organização da educação brasileira e conforme a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 é a última etapa da Educação Básica. Essa
Lei também traz em seus preceitos a elaboração e implantação de um Plano Nacional de
Educação (PNE) de periodicidade decenal com metas a serem atingidas ao final de cada
decênio. Em 2017, o Ensino Médio vem passando por mais uma reforma e essa já está
em vigor. Foi isso que nos impulsionou a problematizar sua oferta em dados
quantitativos tendo como invariáveis as metas projetadas pelo PNE em vigor. Esse
trabalho foi realizado através de consultas bibliográficas e documentais que mostram
características do Ensino Médio no século XXI através de suas formas de oferta, além
da matematização de indicadores trabalhados em uma perspectiva de projeção,
observando-se as metas definidas para essa etapa de ensino no PNE de 2014-2024. Com
isso buscamos mostrar também algumas desigualdades regionais ainda presentes em
suas ofertas após a promulgação da LDB de 1996 e do PNE em 2014. Serão utilizadas
no decorrer deste artigo algumas ferramentas matemáticas, tais como: razão e
proporção, porcentagem, cálculo numérico e demonstrações gráficas com o intuito de
facilitar o entendimento de algumas discrepâncias presentes nos sistemas de ensino no
tocante ao Ensino Médio. O trabalho de matematização indica que, embora possa ser
observado um alto número de matrículas, esse não obtém o aumento do número de
concluintes do último nível da Educação Básica com idade ideal e nem para que a meta
do PNE seja atingida em 2024. Esse trabalho é um recorte de uma pesquisa mais ampla
que é desenvolvida na Licenciatura em Matemática, do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus Santa Cruz dentro do programa
de iniciação científica da formação docente.
Palavras-Chave: Ensino Médio. Plano
Matematização de Indicadores Educacionais.
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O ESPAÇO DA INTERCULTURALIDADE E DAS RELAÇÕES ÉTNICORACIAIS
ÉTNICORACIAIS NA
ANPED: UMA INVESTIGAÇÃO
INVESTIGAÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Souza, Sawana Araújo Lopes de
O presente trabalho visa mapear no Grupo de Trabalho da Educação Infantil da ANPEd
como a temática da interculturalidade e das relações étnico-raciais estão sendo
desenvolvidas no respectivo evento acadêmico. Entendemos que, as crianças estão em
constante interação com as diferentes culturas e a escola como uma espaço de formação
contribui para que haja um processo de conscientização e de busca e troca da cultura do
outro. Neste sentido, justificamos que este levantamento torna-se importante para as
pesquisas acadêmicas, pois contribui na compreensão de como estão sendo
desenvolvidas as pesquisas que envolvem as temáticas em questão. A metodologia
utilizada caracteriza-se por ser qualitativa e do tipo documental, pois analisamos os
trabalhos publicado no grupo de trabalho nº07 da ANPEd que versa a respeito das
investigações que tratam sobre a educação infantil. Além disso, apresentamos como
marco temporal os anos de 2010 a 2015, com base nos seguintes descritores: instituição,
região, ano, temática, tipos de pesquisa e os instrumentos de pesquisa. Defendemos que
esta é uma discussão recente na educação infantil e ao mesmo tempo a tomamos como
um desafio para as investigações nas Universidades. Mas, ao problematiza-la nesse
meio acadêmico e o que foi comprovado por meio das investigações cientificas no
mencionado GT da ANPEd, ressaltamos que esta discussão deve ser inserida desde a
educação infantil, pois esta de alguma forma encontra-se presente nesse nível de ensino.
Portanto, a questão que se coloca hoje é como a interculturalidade e as relações étnicoraciais estão sendo desenvolvidas nas investigações cientificas da ANPEd.
Palavras-chave: Interculturalidade. Relações étnico-raciais. ANPEd. Educação Infantil.
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OS CIGANOS E A ESCOLA FORMAL: UMA NECESSIDADE DE INCLUSÃO QUE
MANTENHA SUA MEMÓRIA E TRADIÇÕES
Kézia Jaiane Porfírio da Silva/UFCG – keziajaiane@gmail.com
Ana Lígia Pereira Silva/UFCG – analigiashow@gmail.com
Os Ciganos são um grupo étnico que desperta a atenção e curiosidade de muitos. Há
divergências no que diz respeito às suas origens, havendo, assim, diversas explicações
quanto ao seu surgimento. Quando nos referimos a academia, são poucas as produções
intelectuais que os tem como objeto de estudo. A presente proposta de trabalho, está
sendo desenvolvida a partir de pesquisas no livro didático, Diversidade Paraíba:
Indígenas, Religiões Afro-brasileiras, Quilombolas, Ciganos, dos autores: Lusival
Barcellos, Eliane Farias, Ivonildes Fonseca, Elio Flores e Janine Marta Rodrigues. Com
ênfase no 4º capítulo, o qual trata especificamente sobre os Ciganos na Paraíba, em que
a autora, Janine Marta Rodrigues, discute vários aspectos da cultura cigana, como esse
povo chegou à Paraíba, e, em especial na cidade de Sousa, no sertão paraibano,
localidade que abriga uma grande comunidade cigana. Além disso, traz uma análise no
que concerne à educação cigana, mostrando o quanto é precária a educação para os
ciganos. Um dos fatores que preocupam é o número de evasões de ciganos nas escolas,
e nesse aspecto, são diversos os motivos que contribuem para tal situação. Há também a
proposta de um ensino diferenciado, no qual, ao invés de as crianças ciganas se
deslocarem até as escolas, as comunidades ciganas, aqui tratando-se especialmente de
Sousa, a administração da cidade se responsabilizaria para enviar um professor até a,
comunidade. No entanto, essa proposta, embora pareça, para muitos atrativa, foge do
que chamamos de inclusão, que consiste em levar essas crianças e adolescentes ciganos
até a escola formal, e trabalhar tanto com elas, quanto com os demais alunos, a
necessidade de respeitar as diferentes culturas. Nesse sentido, a proposta é discutir a
relação dos ciganos com a escola regular, as dificuldades que os mesmos enfrentam para
frequentar a escola, os preconceitos por eles sofridos, e também a necessidade de
preservação de sua cultura, de suas tradições, o que não tem sido tarefa fácil, tendo em
vista que as suas vivências têm sido passadas de geração em geração, de forma oral. O
presente trabalho ainda está em andamento, portanto ainda não tem conclusões.
Palavras-chave: Ciganos, Educação, Inclusão, Preservação, Preconceitos
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OS DESAFIOS DE SE FALAR SOBRE AS RELIGIÕES DE MATRIZ AFROAMERÍNDIA
AFROAMERÍNDIA
EM SALA DE AULA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Cláudio Robélio da Trindade
Universidade Federal de Campina Grande -UFCG – claudiorobelio@hotmail.com
Karla Dayana Cardoso Veríssimo
Universidade Federal de Campina Grande -UFCG – karla.dck@outlook.com
Falar sobre as religiões de matriz afro-ameríndia em sala de aula é um grande desafio,
digamos que um tabu, tendo em vista que muitos estereótipos, preconceitos e estigmas
foram construídos sobre elas. No entanto, é de suma importância desenvolver trabalhos
de desconstrução de tudo isso que culmina na segregação daqueles que em um país
(Brasil) considerado laico, ainda não pode praticar a religião que lhe convém
livremente. Diante do exposto, pretendemos neste trabalho relatar a experiência de
discussões realizadas através de oficinas temáticas na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Escritor Virginius da Gama e Melo localizada no bairro das
Malvinas, na cidade de Campina Grande – PB com alunos do 1º ano do ensino médio
no ano de 2016, dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID). Para justificar tal intento, tomamos como ponto de partida a lei 10.639/2003 e
a lei 11.645/2008, que torna obrigatório o ensino da História da África e Cultura Afrobrasileira e Indígena nos estabelecimentos escolares do país. Sendo assim, objetivamos
desconstruir estigmas que permeiam práticas culturais na intenção de historicizar
preconceitos e sua possível superação em torno das religiões afro-ameríndia. O projeto
temático foi metodologicamente realizado em algumas etapas. A princípio, buscamos
dos alunos o conhecimento prévio sobre estas religiões, ao passo em que
identificávamos a existência de possíveis preconceitos e estigmas. Em seguida,
iniciamos as oficinas temáticas, onde, historicizou-se sobre as religiões de matriz afroameríndia, especificamente o Candomblé, a Umbanda e a Jurema, abordando o
sincretismo religioso evidenciando assim, o multiculturalismo presente na religiosidade
brasileira, com a intenção de desmistificar pontos que se referem às práticas africanas e
indígenas, expondo também atos intolerantes. Percebemos alguns resultados, a começar
pela constatação de que alguns alunos declararam visões estereotipadas e estigmatizadas
das religiões. No entanto, a maioria se mostrou receptiva às exposições e após a
realização das oficinas, percebemos uma nova visão por parte destes alunos a respeito
das religiões de matriz afro-ameríndia.
Palavras-chave: PIBID, História,
Multiculturalismo, Religiosidade.
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PERSPECTIVA DOCENTE SOBRE SERVIÇOS DE APOIO À INCLUSÃO DO
ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Eliziane Batista dos Santos
Neiza de Lourdes Frederico Fumes
Este artigo apresenta como objetivo analisar a perspectiva de docentes sobre os serviços
de apoio à inclusão do estudante com deficiência. Foi utilizado o método qualitativo
para a realização da investigação, que incluiu nove docentes de uma Instituição Federal
de Ensino Superior do nordeste brasileiro e todos com, pelo menos, um estudante com
deficiência em uma de suas turmas. Empregou-se um questionário misto para a coleta
dos dados e utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo (AC) para a análise dos dados.
Foram constituídas duas categorias a partir dos dados produzidos: 1) a Inclusão na
Educação Superior, e, 2) o Núcleo de acessibilidade e suas atribuições. No que tange
aos resultados, percebeu-se que 88,9% dos docentes investigados não cursaram
nenhuma disciplina relacionada à Educação Especial/Inclusiva em sua formação
acadêmica; 66,7% dos professores não apresentaram interesse em fazer algum curso
específico no âmbito da Educação Especial/Inclusiva; 88,9% dos professores afirmaram
ter tido alunos com Necessidades Educacionais Específicas em suas aulas, sendo elas a
deficiência visual e física e 77,8% disseram conhecer o Núcleo de Acessibilidade da
instituição. Na categoria “Inclusão na Educação Superior”, os professores
demonstraram formas de entendimento diversas, indo desde o assistencialismo até ao
direito do cidadão e promoção ao acesso dos bens de serviços. Na categoria “Núcleo de
acessibilidade e suas atribuições”, encontram-se as compreensões dos professores
acerca das questões que tangem ao Núcleo de Acessibilidade, bem como seu papel na
Universidade. Apresenta-se enquanto considerações sobre esta investigação que a
maioria dos docentes pesquisados não cursou nenhuma disciplina relacionada à
Educação Especial/ Inclusiva em sua formação acadêmica; que o grupo apresenta
compreensões distintas para o conceito de Inclusão e que estes professores percebem o
Núcleo de Acessibilidade enquanto um instrumento que propicia acessibilidade na
Educação Superior, assegurando condições de acesso, permanência e continuidade aos
alunos com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e/ou Altas
Habilidades/Superdotação.
Palavras-chave: Núcleo de Acessibilidade; Educação Superior; Educação Inclusiva.

27

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL NO BRASIL (2006(2006-2016): O CONHECIMENTO PRESENTE NO
REPOSITÓRIO DO IBICT.
Juliane Kelly de Figueiredo Freitas
IFRN
julikellyf@hotmail.com
Josanilda Mafra Rocha
IFRN
josanilda.mafra@gmail.com
Lenina Lopes Soares Silva
IFRN
leninasilva@hotmail.com
Essa comunicação tem como objetivo fazer um levantamento de trabalhos de teses e
dissertações sobre Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência na Educação
Profissional, produzidos nos Programas de Pós-Graduação do Brasil, no período de
2006 a 2016, visando mapear os espaços institucionais e regionais do país onde
ocorreram os estudos. A pesquisa foi realizada tendo como lócus de busca o repositório
do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), utilizando
como descritor Políticas Públicas para pessoas com deficiência na educação
profissional, sem o uso das “aspas”, nos dias 11, 12 e 13 do mês de julho de 2017.
Trata-se de uma pesquisa de natureza bibliográfica, conduzida por uma abordagem que
se aproxima da histórico-dialética, na medida em que a exposição situa o Estado
Brasileiro como regulamentador dessas políticas de maneira histórico-crítica, ao mesmo
tempo em que se considera que o desafio da produção ocorre de maneira regionalizada
no país, o que colabora para que as disparidades regionais mostrem-se com nitidez
visual, constatada quando esses estudos são apresentados graficamente. Os resultados
apontam um total de 55 trabalhos, sendo 38 dissertações e 17 teses, no período
pesquisado. A leitura dos trabalhos permite afirmar que a instituição do Programa
Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades
Educacionais Específicas (TEC NEP), nos anos 2000 e o Decreto de nº 7.611/2011 que
dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras
providências, elucidaram e fomentaram discussões para elaboração desses trabalhos.
Consideramos ainda que a região Sudeste apresenta o maior número de trabalhos,
seguida das regiões Sul e Centro-Oeste que juntas apresentam mais de 80% dos
trabalhos produzidos sobre o tema o que confirma as disparidades entre as regiões do
país em relação a produção de conhecimento sobre essas políticas.
Palavras-Chave: Produção do Conhecimento, Pessoas com Deficiência, Educação
Profissional, Estado Brasileiro, Políticas Públicas.
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PROEJA: IMPLANTAÇÃO, TRAJETÓRIA HISTÓRICA E DESAFIOS DESSA
POLÍTICA PÚBLICA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE –IFRN
Francisco das Chagas de Sena
Escola Estadual Joaquim Adelino de Medeiros
senaprofessor@hotmail.com
O presente artigo, objetiva elencar um pouco da trajetória histórica do Programa de
Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade Educação de
Jovens e Adultos – PROEJA, implantado como política pública de inclusão educacional
pelo governo federal, inicialmente na rede federal de ensino através do Decreto Nº
5.478/2005, e ampliado posteriormente para as redes públicas estaduais e municipais,
pelo Decreto 5.840/2006. Nesta comunicação, a temática será abordada sob a
perspectiva de implantação do PROEJA no âmbito do Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, enfatizando como se deu sua
oferta inicial e seu percurso histórico ao longo de mais de dez anos de implementação.
Na introdução, abordar-se-á sucintamente, as bases legais da implantação do Programa;
na metodologia, será descrita como se deu a seleção bibliográfica e a pesquisa
documental por via eletrônica no site do IFRN; nas discussões e resultados, serão
mencionados os autores consultados e seus pontos de vista acerca do assunto, além de
se discutir as possíveis perspectivas para o PROEJA, em uma conjuntura social e
política de negação dos direitos; nas conclusões, retomar-se-á os pontos abordados no
trabalho, apontando os possíveis desdobramentos para o referido Programa, nas
referências, serão elencados os autores consultados que subsidiaram à construção desta
comunicação. A proposta, é a de buscar compreender o percurso histórico do PROEJA,
expondo os desafios e possibilidades inerentes ao Programa, além de identificar se
realmente as ofertas resultantes do Programa efetivamente estão contribuindo para a
melhoria das condições de participação social, política, cultural e no mundo do trabalho
desses coletivos, em vez de produzir mais uma ação de contenção social.
Palavras-chave: Trajetória histórica, PROEJA, participação social, IFRN, mundo do
trabalho.
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SIGNIFICAÇÕES DOCENTES ACERCA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA INCLUSIVA NA
EDUCAÇÃO SUPERIOR
SUPERIOR
Maria Quitéria da Silva
Eliane Cristina Moraes de Lima
Soraya Dayanna Guimarães Santos
Neiza de Lourdes Frederico Fumes
Essa pesquisa objetivou apreender as significações de uma professora universitária
acerca da prática pedagógica inclusiva ao vivenciar o processo de inclusão de um
estudante surdo em suas aulas. Coerentemente com o objetivo, essa pesquisa se alicerça
na Psicologia Sócio-Histórica e dela participou uma professora universitária, de 43
anos, que lecionava no curso de Educação Física de uma Instituição de Ensino Superior
privada de Maceió e, que tinha em sua turma um estudante surdo. Utilizamos como
instrumentos para a produção dos dados a entrevista sobre a história de vida, a
observação participante e a autoconfrontação simples (ACS), como ainda tivemos a
contribuição da consultoria colaborativa, com orientações pedagógicas à professora.
Para análise de dados utilizamos os núcleos de significação que levou a constituição de
um, denominado “Prática docente inclusiva: um movimento dialético”. Analisando os
resultados, a professora ainda que em processo de novas significações, introduziu novos
recursos didáticos que permitiram a aprendizagem do estudante surdo. Ainda que tenha
demonstrado avanços, com as diversas mediações, na direção da constituição de uma
prática pedagógica inclusiva, a professora ao refletir sobre o seu fazer pedagógico,
apontou situações em que ainda precisavam ser mais trabalhadas, como por exemplo, o
seu posicionamento em sala diante do estudante surdo. Nesse contexto, vê-se que a
mudança não é algo imediato. É um processo que vai se constituindo ao longo das
vivências e dos elementos cognitivos e emocionais constituintes do sujeito.
Considerando os resultados, entendemos que o processo de constituição de novas
significações do sujeito se fez num movimento dialético, em que a professora passou
por enfrentamentos de novas metodologias, reconhecia quando falhava e teve avanços
na construção de uma proposta inclusiva. Por fim, percebemos que as mediações foram
significativas na constituição de novas significações da professora no tocante à prática
inclusiva.
Palavras-chave: Inclusão; Prática Pedagógica; Educação Superior; Significações.
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TECENDO NOVOS DEBATES: A LITERATURA AFRICANA COMO AUXILIADORA
PARA AS DISCUSSÕES SOBRE GÊNERO NAS AULAS DE HISTÓRIA
Karla Dayana Cardoso Veríssimo
Universidade Federal de Campina Grande -UFCG – karla.dck@outlook.com
Cláudio Robélio da Trindade
Universidade Federal de Campina Grande -UFCG – claudiorobelio@hotmail.com
Considerando a importância do debate sobre questões de gênero que coloquem em pauta
a mulher como protagonista, observamos a necessidade de novas ferramentas que
proporcionem tal debate em sala de aula junto ao alunado. Diante disso, nosso trabalho
objetiva relatar a experiência de oficinas desenvolvidas na Escola Estadual Escritor
Virginius da Gama e Melo situada no bairro das Malvinas na cidade de Campina
Grande/PB, onde trabalhamos com alunos do 3º ano do ensino médio, por meio do
Programa de Iniciação à Docência (PIBID) discussões sobre a mulher negra e sua
representação na literatura brasileira, bem como a representação da mulher negra na
literatura africana de língua portuguesa do autor moçambicano Antônio Mia Couto,
focando os debates em torno principalmente da literatura africana. Tais oficinas tiveram
como objetivo desconstruir estereótipos historicamente construídos sobre a imagem da
mulher negra em nossa sociedade que podem ser percebidos até os dias atuais. Para
tanto, procedeu-se à metodologia de analise de um conto do referido autor
anteriormente citado, possibilitando aos alunos a interpretação de como a mulher é
construída e representada na literatura africana. Tal atividade permitiu ao alunado
refletir e questionar sobre a necessidade de discutir sobre igualdade de gênero. Tendo
em vista a dificuldade atual de o professor trabalhar em sala de aula com recursos mais
dinâmicos e interativos, a literatura utilizada nas aulas de História torna-se uma
ferramenta inovadora. Em 2003, sanciona-se a Lei nº 10.639 estabelecendo a inclusão
no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura
afro-brasileira”. As oficinas objetivaram contemplar o que está exposto na lei, sendo
utilizado para isto a literatura como nova abordagem, pois compreendemos que as obras
literárias proporcionam observar as transformações e os conflitos sociais. Sendo assim,
nosso trabalho permite discutir o uso da literatura como auxiliadora em sala de aula para
a realização de aulas mais dialógicas e dinâmicas.
Palavras-chave: Literatura, Ensino de História, Mulher Negra.
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TRANSFERÊNCIA DE RENDA E PERMANÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Ana Cristina de Lima Santos
Aline Maria Batista Machado
Roberta Teodorico Ferreira da Silva

O presente resumo tem como objetivo analisar a transferência de renda em nível
municipal, a partir do Programa “Bolsa Universitária” da Prefeitura de João Pessoa/PB.
O Programa que faz parte da Política de Assistência Social concede um benefício
financeiro a estudantes universitários de Instituições de Ensino Superior (IES) pública
ou privada que estão em situação de pobreza ou extrema pobreza, entre outros critérios
de elegibilidade, somado as condicionalidades, conforme a sua lei de criação nº
11.608/2008. Este estudo em andamento é fruto do Projeto de Pesquisa da PósGraduação em Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
Metodologicamente é uma pesquisa qualitativa e documental, sob o método históricodialético. A fundamentação teórica baseia-se numa análise crítica dos fatos sociais,
tendo em vista que a política social é resultado de um processo contraditório da luta de
classes, visto que, ao mesmo tempo em que atende direitos da classe trabalhadora,
controla a força de trabalho (BEHRING, 2011). O recorte temporal se dá com a
Constituição Federal de 1988, enquanto principal marco legal e político na
concretização dos direitos sociais. Em tempos de neodesenvolvimentismo, onde aliou
desenvolvimento econômico ao social (MOTA, 2012), consolidam-se os chamados
Programas de Transferência de Renda; embora tenha chegado à América Latina na
década de 1990, por orientação dos Organismos Internacionais (NASCIMENTO, 2015).
Adota-se o pressuposto de que estes Programas de caráter seletivo e focalista não
superarão as expressões da “questão social”, tendo em vista que são derivadas do
sistema capitalista que é contraditório por natureza, contudo amenizam as desigualdades
sociais. No caso do “Bolsa Universitária” contribuem na permanência do estudante na
Educação superior, tendo em vista que muitos dos beneficiários só dispõe dessa renda
para custeio do desenvolvimento de seu curso universitário. Um dos resultados
relevantes foi que a maioria dos universitários que são beneficiados pelo Programa,
estudam na UFPB, revelando a insuficiência dos programas em outros níveis de gestão.
Destarte, faz-se necessário pensar em políticas sociais universais, não meritocráticas, a
fim de que o cidadão possa ter assegurados os seus direitos independente de políticas de
“inserção” que comprovam a existência da desigualdade social.
Palavras-Chave: Assistência Social. Transferência de Renda. Educação Superior.
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ESTUDO DOS SIGNIFICADOS: UM ENSAIO SOBRE PROJETO DE VIDA E
HOMOFOBIA PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
A Psicologia histórico-cultural permite o conhecimento do ser humano a partir de sua
vivência no contexto do vivido e das ferramentas que ele utiliza para se relacionar com
este espaço. Esta compreensão é concebida a partir de uma dialética entre o sujeito do
sentido e os significados estabelecidos pelos símbolos no ambiente social. Neste
sentido, o ser humano constrói a sua existência manifestada em sua cultura e sociedade
e nestas vivencia transformações subjetivas e particulares. Este ensaio contou com a
participação de 4 jovens, homossexuais, estudantes de cursos de graduação da
Universidade Federal da Paraíba, com faixa etária entre 20 e 23 anos, realizado em
fevereiro de 2017, e teve por objetivo investigar os sentidos atribuídos por estes
estudantes aos fenômenos da homofobia e projeto de vida, relacionando estas temáticas
à dinâmica acadêmica. Constam no estudo o mapeamento teórico sobre os fenômenos
que basearam o trabalho, a metodologia aplicada e o diálogo dos resultados obtidos
através das entrevistas com uma breve discussão. O tratamento das informações foi
realizado a partir da perspectiva qualitativa e do método de análise de conteúdo, por
meio do qual foram encontradas categorias manifestadas de forma subjacentes aos
discursos dos sujeitos acerca do tema deste trabalho, dentre elas projeto de vida como
minimizador de tempo e ferramenta para realização de metas, e homofobia como
ferramenta de repressão sexual. Apontam-se como principais resultados as
possibilidades de sentido expressadas pelos participantes deste ensaio de pesquisa,
assim como as ressignificações dos significados atribuídos aos meios educacionais,
familiares e profissionais compartilhados intersubjetivamente por estes sujeitos.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino superior; Representações sociais; Diversidade sexual.
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EIXO 2 – Cultura , Linguagens e Tecnologias Digitais
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ACCOUNTABILIY VIRTUAL: UMA NOVA PEDRA DE TOQUE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
David de Medeiros Leite
Universidade do Estado do Rio Grande Norte
davidmleite@hotmail.com
João Batista da Silva
Academia da Polícia Militar da PMRN
jbsbrown@yahoo.com.br

Este artigo versa sobre o projeto de extensão Accountabiliy virtual, desenvolvido na
área do Direito Administrativo, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que
estuda, analisa e avalia o Accountability system como ferramenta tecnológica de
participação popular na Administração Pública (AVRITZER, 2008). O trabalho é um
relato acerca de como novas ferramentas podem potencializar competências
(PERRENOUD, 1999) na esfera educacional (SACRITÁN, 2011), que funcionem como
mecanismos de controle social no serviço pöblico (FILGUEIRAS, 2009), ampliando
possibilidades da cidadania (ZABALA, 1988), por meio do controle interno e externo
na gestão estatal. O projeto que está em execução e visa analisar aspectos jurídicos
(REALE, 1986), avaliar mecanismos de controle (AVRITZER, 2011), compreender o
papel das novas tecnologias (PAESANI, 2015) e delimitar formação/atuação de
organizações sociais, ações essas que buscam empoderar a construção de uma cidadania
participativa (LEITE, 2012). Operacionalizado por graduandos do curso de Direito da
UERN, no período de maio de 2017 a dezembro de 2018, è subdividido em quatro
etapas e tem como metodologia o aprofundamento teórico (REALE, 1996) dos
discentes, análise sociológica (DURKHEIM, 2001) da participação popular (FREIRE,
1996), fundamentando-se a partir do mètodo dialètico e dedutivo (MINAYO, 2013);
(WACHOWICZ,
1995).
As
temáticas
da
fiscalização/responsabilização,
gestão/ferramentas
tecnológica
(CASTELLS,
1999)
e
empoderamento
popular/eficiência na administração pública dão o sustentáculo ao projeto na busca pela
efetividade dos direitos fundamentais no atual Estado democrático (HABERMAS,
1997) brasileiro. Os resultados, ainda em processamento, irão formar um arcabouço
científico, por meio de relatórios de pesquisa, seminários, palestras e disseminação do
conhecimento traduzidos em artigos entre outros trabalhos acadêmicos (MORIN, 2005).
Palavras-chave: Administração pöblica. Accountability system. Novas tecnologias.
Participação popular.
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A MONITORIA COMO INSTRUMENTO FACILITADOR
FACILITADOR DO
ENSINOAPRENDIZAGEM NA DISCIPLINA DE FISIOLOGIA HUMANA
Rachel Linka Beniz Gouveia – Universidade Federal da Paraíba
rachelbenizlinka@hotmail.com
Rafael da Costa Santos – Universidade Federal da Paraíba
rafaelsantos945@gmail.com
Rita de Cássia da Silveira e Sá – Universidade Federal da Paraíba
ritacassia.sa@bol.com.br

INTRODUÇÃO: O programa de monitoria tem constituído um recurso pedagógico
para aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades ligadas à docência,
contribuindo para uma relação pedagogicamente construtiva entre monitores e alunos,
cuja construção de recursos didáticos tem auxiliado sobremaneira a aprendizagem na
disciplina de Fisiologia. OBJETIVOS: Estimular aos monitores à docência e implantar
uma ferramenta didática a ser utilizada como meio facilitador do aprendizado na
disciplina. METODOLOGIA: Foi elaborada uma maquete utilizando-se um quadro de
isopor coberto com feltro, onde foram fixados modelos em 3D de um cérebro (com
ênfase no eixo Hipotálamo-Hipófise), rim e fígado, além de duas setas e pequenas
faixas, todas de feltro, com os seguintes termos: renina, angiotensinogênio, angiotensina
1, ECA, angiotensina 2 e aldosterona. O mesmo também conta com setas norteadoras
sobre o funcionamento do eixo Renina-angiotensina-aldosterona e das palavras ADH,
+

vasoconstrição, Na , H2O e PA, ao início e final do eixo para facilitar a interpretação
dos alunos. Em posições pré-estabelecidas, foram fixados pedaços de velcro, onde são
afixados os nomes contidos nas faixas supracitadas. Adicionalmente, foi elaborado um
texto e questionário de 10 perguntas (pré e pós-teste), devendo o primeiro ser
respondido após a abordagem do tema em sala de aula. Em seguida, os alunos efetuaram
o estudo da maquete no laboratório com auxílio dos monitores, o qual. inicialmente,
procedia à leitura individual do texto-base, seguida da montagem do eixo da maquete,
iniciando com a colocação de uma pequena seta para baixo ao lado da PA, e da
sequência de eventos envolvendo o SRAA para sua normalização. Ao final, o aluno
respondia o pós-teste para avaliar o conhecimento adquirido sobre o assunto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A análise das respostas obtidas mostrou maior
percentual de erros nos pré-testes (142 (27%) de acertos e 378 (73%) de erros) contra
417 (80%) acertos e 103 (20%) de erros nos pós-testes, indicando que a leitura do texto
complementar e o estudo da maquete ajudaram no entendimento do assunto.
CONCLUSÃO: A maquete inserida na prática da monitoria atuou como uma
ferramenta positiva para o aprendizado, podendo ser considerada um facilitador do
ensino.
Palavras-chave: Monitoria, Fisiologia Humana, Ensinoaprendizagem, Recurso
Didático.
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A MONITORIA COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA APRENDIZAGEM DO NA
DISCIPLINA DE FISIOLOGIA HUMANA
Rita de Cássia da Silveira e Sá – Universidade Federal da Paraíba
ritacassia.sa@bol.com.br
Emmanuel Veríssimo de Araújo – Universidade Federal da Paraíba
emanuel_nutri@hotmail.com
Rachel Linka Beniz Gouveia – Universidade Federal da Paraíba
rachelbenizlinka@hotmail.com
INTRODUÇÃO: A monitoria é um recurso pedagógico que proporciona o
aprofundamento teórico e o desenvolvimento de habilidades ligado à docência, além de
estabelecer uma relação benéfica entre o monitor e o estudante por incentivar a análise e
a discussão de conteúdos abordados em sala de aula. Essa necessidade faz com que seja
importante construir estratégias que auxiliam no processo de aprendizagem desses
conteúdos, como é o caso, por exemplo, do sistema renina, angiotensina e aldosterona –
importante para o controle da pressão arterial. OBJETIVOS: Estimular os monitores à
docência e implantar uma ferramenta didática e prática a ser utilizada como meio
facilitador do aprendizado dos alunos com o intuito de despertar o interesse e auxiliar na
solução de dúvidas dos assuntos estudados. Além disso, visa também à consolidação e
expansão do conhecimento de fisiologia do monitor, devido à necessidade de se realizar
o estudo contínuo dos temas para explicar/dirimir as dúvidas dos estudantes que, por sua
vez, tem a oportunidade de contar com monitores disponíveis, todos os dias da semana,
tanto em horários pré-estabelecidos, bem como através do agendamento de horários
alternativos. METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa quantitativa de caráter
experimental avaliada através da construção de uma maquete sobre o sistema renina,
angiotensina e aldosterona, acompanhado da leitura de um texto complementar sobre o
assunto e da aplicação de um questionário de 10 questões, respondido pelos alunos antes
(pré-teste) e após (pós-teste) a análise da maquete. O estudo foi realizado com 109
alunos dos cursos de Enfermagem, Nutrição e Educação Física. RESULTADOS E
DISCUSSÃO: A análise das respostas obtidas mostrou que nos prétestes aconteceram
mais erros que nos pós-testes, onde o primeiro apresentou 251 (23%) questões certas e
839 (77%) erradas, e o segundo 557 (51,1%) acertos e 553 (48,9%) de erros, indicando
que a leitura do texto complementar e o estudo da maquete ajudaram no entendimento
do assunto. CONCLUSÃO: A maquete inserida na prática da monitoria atuou como
uma ferramenta positiva para o aprendizado do aluno, podendo ser considerada um
facilitador do ensino.
Palavras-chave:
Didático.
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A UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO COMPUTACIONAL NO ENSINO DE
NÚMEROS INTEIROS: APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DE EE-LEARNING KAHOOT
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL.
Rita de Cássia Shirlyane Vasco Campêlo
Calígena Batista de Paiva Silva
Rosângela Araujo da Silva
O presente trabalho foi desenvolvido no decorrer da regência do Estágio Docente
Curricular Supervisonado III que é uma disciplina do curso de Licenciatura em
Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte – IFRN Campus Santa Cruz, tendo como intuito promover aos discentes uma
aprendizagem significativa do assunto de números inteiros no 7º ano do Ensino
Fundamental da Escola Estadual Cosme Ferreira Marques localizada no município de
Santa Cruz/RN. Para isso, será utilizada como meio de ensino uma das várias
ferramentas de E-learning disponibilizadas para o ensino de conteúdos não só de
Matemática como também de outras disciplinas. A ferramenta de E-learning que foi
escolhida para a aplicação da atividade foi a plataforma Kahoot que proporciona aos
alunos uma espécie de competição que envolve a tecnologia com a agilidade dos
mesmos em responder corretamente a questionamentos que estão sendo feitos através da
ferramenta. Para este artigo foi desenvolvido uma aula com o conteúdo mencionado
anteriormente, visto que é de extrema relevância para o desenvolvimento dos discentes
no decorrer de sua vida acadêmica pois as operações com os números inteiros
acompanham a grande parte dos conteúdos que serão explorados no decorrer das
próximas etapas de ensino, nessa aula foi de fundamental importância a utilização da
ferramenta Kahoot para fixação do conteúdo de números inteiros pois promoveu maior
interatividade dos alunos com o conteúdo exposto, além de proporcionar a utilização de
novas Metodologias do Ensino e do laboratório computacional. Será relatado então a
experiência da aplicação realizada na regência do Estágio Docente Curricular
Supervisionado III buscando mostrar como foi desenvolvido o que foi proposto acima
em sala de aula para que outros docentes e interessados no Ensino de Matemática
possam ter conhecimento acerca da ferramenta e metodologia de ensino utilizada no
presente trabalho.
Palavras-chave:
computacional.
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ESTATÍSTICA NO ENSINO MÉDIO: TRABALHANDO DADOS DO ENEM
Calígena Batista de Paiva Silva
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
do Rio Grande Do Norte – Campus Santa Cruz
kaligena1998@gmail.com
Rita de Cássia Shirlyane Vasco Campêlo
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
do Rio Grande Do Norte – Campus Santa Cruz
ritadecassia220397@gmail.com
Janilson Claydson Silva Brito
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
do Rio Grande Do Norte – Campus Santa Cruz
janilson.brito@ifrn.edu.br
O presente trabalho pretende matematizar alguns dados do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) utilizando a metodologia de ensino “modelagem matemática”
relacionando-os a conteúdos de estatística para turmas do Ensino Médio. Além de
trabalhar para reforçar os conteúdos já aplicados de média, moda e mediana, o artigo
pretende informar acerca da queda dos índices de inscrição no Enem, afim de estimular
os discentes a participarem do mesmo. Este trabalho foi desenvolvido na disciplina de
Estatística do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN Campus Santa Cruz. No intuito
de abordar dois assuntos de extrema importância para os alunos do Ensino Médio, que
serão os conteúdos matemáticos que nitidamente estão bem presentes no cotidiano dos
mesmos e o Enem, exame que auxilia no ingresso dos discentes no Ensino Superior. O
trabalho será desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas, e de pesquisas
quantitativas aplicadas pois busca gerar conhecimentos para a aplicação prática acerca
dos assuntos já mencionados anteriormente. A parte prática do trabalho será
desenvolvida na Escola Estadual Maria Arioene de Souza do município de Campo
Redondo – RN, onde será ministrada uma aula com o tema proposto anteriormente,
visto que os ministrantes da aula são bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência – PIBID que está presente na escola, pretende-se pois além de
informar os alunos sobre os índices de inscrição no Enem e incentivá-los a participar
ativamente das futuras edições do exame, divulgar a partir deste trabalho mais um dos
projetos desenvolvidos em parceria com o PIBID buscando o aperfeiçoamento do
ensino.
Palavras-chave: PIBID, Estatística, Modelagem Matemática, Enem, Ensino Médio.
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NATIVOS E IMIGRANTES DIGITAIS: REALIDADE E DESAFIOS NA UEPB/CAMPUS
III/ GUARABIRA/PB.
XAVIER, Lanás Aparecida Ribeiro - UEPB/Campus III
lanaysribeiro@gmail.com
LUNA, Suelene de Brito - UEPB/Campus III - (
suelene.brito.luna@gmail.com
SANTOS, Vanusa Valério - Pedagoga na Rede Municipal de Cabedelo/PB
vanusavalerio@gmail.com

Vivemos rodeados por constantes mudanças no que diz respeito as novas tecnologias.
Sendo assim, no âmbito educacional nos deparamos com os nativos e imigrantes digitais
e seus diversos desafios, tanto para os docentes, quanto para os alunos, tendo em vista
as novidades tecnológicas implantadas em nosso meio. Logo, a instituição escolar não
pode ficar de fora. Diante dessa perspectiva a presente pesquisa objetiva analisar de que
forma os professores na sua prática pedagógica enfrentam aos anseios dos alunos
nativos digitais, e como esses docentes se percebem enquanto imigrantes digitais.
Assim, num primeiro momento será contextualizado o campo de pesquisa, assim como
os sujeitos investigados. Já num segundo momentos iremos refletir sobre as
perspectivas das novas tecnologias na educação, frente ao nativos e imigrantes digitais.
Em seguida discorreremos sobre quem são esses nativos e imigrantes digitais. Dando
continuidade, será analisado os dados coletados na pesquisa de campo. E enfim, as
considerações finais que chegamos com a investigação. Como aporte teórico
revisitaremos: Assmann (1998); Kenski (2007; 2013); Lèvy (2010; 2007; 1993);
Takahashi (2000); Moran (2009; 2013; 2014; 2015; 2016); Moore e Kearsley (2010);
Xavier (2011); Moita (2011); Palfrey e Gasser (2011); Formiga (2009); Belloni (2009);
Maia e Mattar (2007); e Moraes (2010). A metodologia da pesquisa será pautada numa
abordagem qualitativa, tendo como modalidade a pesquisa participante. Contudo, para a
coleta de dados será aplicado questionários aos professores da Universidade Estadual da
Paraíba/Guarabira/PB, de modo a identificar em suas práticas pedagógicas de que forma
enfrentam os anseios dos alunos nativos digitais, e como se percebem enquanto
imigrantes digitais. Contudo, esse estudo está em andamento, seus achados ainda se
configuram.
Palavras-chave: Nativos digitais. Imigrantes digitais. Docente. Tecnologia.
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O RÁDIO E SEU POTENCIAL PEDAGÓGICO NO PROCESSO DEENSINO E
APRENDIZAGEM.
Fabiany Lais Gomes de Pontes
Licencianda em Matemática - IFRN
Enne Karol Venancio de Sousa
Doutora em Educação Matemática e Ensino de Ciências

O presente trabalho tem por objetivo apresentar o potencial dos aparelhos radiofônicos
num contexto pedagógico, mostrando de forma histórica as principais contribuições
destedesde sua integração à educação brasileira. Introdutoriamente, se faz necessário
enaltecer a importância das mídias digitais e todo o subsídio dado aos docentes e
gestores no processo educacional desde a educação infantil, à superior. Sabemos que na
realidade, uma pequena minoria faz um bom aproveitamento desse material. Sendo
assim, é de suma importância a divulgação e conscientização para que se dissemine o
conhecimento de toda a capacidade oferecida pelos diferentes meios digitais que por
muitas vezes estão presentes no cotidiano de todos e passam despercebidos quanto a
essas potencialidades. Para especificar essa metodologia apresentada, escolhemos o
rádio como exemplo por toda sua história de aporte junto ao processo educacional e de
alfabetização no Brasil,dando ênfase ainda à educação matemática, que teve como um
dos primeiros colaboradores o professor Júlio César de Mello e Souza, mais conhecido
por Malba Tahan, que leva em sua história o título de principal educador matemático e
pioneiro na educação a distância no Brasil, sendo esta transmitida em quase todo o país
através do rádio. Atualmente, a radiodifusão não tem mais tanta força como há décadas
atrás em que foi um revolucionário em diversas áreas, dentre entretenimento e
comunicação à própriaeducação. Contudo, há nos tempos atuais métodos inovadores
inspirados neste recurso. A Web Rádio e os Podcasts dão continuidade a este que foi
durante muito tempo considerado o principal meio tecnológico do país. Além de
explicitação sobre as características desses recursos, apresentaremos ainda uma proposta
de utilização de um destes, intitulada “Podcast matemático”, do qual pretende inserir o
podcast na educação matemática de uma turma de escola da rede pública do Rio Grande
do Norte em meio à atuação do PIBID – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência.
Palavras-Chave: Rádio; Mídias Educacionais; Educação a Distância; Podcast.
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O USO DO FACEBOOK ATRELADO AO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM
E NA CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DOS ALUNOS DE
ENSINO MÉDIO
Jessica Kelly Sousa Ferreira
A geração que se desenha nos dias atuais, marcada pela fácil disseminação da
informação e comunicação, onde as tecnologias se desenvolvem a cada dia tem gerado
mudanças em diversos âmbitos da sociedade, inclusive, na escola. Nesta perspectiva,
entendemos que a escola precisa procurar meios que promovam não somente a inserção
das novas tecnologias da informação e comunicação, mas o uso didático-pedagógico de
forma efetiva, dinâmica e real, visto que a maioria dos alunos já faz uso de tais recursos
fora da escola. Nesse viés, este estudo busca propor uma sequência didática que objetive
a inserção de tais tecnologias, neste caso, em especifico, do facebook, considerando que
o uso das novas tecnologias da informação e comunicação, neste caso das redes sociais
pode funcionar como elementos potencializadores ao processo de ensino e
aprendizagem. Baseados nos estudos de Menezes (2012) que propõe que a escola e o
professor não podem estar alheios a essas inovações, Masseto (2000, p.133) quando
afirma que “em educação ainda hoje não se valorizou adequadamente o uso da
tecnologia visando tornar o processo de ensino-aprendizagem mais eficiente e eficaz” e
Patrício e Gonçalves (2010) quando diz que o facebook, especificamente, “é um
ambiente informal em que os estudantes se sentem à vontade para comunicar, partilhar e
interagir”. Entendemos assim que o uso do telefone celular, através de grupos no
facebook pode ser um caminho promissor para a abordagem de conteúdos na Língua
Inglesa, já que favorece a visualização e análise de mídias diversas, tal como
proporciona o contato dos alunos com informações variadas e a interação alunos-alunos,
alunos-professor.
Palavras-chave: Ensino e aprendizagem. Facebook. Autonomia.
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EIXO 3 – Políticas de Educação Superior
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ACESSO E PERMANÊNCIA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA: UM
ESTUDO DE CASO NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA PARAÍBA – IFPB–
IFPB– CAMPUS CAJAZEIRAS
Vanda Lúcia Batista dos Santos Souza -MPPGAV/UFPB
Maria da Salete Barboza de Farias -MPPGAV/UFPB
Este estudo teve como objetivo analisar os fatores que conduzem ao acesso e
permanência, no Curso Tecnológico de Análise e Desenvolvimento de Sistemas-ADS,
ofertado pelo Instituto Federal da Paraíba – IFPB – Campus Cajazeiras. A pesquisa está
inserida no contexto da expansão do ensino superior no Brasil, particularmente da
retomada da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. As
bases teóricas desta investigação se constituíram em uma análise conceitual sobre
acesso e permanência, em uma revisão bibliográfica das políticas educacionais,
principalmente àquelas voltadas ao acesso e permanência, e do desenvolvimento da
Educação Profissional e Tecnológica no Brasil e na Paraíba. A proposta metodológica
caracteriza-se como uma abordagem predominantemente qualitativa baseada em um
estudo de caso. A coleta de dados foi realizada através da aplicação de um questionário
semiaberto enviado aos alunos dos 5º e 6º períodos do Curso de ADS, por meio do
formulário eletrônico Google Drive, e de entrevista com o Diretor de Ensino e a
Assistente Social do Campus Cajazeiras. Os resultados indicaram que os fatores que
conduzem ao acesso e à permanência no curso de ADS estão relacionados às questões
de compromisso pessoal e institucional, destacando-se como aspectos preponderantes as
condições motivacionais (mercado de trabalho, interesse, dedicação e esforço). No que
se refere ao compromisso institucional, os estudantes revelaram que os programas
implementados pela instituição, são fatores importantes para a permanência, porém,
necessitam ser ampliados. Por fim, mesmo considerando que o estudo se trata de uma
realidade específica, o mesmo contribui com reflexões acerca dos fenômenos do acesso
e da permanência no ensino superior.
Palavras-Chave: Acesso. Permanência. Educação Profissional e Tecnológica.
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A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
– IFMS
Débora Rogéria Neres de Souza Garcia UFMS/ PPGEdu
Karoline dos Reis Macedo UFMS/PPGEdu
Carina Elisabeth Maciel UFMS/PPGEdu
Esse trabalho é parte da pesquisa de mestrado sobre a Política de Assistência Estudantil
no atendimento aos estudantes da educação superior do IFMS. Sendo assim, o artigo
tem por objetivo apresentar como está organizada a educação superior no IFMS.
Considerando que a expansão da educação superior tem características próprias e
desenvolvidas em um contexto capitalista, esse estudo contextualiza a história da
educação profissional e tecnológica e sua relação com a educação superior. Para tanto,
abordamos a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados
em 2008, bem como sua concepção de educação profissional e tecnológica na oferta da
educação superior. A pesquisa teve como característica a análise documental e
bibliográfica, assim como a investigação exploratória e descritiva, visando apresentar as
análises dos dados institucionais e dos dispositivos legais. Os resultados das análises
nos apontaram que a oferta da educação superior na Educação Profissional e
Tecnológica iniciou em 1969, porém a criação dos institutos federais trouxe uma nova
concepção de educação profissional, pois tem como finalidade a oferta da educação
superior, básica e profissional, por meio de projetos pedagógicos que proporcionam à
geração de trabalho e renda, tendo como perspectiva a formação humana e integral dos
estudantes com o intuito de promover o desenvolvimento socioeconômico local e
regional. Os institutos federais preconizam em seu processo educativo ter como
princípio atrelar as ações de ensino, pesquisa e extensão, comprometidos com a
inovação tecnológica com vistas a atender as necessidades de suas respectivas regiões.
Essa nova concepção de educação possibilitou aos institutos federais ofertar cursos
superiores nas modalidades tecnólogo, bacharelado e licenciatura, isso proporcionou
uma nova realidade para a educação superior no Brasil.
Palavras-chave: Educação Superior. Educação Profissional e Tecnológica. IFMS.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA MODALIDADE DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UMA ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Jociano Coêlho de Souza - UFPE
Thelma Panerai Alves - UFPE
Na modalidade de Educação a Distância percebe-se que é absolutamente necessário um
olhar especial para a importância da qualificação profissional do docente que está
atuando no meio de tantas mudanças: espaços, tempos e relações professor-alunoconteúdo-atividades-ambiente. Esse olhar é imprescindível para o processo de
formulação de políticas públicas, visto que a oferta de cursos na modalidade a distância
tem aumentado muito no país. Nesse sentido, o presente estudo teve o objetivo de
analisar como a formação continuada dos professores da modalidade EaD está expressa
no campo das políticas públicas de Educação a Distância. Para isso, analisamos os
seguintes documentos: Lei 9.394 de 20/12/1996; Lei Nº 10.172 de 9/01/2001; Portaria
Nº 4.361 de 29/12/2004; Decreto Nº 5.773 de 09/05/2006; Referenciais de Qualidade da
Educação Superior a Distância; Decreto Nº 6.755 de 30/01/2009; Ofício Circular nº
12/DED/CAPES/Plano Articulado de Capacitação Continuada e a Resolução Nº 1, de
11 de Março de 2016. No aporte teórico, apresentamos uma discussão sobre alguns
conceitos da educação a distância, a partir de uma breve retrospectiva histórica, visando
alcançar um olhar mais afinado sobre a evolução dos diferentes modelos de EaD. Para
responder aos pontos suscitados pela pesquisa e alcançar o objetivo proposto, apoiamos
nossa fundamentação teórica em autores como Nóvoa (1992; 1995; 1999; 2000; 2002),
Tardif (2002), Gatti (2008;2003), Candau (1996), Almeida (1999), Marin (1995),
Gómez (1992), Imbernón (2009; 2010), como também nos dispositivos legais como
algumas resoluções e decretos que regulamentaram e orientaram a modalidade de
Educação a distância no Brasil. No plano metodológico, podemos dizer que esse estudo
é uma pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa de caráter exploratório. Os
resultados apontaram para a predominância da concepção ligada a uma ideia de
formação técnico-pedagógica, que surge como um processo realizado com o intuito de
“capacitar” o docente para a utilização do ambiente virtual de aprendizagem, devendo
ocorrer por meio da instrumentalização de ferramentas necessárias para o exercício da
docência online.
Palavras-Chave: Políticas Públicas; Educação a Distância: Formação Continuada de
Professores
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A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: DO
ASSISTENCIALISMO À INCLUSÃO
Josanilda Mafra Rocha - IFRN
josanilda.mafra@gmail.com
Juliane Kelly de Figueiredo Freitas - IFRN
julikellyf@hotmail.com
Lenina Lopes Soares Silva - IFRN
leninasilva@hotmail.com
A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior já é uma realidade no
Brasil. No entanto, são necessários estudos e pesquisas que procurem desvelar como
vem ocorrendo essa inclusão no espaço territorial brasileiro, bem como que mostrem o
quantitativo dessa inclusão em relação a demanda dessas pessoas por educação. Por essa
razão, objetivamos, neste artigo, promover reflexões acerca da inclusão de pessoas com
deficiência na educação superior tendo como referentes o percurso histórico de uma luta
que tem atravessado séculos e que, no século XXI, atinge seu maior marco legal com a
aprovação da Lei de Inclusão, em 2015, bem como pelos indicadores de matrículas
dessas pessoas. Adotamos como procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica
e documental para traçarmos os momentos históricos da educação para as pessoas com
deficiência e para finalizarmos a discussão apresentamos indicadores de inclusão das
pessoas com deficiência no ensino superior nos últimos anos. Os dados encontrados
revelam que de 2011 a 2015 as pessoas com deficiência tiveram acesso ao ensino
superior, tendo em vista que houve um aumento do número de matrículas, passando de
23.250 mil para 37.927 mil, respectivamente. Entretanto, fazemos uma reflexão para
nós preocupante em virtude dos ingressos terem ocorrido majoritariamente nas
instituições de ensino superior da rede privada. Por fim, consideramos que a história da
inclusão das pessoas com deficiência na educação brasileira tem uma trajetória de lutas
e essa não pode ser ignorada quando refletimos sobre os dados quantitativos dessa
inclusão, posto que no país passamos de um assistencialismo segregador para uma
dimensão integradora no final do século XX e, hoje, temos em andamento o paradigma
inclusivo permeado por políticas que já apontam para a regulação sistemática dessa
inclusão.
Palavras-chave: Pessoas com Deficiência; Ensino Superior; Lei de Inclusão;
Indicadores de matrículas.
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ANÁLISE DA OFERTA DE VAGAS NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA NA
IMPLEMENTAÇÃO DO PNE 2014 – 2024
Danielle Xabregas Pamplona Nogueira
Catarina de Almeida Santos
Ana Maria de Albuquerque Moreira
Universidade de Brasília
O presente estudo trata do acesso aos cursos de graduação presenciais da Universidade
de Brasília (UnB), no período de 2014 a 2017. Buscou-se analisar em que medida a
oferta de vagas pela UnB atende ao disposto na estratégia 12.2 do Plano Nacional de
Educação (PNE 2014 – 2024). A referida estratégia prevê a ampliação da oferta de
vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal de Educação superior, da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do Sistema
Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de
vagas públicas em relação à população na idade de referência e observadas as
características regionais das micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, uniformizando a expansão no território
nacional. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa documental nos editais dos três
principais processos de ingresso na UnB do referido período, a saber: Vestibular,
Programa de Avaliação Seriada (PAS) e Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os dados
revelaram que, entre 2014 e 2017, não houve ampliação no número de vagas da
Universidade de Brasília, tendo em vista que em 2014, ano que o PNE foi aprovado, a
UnB ofereceu 8.295 vagas e em 2017, 8.315. Como a universidade implementou a Lei
12.711/2012, que estabelece a reserva de vagas, em universidades federais e nas
instituições federais de ensino técnico de nível médio, às cotas (50% do total de vagas
da instituição) para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas, o que houve foi uma redistribuição dessas vagas entre as formas de
acesso, com destaque para o Programa de Avaliação Seriada (PAS). Assim, no ano de
2017, a universidade permaneceu com o mesmo número de vagas para o Sisu, mas
reduziu o número de vagas no Vestibular e ampliou o número de vagas do seu Programa
de Avaliação Seriada, possivelmente, como uma estratégia institucional de
fortalecimento de seu programa. Concluiu-se que estratégia 12.2 do PNE 2014 – 2024
não tem sido alcançada no âmbito da UnB, única universidade federal no Distrito
Federal.
Palavras-chave: PNE; Educação superior; Acesso; Universidade de Brasília.
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A PERMANÊNCIA COMO UMA AÇÃO INSTITUCIONAL: UMA REFLEXÃO COM
FOCO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
PROFESSORES DE FÍSICA
Jonas Paula Oliveira
Esta pesquisa tem como objetivo analisar os indicadores de permanência no curso de
Física presencial da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). A UFGD,
assim como o governo federal, propuseram varias ações visando contribuir com a
permanência nos cursos de graduação presencial da UFGD, no entanto após a mudança
de governo em 2016, essas políticas que eram incipientes estão ameaçadas devido aos
cortes de recursos destinados as instituições federais de ensino. O curso de Física
presencial da UFGD implementado em 2014, já nos permite a observar indicadores de
permanência, mesmo ainda não tendo atingido o período ideal de integralização, dessa
forma questiona-se nesse trabalho quais sãos os indicadores de permanência decorrente
de ações institucionais e governamentais no curso de Física presencial da UFGD? Por
meio da análise qualitativa dos dados e documentos institucionais e do censo da
educação superior depreende se que os indicadores de permanência materializados por
meio de programas como Bolsa Permanência apontam que as ações governamentais e
institucionais implementadas, principalmente por meio do Plano Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES), não tem provocado grandes efeitos para a permanência
de acadêmicos no curso de Física presencial da UFGD.
Palavras-chave: PNAES, Permanência, Evasão, Formação de professores de física.
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A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA
OFERTA SUBSEQUENTE: UM MAPEAMENTO NO PORTAL DA CAPES
Sanielle Katarine Rolim de Oliveira - IFRN
sanielle_rolim@hotmail.com
Andrezza Maria Batista do Nascimento Tavares
O artigo faz uma abordagem sobre a produção do conhecimento científico, baseando-se
em pesquisas que tem como foco de análise a educação profissional na forma de oferta
de educação a distância – subsequente ao ensino médio. Assim, objetiva-se fazer um
mapeamento da produção do conhecimento acerca dessa temática. A pesquisa foi
realizada no Portal de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), com os seguintes descritores: educação a distância
e oferta subsequente. Na procura foram localizados sete trabalhos: duas dissertações e
cinco artigos. A análise pauta-se na identificação nos achados do embasamento teóricoconceitual, nas metodologias utilizadas, nas técnicas empregadas e conclusões dos
estudos. Desse modo, por meio de uma abordagem de natureza qualitativa e crítica a
temática foi problematizada em busca da oferta subsequente ao ensino médio na
educação profissional a distância. Percebeu-se que nenhum estudo trouxe a análise da
educação a distância na oferta subsequente ao ensino médio e nem de políticas públicas
educacionais para o campo da educação profissional. Notando-se, portanto, uma
quietude da produção acadêmica sobre a temática abordada, posto que no período de
(2002 a 2016) os 7 trabalhados localizados não atenderam plenamente a tríade
formadora do tema, apesar de trazerem a discussão de um ou de outro termo que o
compõe, quais sejam: educação profissional, educação a distância e subsequente ao
ensino médio.
Palavras-chave: Educação a distância, subsequente, educação profissional, políticas
públicas.
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CONTRIBUIÇÕES DE UMA PRÁXIS PEDAGÓGICA EMANCIPANTE
EMANCIPANTE O
PROCAMPO/SUMÉPROCAMPO/SUMÉ-PB
Ivanise Simplicio de Melo
ivanisesm@gmail.com
Profª. Dra. Edineide Jezine Mesquita
edineidejezini@gmail.com
Universidade Federal da Paraíba -UFPB
O texto resulta da pesquisa de doutorado em andamento que tem por objeto de
investigação o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação
do Campo – PROCAMPO, aprovado pelo MEC, em 2006, com o propósito de
incentivar as Instituições Públicas de Ensino Superior à criação e oferta de cursos de
Licenciatura em Educação do Campo que habilite docentes por área de conhecimento
para atuação no ensino fundamental e no ensino médio em escolas do campo e parte das
seguintes indagações: quais as concepções políticas e pedagógicas da Educação Popular
que permeiam a política de formação de professores do PROCAMPO/SUMÉ-PB? Que
saberes docentes e pedagógicos são necessários aos egressos do PROCAMPO/SUMÉ
para o desenvolvimento da Práxis Pedagógica emancipante? Como no exercício da
formação docente e da prática docente tem-se efetivado a ação educativa a partir da
formação multidisciplinar? Trata-se de estudo de abordagem qualitativa que elege a
análise documental e a pesquisa de campo como estratégias de coleta de dados para o
alcance dos seguintes objetivos: Analisar á política de Formação de Professores para a
Educação do Campo o PROCAMPO-SUMÉ-PB, no âmbito das políticas de expansão
da Educação Superior em sua dimensão pedagógica e a prática docente multidisciplinar;
Contribuir a partir do construto da formação multidisciplimar do PROCAMPO-SUMÉPB no processo de formação continuada de professores da EJA CAMPO-PE no
contexto das práticas pedagógicas multidisciplimar, vislumbrando elevar o nível de
conhecimento dos professores no exercício de uma prática pedagógica emancipante.
Para tanto, o pensamento de Paulo Freire tomaremos como referência e os estudos sobre
educação popular enriquecida e acrescida de reflexões engendradas a partir da
interlocução com autores como: Caldart (2004), Gadotti(2010), Strek (2013),
Wanderley (2010), Richardson (2003), Gauthier (1998) e outros com a finalidade de
fundamentar as categorias de análise de educação popular; educação do campo;
formação multidisciplinar e práxis pedagógica.
Palavras-chave: Educação Popular; Educação do Campo e práxis pedagógica.
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COTAS PARA NEGROS E INDÍGENAS NA GRADUAÇÃO DA UEMS: NOVOS
CRITÉRIOS DE ACESSO/INGRESSO COMO GARANTIA DE DIREITOS
Maria José de Jesus Alves Cordeiro
CEPEGRE/UEMS
Beatriz dos Santos Landa
REDE DE SABERES/CEPEGRE/UEMS
Introdução. A educação superior ainda é um forte mecanismo de reprodução de
desigualdades, com discurso fundamentado na “meritocracia”, democracia racial e
negação do racismo, por isso, ainda a necessidade das cotas. As cotas étnico-raciais na
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) tem base na Lei nº. 2.589, de
26/12/2002, que reserva 10% de vagas para indígenas e na Lei nº. 2.605, de 06/01/2003,
que reserva de 20% das vagas para negros na graduação. Metodologia. Este artigo é
resultado de uma experiência desenvolvida no ano de 2016, por meio de uma comissão
instituída pela Portaria UEMS Nº 079/2016, 18 de agosto de 2016, com o objetivo de
estabelecer novos critérios para a concorrência indígena no regime de cotas nos cursos
da UEMS. A comissão composta por docentes pesquisadores do Centro de Estudos,
Pesquisa e Extensão em Educação, Gênero, Raça e Etnia (CEPEGRE) e do Laboratório
Rede de Saberes, discentes e representantes de movimentos indígenas, realizou reuniões
elaborando os critérios atuais. Ao mesmo tempo, a coordenação do CEPEGRE realizou
uma consulta on-line ao Movimento Negro de MS que congrega diversos movimentos
sociais, no sentido de alterar parte dos critérios para cota de negros. Discussões e
Resultados. Na UEMS já existe desde 2014 banca presencial para avaliação de traços
fenotípicos de negros (pardos e pretos) no sentido de garantir que inscritos para ingresso
como cotista, possua fenótipo de negro, garantindo que as vagas não sejam ocupadas
por não negros com uso apenas da autodeclaração. Como resultado dos trabalhos da
comissão e da consulta feita, aprovou-se a Resolução CEPE-UEMS Nº 1.811, de 24 de
outubro de 2016, com novos critérios para ingresso de negros e indígenas, dentre estes,
a exigência de ensino médio completo em escola pública. Conclusões e Referências. A
nova resolução representa o que Cordeiro ( 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 );
Duarte et al (2008); Estácio (2014); Landa (2013,2014,2015,2016); Lima e Barroso
(2013); Santos (2012, 2013); Vianna et al (2014), discutem sobre acesso, ingresso e
permanência de negros e indígenas na educação superior, na perspectiva da inclusão,
igualdade e efetivação de direitos.
Palavras-chave: Cotas étnico-raciais; Acesso e permanência; Critérios para ingresso na
UEMS; Inclusão na Educação Superior
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CURRÍCULO E DESENVOLVIMENTO HUMANO NUMA PERSPECTIVA
INCLUSIVA: UM OLHAR NA FORMAÇÃO DOS GRADUANDOS DE LETRAS
Dra. Zélia Maria Melo de Lima Santos, Universidade do Norte do Paraná-UNOPAR
zeliammelo@hotmail.com
Dra. Lindalva José de Freitas, Universidade Autônoma de Assunção – UAA
proflfreitas@yahoo.com.br
Com o objetivo de trazer uma contribuição ao processo de educação inclusiva no ensino
superior, este trabalho toma como objeto de estudo o currículo e Desenvolvimento
humano numa perspectiva inclusiva sob um olhar na formação dos graduandos de
Letras de uma Faculdade Privada do interior do Estado de Pernambuco. A inclusão no
ensino superior não é uma inovação, ao contrário, existe no Brasil desde a década 90,
quando ratificou a Declaração Mundial de Educação para Todos, na Conferência
Mundial da UNESCO -Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura, assumindo um compromisso com a inclusão. Porém, apesar dessa atitude, a
inclusão tem sido desviada e passou a ser um movimento polemizador pelos mais
diferentes segmentos educacionais e sociais. As medidas de acesso e permanência na
universidade devem ser implementadas de acordo com a nova visão de sociedade, de
educação e de cidadania em relação à diversidade humana e as diferenças individuais –
todas as pessoas devem ser aceitas e valorizadas pelo que cada uma possui para
construir o bem comum, aprender e ensinar, estudar e trabalhar, cumprir deveres e
usufruir direitos e ser feliz. Para tanto, se faz necessário que o estudante do ensino
superior tenha garantias de uma formação que o torne capaz de lidar com os diferentes
caminhos que envolvem essa questão. A metodologia utilizada é um estudo de caso com
análise documental de cunho qualitativo que permite contextualizar a ideia de educação
inclusiva como um processo de profundas transformações no sistema educacional
brasileiro, que teve, como desdobramento, mudanças na legislação e na elaboração das
diretrizes nacionais. Os resultados alcançados mostram que existe um distanciamento da
Educação Inclusiva no currículo do curso de Letras, fato que propicia uma reflexão que
se traduz na possibilidade da apresentação de uma proposta voltada para práticas
curriculares inclusivas, pois o desenvolvimento dessas práticas produz questões
concretas nas instituições de ensino e exige respostas que não se encontram em
manuais, livros ou diretrizes.
Palavras-chave: Currículo; Ensino Superior; Inclusão; Formação.
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DIFERENÇAS REGIONAIS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
SUPERIOR NO BRASIL DO SÉCULO
XXI: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO DE SEUS INDICADORES
Luana da Silva Dantas Fonseca -IFRN Campus Santa Cruz
Lenina Lopes Soares Silva -IFRN Cmpus Santa Cruz
daluasdf@gmail.com
A dualidade da educação brasileira se expressa quando observamos os indicadores de
matrículas no ensino superior do Brasil. Essa cultura de segregação educacional para
uns e elitização para outros remonta à colonização, passa pelos primeiro e segundo
impérios e chega à República com seus períodos ditatoriais civil e militar, e também por
governos eleitos pelo povo que usam a bandeira da educação em seus planos nas
eleições e agem de outra forma ao assumirem o poder. O presente trabalho tem como
objetivo expressar e refletir, de forma situada na história, sobre as diferenças regionais
da educação superior no Brasil no século XXI, utilizando como referencia à análise dos
indicadores de matrículas das cinco regiões do país nesse ensino, no período de 2001 a
2015. Para isso foram utilizados como fonte de pesquisa indicadores apresentados em
domínio público, assim como, dados e gráficos que expressam como essas diferenças se
encontram e se de fato houve avanços e/ou retrocessos no período em estudo por meio
da matematização desses indicadores. Trata-se de um estudo exploratório iniciado com
estudos bibliográficos acerca de educação no Brasil, desenvolvido em um curso de
Licenciatura em Matemática como atividade de iniciação científica. Este prossegue para
estudos mais amplos articuladores de conteúdos específicos de matemática como
proporção e estatística, bem como elaboração de questões para a aplicação na educação
básica em uma perspectiva de prática interdisciplinar na formação docente. Por fim,
consideramos que os indicadores desvelam que o Brasil chega ao século XXI
apresentando diferenças regionais inimagináveis na educação superior e que essas são
reveladoras dos projetos societários em disputa no país.
Palavras-chave: Educação Superior, Diferenças Regionais na Educação Superior;
Indicadores da Educação Superior.
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EDUCAÇÃO SUPERIOR E AS POLÍTICAS AFIRMATIVAS NA UFGD: OS DESAFIOS
PARA O ACESSO, A PERMANÊNCIA E O FORTALECIMENTO IDENTITÁRIO
Eugenia Portela de Siqueira Marques
Maria Aparecida Pereira dos Santos Ribeiro
O artigo discute o acesso de pretos e pardos na graduação presencial da UFGD, a partir
da implementação da Lei 12.711/2012, que prevê a reserva de cotas, no contexto da das
políticas de democratização da educação superior e das políticas de promoção da
igualdade racial, fruto de reivindicação histórica do Movimento Negro. Para a
realização da pesquisa optou-se pela análise pesquisa bibliográfica, análise documental
e pesquisa de campo. Foram utilizados como instrumentos o questionário on-line e a
entrevista estruturada. O estudo apontou que entre os fatores que dificultam a
permanência estão o preconceito, a discriminação racial e racismo institucional, fatores
que interferem no fortalecimento identitário. Indica também que os sujeitos da pesquisa
enfrentam muitas dificuldades para se manterem na universidade, daí a necessidade de a
instituição ampliar as ações que visam à permanência material e simbólica.
Palavras-chave: Educação Superior. Políticas afirmativas. Identidade negra

57

ENFRENTAMENTOS À QUESTÃO SOCIAL NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR
Emily da Silva Nascimento – UFPB
emilynascimento@yahoo.com.br
Geórgia Dantas Macedo – UFPB
georgiacg@gmail.com
Este trabalho apresenta um estudo teórico sobre o enfrentamento da questão social no
contexto das políticas de acesso e permanência na educação pública superior a partir das
mudanças dos três últimos governos. A história recente nos mostra uma turbulência no
cenário político brasileiro, provocando uma instabilidade nos programas em execução
no âmbito educacional. O estudo possui enfoque qualitativo e advém de um recorte de
projeto de pesquisa de Mestrado Profissional em andamento no âmbito da UFPB.
Acerca dos procedimentos metodológicos, realizamos uma pesquisa bibliográfica
através de estudo exploratório baseado no método dialético. Os resultados apontam as
políticas sociais como medidas compensatórias e focalizadas, demonstrando traços
contraditórios de ações governamentais frente ao sistema capitalista intrínseco no
contexto do Brasil. Verifica-se também que as instituições federais de educação superior
(IFES) são submetidas recorrentemente às contingências orçamentárias, refletindo em
constantes limitações financeiras, inclusive aos programas sociais que visam a
democratização do acesso à educação superior, a exemplo do Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES). O PNAES é regulamentado pelo Decreto nº
7.234/2010 e objetiva intervir na diminuição da evasão nas IFES através de medidas que
viabilizem a permanência com sucesso aos estudantes de graduações presenciais em
situação de vulnerabilidade socioeconômica e aos egressos da rede pública de ensino.
Verifica-se também que as ameaças no repasse de orçamentos para o PNAES
demandam a necessidade de que este programa seja instituído como uma Política de
Estado dado à sua relevância social no âmbito da educação superior. Além disso, devem
ser instituídas estratégias úteis que ultrapassem à transferência de benefícios
assistenciais para subsistência dos estudantes e que contemplem as áreas de atuação do
PNAES, como a implantação de atividades que realcem o protagonismo e cidadania
destes no contexto da sua formação profissional.
Palavras-chave: Estado; Políticas Públicas; Assistência Estudantil; Permanência;
Financiamento.
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EXPANSÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: DEMOCRATIZAÇÃO OU
MASSIFICAÇÃO NO ENSINO?
Larissa Cavalcanti de Albuquerque – UFPB
laalbuquerque13@hotmail.com
Este ensaio tem como finalidade realizar de maneira embrionária reflexões acerca do
processo de expansão da educação superior no Brasil. Para isto, fizemos uma revisão
bibliográfica ancorada nas produções de SAVIANI (2008; 2010), LIMA (2011; 2012),
SANTOS (2012) e HERMIDA (2004 e 2012) no intuito de compreendermos as
principais mudanças que ocorreram na garantia do ensino superior no pós-Constituinte
de 1988. Temos o entendimento que a problemática em tela é de suma importância na
discussão das políticas educacionais, haja vista o tempo de contrarreforma que
vivenciamos na efetivação dos direitos sociais e humanos. A expansão superior
acontece fortemente durante o período ditatorial, fruto das solicitações da classe média,
dos organismos internacionais, dos movimentos sociais e estudantis, como também para
atender o mercado de trabalho efervescente da sociedade brasileira. O ranço deixado
desta expansão possui cunho privatista que se perpetua até o tempo presente nas
legislações em nosso país. Dessa forma, nossa intenção é debater sobre os aspectos que
marcam o acesso ao ensino superior no Brasil consoante as políticas estatais e de
governo. O processo de expansão de caráter elitista prosseguiu após a Constituição
Federal de 1988, passando por momentos de alívio através de políticas que vieram
democratizar o acesso, entretanto estas não asseguram a permanência e o sucesso dos
estudantes na universidade. Acreditamos que a educação superior de qualidade tem sua
oferta em espaços públicos e de forma gratuita. Que esteja voltada para atender as
necessidades da sociedade e que seja capaz de construir sujeitos políticos, autônomos e
críticos.
Palavras-chave: Educação superior. Democratização. Massificação do ensino.

59

EXPECTATIVAS EDUCACIONAIS DO ALUNADO JOVEM E ADULTO QUE
ABANDONA/SE EVADE DOS CURSOS DA GRADUAÇÃO DA UFPB
Adriana Rame C Martins Barbosa, Universidades Federal da Paraíba
Emília Maria da Trindade Prestes, Universidade Federal da Paraíba
Com a democratização e consequentemente a expansão do ensino superior, observa-se
que uma grande parcela de jovens e adultos que estavam fora do contexto escolar
acadêmico, encontram-se, hoje, fazendo parte do alunado das universidades brasileiras
modificando um perfil de aluno universitário pano historicamente construído. Esse
ingresso, todavia, vem sendo acompanhado por desistências e evasões. Diante do
exposto deparamo-nos com um dilema: como garantir a permanência deste alunado?
Tendo em vista o grande número de alunos que desistem/se evadem dos cursos
superiores. O presente artigo tem por finalidade apresentar os resultados parciais do
projeto de pesquisa Expectativas Educacionais do alunado jovem e adulto que
abandona/se evade dos cursos da graduação da UFPB. Acima citado, seus objetivos
voltam-se, especificamente, para levantar os possíveis motivos que contribuem para
ocasionar a evasão do alunado do curso de Pedagogia do Centro de Educação da UFPB.
Trata-se de um estudo quantitativo realizado nos primeiros e segundo períodos do curso
de pedagogia do Centro de Educação da UFPB, nos turnos da manhã e noite. Como
instrumento de coleta utilizamos um questionário sociodemográfico composto de
perguntas objetivas e subjetivas. Após sua aplicação, os dados foram tabulados no
programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) e analisados por meio de
estatística descritiva. Nesta etapa do desenvolvimento da investigação focalizaremos
nos procedimentos metodológicos que foram utilizados para o levantamento, junto ao
alunado das questões relacionadas a evasão/desistência. Mesmo tratando-se de uma
pesquisa em andamento, cujos resultados são de natureza parciais, sua proposta final é
oferecer aos setores gerenciais do Centro de Educação, informações quantitativas sobre
a desistência/evasão ali ocorrida, visando contribuir para intervenções capazes de
minimizar este fenômeno de insucesso escolar.
Palavras-chave: Evasão no ensino superior. Fatores que possibilitam evasão. Educação
de Adultos.
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GOLPE DE ESTADO DE 2016 NO BRASIL
BRASIL : REPERCUSSÕES NAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Maria de Fátima Marreiro de Sousa
CCHLA, Universidade Federal da Paraíba
fatimamarreiro@hotmail.com
A partir de 2003, uma série de medidas foram adotadas pelo governo federal brasileiro,
relativamente à expansão da educação pública superior , orientadas para atender a uma
ampla demanda existente de estudantes, com base num projeto de desenvolvimento
nacional que priorizou o fortalecimento da produção de ciência e tecnologia. Essa
política de governo estendeu-se até 2014, sob o governo da presidente Dilma Rousseff,
o que levou à criação de dezoito novas universidades. Uma delas, porém, se destaca:
Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), conhecida como
Universidade do Mercosul . Esta nova instituição superior de ensino e pesquisa foi
criada em 2010 pelo governo brasileiro, objetivando uma maior integração dos países
que compõem o bloco sul-americano. Está localizada na cidade de Foz do Iguaçu, por
ser área de fronteira trinacional, entre Brasil, Argentina e Paraguai. Em 2016, no
entanto, esse modelo passou a ser desconstruído, diante de um golpe de estado
consolidado em agosto de 2016. Assumiu a chefia do executivo o então vice-presidente
Michel Temer defendendo um projeto marcadamente neoliberal denominado “Uma
Ponte para o Futuro” . Em 2017, as decisões do novo governo, passam a revelar o seu
conteúdo político, sendo um dos exemplos mais contundentes a alteração da
Constituição Federal para congelar, por duas décadas, os investimentos em saúde e
educação, entre outros gastos públicos, através da aprovação, pelo Congresso Nacional,
da chamada PEC 241. Assim, o presente artigo procura desenvolver uma reflexão sobre
.o conteúdo das políticas adotadas pelos governos Lula e Dilma para a educação pública
superior e o caráter de sua desconstrução no governo de Michel Temer, no período que
compreende os anos de 2003 a 2016. Tal reflexão põe em destaque os desdobramentos
sobre a Universidade do Mercosul -a UNILA – pelo seu elevado grau de importância
para a integração latino-americana. O presente estudo priorizou uma investigação com
base em fontes bibliográficas e documentos publicados em periódicos e similares.
Palavras-chave: universidades públicas – golpe de Estado -UNILA
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LÓGICA PRODUTIVISTA NA ESFERA EDUCACIONAL EM TEMPOS DE CRISE DO
CAPITAL: MERCANTILIZAÇÃO E PRECARIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
Angely Dias da Cunha
Universidade Federal da Paraíba – gelly.cunha@hotmail.com
Nirleide Dantas Lopes
Universidade Federal da Paraíba- ninidantas@hotmail.com
O presente trabalho tem o objetivo de analisar a lógica produtivista que adentra no
campo educacional, em um contexto de crise estrutural do capital e transformações
societárias no âmbito da estrutura e superestrutura da sociedade. Diante disso, com base
no método crítico-dialético, mediante a pesquisa de cunho documental e bibliográfico
aprofundamos a discussão referente à crise estrutural do capital e sua decadente taxa de
lucro, ocasionada pela superprodução e a superacumulação e suas consequências na
educação. Essa crise de característica rastejante e universal modifica as relações de
produção através de um processo de restruturação produtiva baseado na ideologia
neoliberal, na acumulação flexível, no processo de privatização e focalização das
políticas sociais, em uma substituição do homem pela máquina e no aprofundamento do
capital financeiro em detrimento do capital produtivo. Essas transformações societárias
vão exigir um perfil profissional polivalente, tecnicista, colaborador e imediatista para
atuar no processo de produção e reprodução do capital ao mesmo tempo em que o
Estado via fundo público transfere dinheiro para a financerização e transforma as
políticas em campo fértil para o processo mercadológico. No caso da educação, a lógica
mercadológica é expandida pela iniciativa privada e nas universidades públicas isso
acontece pelo estabelecimento de metas e um processo de produção típico da esfera
produtiva da mercadoria. Além disso, a estratégia dos organismos internacionais é
sucatear o ensino público e adotar um fortalecimento do ensino privado, com o intuito
de barrar qualquer desenvolvimento de pensamento crítico e foca o processo ensinoaprendizado na técnica, ou melhor, resumir o tripé ensino-pesquisa-extensão,
exclusivamente ao ensino. Sobre os resultados pontuamos a lógica mercadológica como
capaz de modifica à concepção de educação como um espaço de construção do
conhecimento crítico a um mero espaço de lucratividade do capital parasitário e de
exploração do trabalho. Isso significa que estamos diante de um processo de decadência
ideológica, no qual a educação é utiliza como mecanismo de propagação da ideologia
dominante e como uma estratégia do próprio capital em buscar superar sua crise
estrutural ao mesmo tempo em que mantem o consenso e o controle sobre a classe
trabalhadora. Contrária a essa lógica, a proposta é entender a educação com um campo
de disputa de projetos societários, cuja saída emancipatória é uma educação para além
do capital.
Palavras-chave: Educação. Crise estrutural do capital. Transformações societárias.
Ensino Superior.
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O ACESSO DE INDÍGENAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR E OS EFEITOS PARA A
IDENTIDADE.
Maurício José dos Santos Silva – UFGD – unespmau@gmail.com
Eugenia Portela de Siqueira Marques – UFGD – eumar13@terra.com.br
Eixo 03 - Políticas de Educação Superior.
Introdução: A presença de indígenas na educação superior tem sido um tema recorrente
no contexto dos estudos sobre a democratização do acesso a esse nível de ensino. Com o
avanço do processo de escolarização em territórios indígenas há uma progressiva
procura dos estudantes indígenas por acesso ao ensino superior, porém há grandes
desafios para a permanência destes na educação superior, tanto pelas dificuldades
materiais/financeiras ou simbólicas, quanto pelo padrão eurocêntrico das Instituições de
Educação Superior – IES que com sua hierarquia e seu currículo branco/eurocêntrico
dificultam uma aproximação daqueles que são diferentes deste padrão, em especial, os
povos indígenas. Metodologia: Utilizamos como metodologia a pesquisa bibliográfica e
documental. Discussões/Resultados o estudo busca traçar um panorama da presença
indígena na educação superior, seu duplo pertencimento, étnico e acadêmico e os efeitos
da experiência acadêmica sobre a sua identidade, considerando os estudos de Bhabha
(1988) e Hall (2003) sobre identidade, na perspectiva dos Estudos Culturais, assim
como os estudos de Aníbal Quijano (2005) da teoria Pós-colonial, que trata da
perspectiva eurocêntrica da universidade e das relações de poder presentes nas IES.
Conclusão: Infere-se que a passagem pela educação superior surge como oportunidade
para modificar as condições de vida dos indígenas, assim como as condições sociais e
educacionais de sua comunidade de origem e pode refletir em sua identidade. Principais
referências: Wagner Amaral (2010), Homi Bhabha (1998), Antônio Brand, Adir
Nascimento e Antônio Aguilera Urquiza (2009), Néstor Canclini (2003), Maria José
Cordeiro (2008), Stuart Hall (2003), Aníbal Quijano (2005) e Antônio Carlos de Souza
Lima (2016).
Palavras-chave: Educação Superior; Identidade; Indígena;
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O ELO ENTE O BEM ESTAR E MATEMÁTICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Nayanne Silva Costa – IFRN
nayanne.costa@hotmail.com
Mayara Cristina Rodrigues de Carvalho Santos – IFRN
mayarakristinna@hotmail.com
JanilsonClaydson Silva Brito – IFRN
janilson.brito@ifrn.edu.br
O presente trabalho insere-se em uma pesquisa que envolve ensino, pesquisa e extensão
e foi desenvolvido na disciplina de estatística do curso de Licenciatura em Matemática,
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte,
Campus - Santa Cruz. Nesse estudo, buscamos mostrar a relevância da matemática,
especialmente a estatística expondo os benefícios dessa ciência no bem estar de um
estilo de vida melhor. Tendo como enfoque dados coletados pelos alunos e pesquisas
bibliográficas que abordam a temática do sobrepeso e da obesidade entre as crianças e
adolescentes no Brasil. Após a contextualização do tema já com os dados em mãos
apresentaremos o conceito de média, moda, mediana e frequência. Observamos ainda
que, o ensino de matemática vem utilizando cada vez mais materiais didáticos,
atividades lúdicas, recursos de multimídia e experimentos, reconhecendo-se que,
quando os conteúdos são apresentados de maneira diferenciada o processo cognitivo
fica interessante e o rendimento nas aulas melhora. A metodologia utilizada dá ênfase às
atividades bem sucedidas vivenciadas pelos bolsistas do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), no curso de Licenciatura em Matemática do
Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus
Santa Cruz. Aqui será narrada a execução dessas atividades e discutidas com base na
pesquisa bibliográfica acerca do tema. Consideramos, por fim, que atividades que
envolva a matemática com a saúde desperta nos alunos a curiosidade e a motivação para
explorar os conceitos básicos da estatística, fazendo assim um momento didático
facilitador no processo de aprendizagem da matemática tornando acessível e prazeroso
o ensino da matemática.
Palavras-chave: Formação de docentes em Matemática; Estatística; saúde.
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O ESTADO
ESTADO DA ARTE DAS PRODUÇÕES DO BANCO DE DADOS DA CAPES
SOBRE A PERMANÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
Edineide Jezine (PPGE/UFPB)
Geovânia da Silva Toscano (CCHLA/UFPB)
Jislayne Fidelis Felinto (PPGE/UFPB)
Shirleide Karla de Oliveira Silva (PPGE/UFPB)
As políticas de acesso sob a perspectiva inclusiva vêm gerando no ensino superior
brasileiro a partir da década de 1990, o ingresso de novos sujeitos em situação de
vulnerabilidade. Este fenômeno tem fomentado pesquisas educacionais que se voltam
para compreender as condições de permanência de estudantes que ingressam em cursos
superiores em instituições públicas e privadas. Nesse sentido questiona-se quais as
diferenças de condições para a permanência de sujeitos em situação de vulnerabilidade
social em cursos superiores? Para fomentar a discussão da problemática busca-se
analisar as produções científicas no Banco de Dados da Capes no período de 2004 a
2016 com o intuito de compreender quais os avanços teóricos e metodológicos que
fundamentam as discussões sobre a permanência dos estudantes no ensino superior no
Brasil. Para tanto, realizamos um levantamento no Banco de Teses e Dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, tendo como
descritores as palavras-chave "permanência"; "ensino superior"; “público e privado”
resultando em 94 (noventa e quatro) produções. Destas produções, 45 (quarenta e cinco)
abordam a permanência de estudantes que se encontram em situação de vulnerabilidade
social, 20 (vinte) discutem a permanência de estudantes com deficiência e 29 (vinte e
nove) trabalhos focalizam em outros olhares, tais como: Políticas (acesso e
permanência); docência; educação à distância e a permanência em determinado curso
(estudo de caso). Do ponto de vista qualitativo, percebemos que as produções possuem
a mesma estrutura referenciando as mesmas referências teóricas e arcabouço
metodológico, em que pouco avanço se percebe no debate. Esta convergência pode se
dar pelo fato da temática ser recente no âmbito educacional brasileiro ampliando-se
sobretudo a partir de 2003 no Governo Luis Inácio Lula da Silva com ampliação das
políticas de acesso ao ensino superior público.
Palavras-chave: Estado da Arte. Permanência. Ensino Superior.
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O LUGAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFPB:
CONQUISTAS E LIMITAÇÕES PARA A FORMAÇÃO DOCENTE
Jorge Fernando Hermida (MPGOA e PPGE-UFPB)
jorgefernandohermida@yahoo.com.br
Jéssica Nascimento Martins (PPGE-UFPB)
jessicajnm@hotmail.com
O presente trabalho tem como objetivo analisar a formação do Pedagogo para atuação
na Educação Infantil, com base no Projeto Político Pedagógico (PPP) vigente do curso
de Pedagogia na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A proposta pedagógica para
o Curso de Pedagogia apoiou-se nos marcos legais elaborados para orientar a sua
construção – o Parecer CNE-CP no 5, de 2005; o Parecer CNE-CP no 3 de 2006; e a
Resolução CNE-CP no 1, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso
de Pedagogia de 2006 –, e nos preceitos estabelecidos pela Constituição Federal de
1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, de 1996). Se
bem o PPP afirma que a modalidade Licenciatura em Pedagogia habilita para o
magistério na Educação Infantil, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos
de Ensino Médio, na modalidade Normal e em outras áreas nas quais os futuros
licenciados possam atuar, o PPP só prevê duas áreas de aprofundamento: Educação de
Jovens e Adultos e Educação Especial. Justo quando a Educação Infantil ganhou
significativos espaços, produto da valorização política que esse setor de ensino vem
obtendo. A questão que orientou esta pesquisa foi a seguinte: qual lugar ocupa a
Educação Infantil no PPP do Curso de Pedagogia da UFPB? Trata-se de uma pesquisa
de natureza qualitativa, de cunho exploratório e documental. No tocante aos resultados,
inferimos que a estrutura curricular do Curso de Pedagogia e o seu PPP estão distantes
de ofertar uma formação plena para quem irá atuar nas Creches e Pré-escolas. Este
distanciamento se faz notório quando analisamos as disciplinas existentes no curso,
tendo em vista que a sua atual estrutura revela uma defasagem, nos campos teóricos e
práticos, na formação do egresso que irá exercer a profissão no setor objeto deste
estudo. Logo, as disciplinas que compõem a estrutura curricular do curso se mostram
insuficientes para garantir uma formação superior de qualidade, para quem pretende
atuar diretamente na primeira etapa da Educação Básica. Esta realidade da formação
mínima refletirá significativa e diretamente na efetivação do direito da criança pequena
à educação de qualidade, socialmente referenciada.
Palavras-chave: Projeto Político Pedagógico. Educação Infantil. Formação. Direito à
Educação.
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O PAPEL DO ESTADO E A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR
Adriana Aparecida de Souza – IFRN
drycacyda@yahoo.com.br
Dante Henrique Moura- IFRN
Anderson Cristopher dos Santos- UFRN
Neste artigo desenvolve-se um estudo exploratório acerca do acesso dos jovens de 18 a
29 anos ao ensino superior. Tem-se como objetivo compreender como o Estado
brasileiro tem permitido o acesso para garantia do direito à educação no período de
2010 a 2014. O Estatuto da Juventude instituído pela Lei n° 12.852/2013 determina os
direitos dos jovens, informa as garantias e enfatiza quais as especificidades que
precisam ser afirmadas. Entende-se que a democratização do acesso à educação superior
é uma necessidade social e política, posto que os aspectos legais já foram conquistados
e se encontram presentes, inclusive no Plano Nacional da Educação (PNE) vigente.
Observa-se que, vive-se no contexto da sociedade contemporânea a cultura do
conhecimento, na qual cada vez mais se exige qualificação para que os jovens possam
se estabelecer como cidadãos. Nesse sentido, a problemática desse estudo passa pelas
políticas educacionais e pela verificação da garantia e da democratização do acesso ao
ensino superior para os jovens na faixa etária já citada. A metodologia passa por uma
abordagem discursiva na qual debate-se o conceito de educação e de Estado delineando
o papel deste frente ao atendimento das garantias legais, no sentido de analisar a
democratização do acesso ao ensino superior por meio de pesquisa bibliográfica, análise
dos fundamentos da educação e suas políticas de acesso ao ensino superior e de
documentos legais como o Estatuto da Juventude, o PNE e dados do IPEA que
envolvem a temática. Trata-se, assim, de um estudo de base quali-quantitativo
desenvolvido com fundamentos histórico-críticos que se alicerçam em indicadores que
mostram que a garantia da democratização do acesso ao ensino superior para os jovens
no Brasil ainda é uma utopia a ser buscada pelos que lutam por educação para esses
sujeitos.
Palavras-chave: Educação. Estado, Jovens de 18 a 29 anos, Ensino Superior
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O PROJETO DE EXTENSÃO EM
EM DANÇA DE SALÃO DA UFMS: A ARRECADAÇÃO
EM PROL DA MANUTENÇÃO DOS EXTENSIONISTAS
Juliano Candia Pedrozo
Gabriel Farias Cação
Carina Elisabeth Maciel
Marcelo Victor da Rosa
O objetivo deste artigo busca evidenciar como a arrecadação de recursos do projeto de
extensão “dança de salão” na UFMS é destinada a ações que favorecem a permanência
de estudantes que participam desse projeto. O artigo faz parte de uma pesquisa inserida
na Linha de Pesquisa “Estado, Políticas e Educação” do Programa de Pós-Graduação
em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e está relacionado com a
pesquisa da Rede Universitas, e com o Eixo 5 – Acesso e Permanência. Para a
realização das investigações utilizamos pesquisa bibliográfica e documental, analisando
as informações contidas nos relatórios e em outros documentos do projeto de extensão
em “dança de salão”. Sabendo que o cenário da Educação Superior sofre ajustes
estruturais e reformas de acordo com a configuração do Estado, temos como premissa a
compreensão de que as políticas de educação superior, inclusive as políticas que
preconizam a permanência de estudantes, podem ser favorecidas por meio da extensão
universitária na UFMS. Em síntese, as políticas de permanência na universidade são
identificadas em uma perspectiva mais ampla, não se limitando apenas às ações de
assistência estudantil, mas sim, consideramos que um de seus pilares pode compreender
uma opção para questões como permanência e evasão universitária, pois estes projetos
vinculam estudantes às atividades fins da universidade: extensão que gera ensino e
pesquisa, produzindo muito além do que consta nas funções da extensão de acordo com
os documentos oficiais da União. Concluímos que a extensão consiste em ação que
favorece, também, a permanência de estudantes na educação superior, inclusive, por
meio da utilização da arrecadação quando esta é destinada em prol da manutenção dos
estudantes extensionistas.
Palavras Chaves: Permanência, Extensão Universitária e Educação Superior.
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL
Helena Vieira de Andrade
helena.vieira2000@gmail.com
Ao longo dos anos, a educação vem passando por diversas mudanças em sua estrutura
de ensino, isso reflete na busca de um maior aperfeiçoamento no que concerne a
eficácia do ensino, nesse sentido, existem muitas divergências sobre a qualidade da
educação brasileira, seja por problemas relacionados a questões econômicas, culturais,
sociais, entre outros. Tais fatores passam a ter papel fundamental quando se trata da
oferta da educação brasileira. Diante de tal problemática, o foco principal desse estudo
gira em torno da educação superior no Brasil e sua estrutura organizacional. Apesar da
educação brasileira está inserida em um cenário diversificado e o governo brasileiro ter
implantado politicas públicas que facilitem o acesso a essa modalidade de ensino, a
procura pelo ensino superior ainda é insuficiente e de acordo com dados do ( PROUNI )
“apenas 11, 5% dos jovens de 18 a 24 anos frequentam cursos superiores”, nesse
sentido, para a construção do corpus da pesquisa, analisamos as propostas para o ensino
superior disponível em uma publicação da UNESCO em parceria com o MEC,
intitulado “Desafios e perspectivas da educação superior para a próxima década”. Para
fundamentar nosso estudo, tomamos como embasamento teórico os trabalhos
desenvolvidos por Gil (2009); Libâneo (2003); Neves (2007) e outros.
Palavras- Chave: Educação superior; politicas púbicas e ensino.
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OS SENTIDOS DA INTERDISCIPLINARIDADE NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA
BARBOSA, Kézia Espínola1
kezia_espinola@hotmail.com
PEREIRA, Maria Zuleide da Costa2
mzul@uol.com.br
O presente trabalho tem por objetivo dar continuidade a análise dos sentidos assumidos
de interdisciplinaridade em alguns documentos oficiais Nacionais promulgados em
2010 e 2015 (Diretrizes Curriculares da Educação Básica, Plano Nacional de Educação
– PNE/2014 e em Documentos locais (Plano Estadual e Municipal de Educação e os
Projetos Políticos Pedagógicos das Escolas), bem como nos discursos dos docentes no
contexto de escolas da Educação Básica na Rede Municipal de Ensino de João
Pessoa/PB, especificamente, no nível do Ensino Fundamental, anos iniciais e anos
finais. Configura-se em uma investigação de ampliação e aprofundamento do tema,
visto que na periodicidade entre 2015 e 2016 foi realizado um estudo inicial. Evidenciase que essa pesquisa se caracterizará a partir de diferentes critérios: segundo seus
objetivos, seus procedimentos de coleta, suas fontes de informação e ainda a natureza de
seus dados como defende GONSALVES (2003). Por essa razão configura-se uma
pesquisa exploratória e explicativa, quanto aos objetivos, bibliográfica e documental,
por se tratar, respectivamente, da utilização de textos, artigos e livros de diversos
autores, bem como a consulta aos documentos nacionais e locais, como fontes
primárias. A pesquisa ainda como pesquisa de campo, por se tratar de uma intervenção
no lócus investigativo, isto é, as escolas. A temática deste projeto, emerge de um debate
recorrente nas pautas de discussão do campo educacional brasileiro e internacional – a
interdisciplinaridade – e, perante as recentes mudanças que estão em processo no campo
curricular. Algumas destas mudanças estão postas nos documentos oficiais nacionais e
se apresentam como um requisito obrigatório de estudos e análises nas escolas
brasileiras. Os referências teóricas selecionadas vem desenvolvendo estudos sobre a
temática da interdisciplinaridade, a partir de LUCK (2016); FAZENDA (1994;2008);
LOPES (2006; 2008) entre outros.
Palavras-chave:
Fundamental.

Interdisciplinaridade.

Currículo.
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PERFIL SOCIOECONOMICO DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DA SAÚDE CAMPUS I / UFPB - EGRESSOS VIA SISTEMA DE COTAS DE 2012 A 2016
Sandra Maria Cordeiro Rocha de Carvalho
sandracordeiror@yahoo.com.br
Edineide Jezine
O texto ora exposto faz parte do estudo da tese de doutoramento em curso intitulado
“Fatores que influenciam a permanência de egressos da rede pública no ensino superior:
O caso dos estudantes da área de saúde do Campus I da UFPB”. A temática vem sendo
estudada no Projeto de pesquisa “Políticas de Educação Superior: os desafios da
inclusão, acesso e permanência no contexto da expansão das Universidades Federais”
sob a coordenação da Profa. Dra. Edineide Jezine. O estudo levou em consideração a
realidade do Sistema de Cotas na UFPB após a implantação REUNI, tendo como
direcionamento a adoção da Modalidade de Ingresso por Reserva de Vagas - MIRV, por
ingressantes da área de saúde via Sistema de Seleção Unificada SISU/ENEM, a partir de
2012 até 2016, compreendido como ano limite para apreciação e análise da situação
desses estudantes na instituição de ensino superior. Os dados apontam para uma
diferenciação no perfil dos ingressantes em relação à origem da escolaridade (completo
na rede pública), faixa etária ser a maioria de 18 a 25 anos, quanto ao status, continua na
instituição até a conclusão estudantes dos cursos de medicina, odontotologia,
fisioterapia, enfermagem, dentre outros e, com evasão/desistência significativas, o curso
de educação física. Ao mesmo tempo, observa-se uma aproximação das médias de
coorte na seleção, de uma forma geral, de todos os ingressantes na seleção do
SISU/ENEM. O estudo tem como suporte teórico as pesquisas realizadas por
(CASTELO BRANCO, JEZINE, NAKAMURA, 2012, 2014; CARVALHO, 2016;
DIAS SOBRINHO, 2010; BOURDIEU, 1988, LAHIRE, 1997, NOGUEIRA, 2012,
dentre outros).
Palavras-chave: Educação Superior, Democratização do acesso, Sistema de Cotas,
Permanência.
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PERMANÊNCIA E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: CONCEITOS EM EVIDÊNCIA –
BALANÇO DE PRODUÇÃO 2013 A 2017.
Francieli Piva Borsato
Samanta Felisberto Teixeira
O presente artigo tem por objetivo apresentar um balanço de produção de
conhecimento, de 2013 a 2017, sobre permanência e assistência estudantil nas
Instituições Federais de Educação Superior. Este estudo é parte integrante da pesquisa
nacional intitulada “Políticas, gestão e direito à educação superior: novos modos de
regulação e tendências em construção”, organizada pela Rede Universitas e vinculada
ao Eixo 5 – Acesso e Permanência na expansão da educação superior. A pesquisa é
parte das atividades realizadas no Grupo de Estudos e Pesquisas Políticas de Educação
Superior/Mariluce Bittar(Geppes/MB). Na coleta de informações no banco de teses e
dissertações da Capes utilizamos os termos “permanência” e “assistência estudantil”.
Aplicamos os filtros por ano de 2013 a 2017 e limitamos a pesquisa em duas áreas de
conhecimento: ciências sociais aplicadas e ciências humanas. Obtivemos 133 trabalhos,
nos quais realizamos a leitura dos resumos para constar a relação com as temáticas
priorizadas neste estudo. Então, verificar os termos evidenciados possibilitaram
entender como a política de permanência tem sido desenvolvida nas Instituições
Federais de Educação Superior e sua relação com a assistência estudantil. Com base nos
resultados consideramos que é preciso abordar a produção do conhecimento, cuja
identidade tem sido profundamente afetada pela implementação de ações e políticas que
muitas vezes não se coadunam com o incremento necessário para a ampliação e
fortalecimento de uma educação pública superior que garanta o acesso, permanência e
conclusão às pessoas vinculadas a esse nível de ensino. Igualmente, a produção de
conhecimento traduz como as ações institucionais estão sendo implementadas e
possibilita reflexões sobre tal condição. Por fim, a atualização e compreensão de como
os termos permanência e assistência estudantil têm sido apresentados e discutidos em
estudos e pesquisas nacionais recentemente fortalecem e dão fundamento à pesquisa
ampliada da Rede, indicando conceitos utilizados e em construção.
Palavras-chave: Rede Universitas; Educação Superior; Permanência; Assistência
Estudantil
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POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES NA EXPANSÃO DOENSINO
SUPERIOR NA REGIÃO NORDESTE: O PÚBLICO E O PRIVADO EM QUESTÃO?
Lígia Batista de Oliveira – UNIBRA
Alfredo Macedo Gomes – UFPE
Janete Maria Lins de Azevedo –UFPE
Essa comunicação apresenta resultados de pesquisa que analisou repercussões de
políticas de educação para o ensino superior – destacando em particular a região
Nordeste -que tiveram vigência a partir dos anos iniciais da década de 2000 e que, em
certa medida, reconfiguraram o campo (BOURDIEU, 2004, 2003) deste nível de ensino.
Inicialmente, contextualiza-se o objeto de uma perspectiva histórica, e toma-se por
referente ao quadro sócio político em que programas e projetos engendrados
influenciaram nessa reconfiguração. Usa-se o modelo teórico analítico de Trow (2005),
baseado na transformação de fases da educação superior, para se focalizar a realidade
brasileira/nordestina, tendo-se por base empírica os dados das PNAds/IBGE e a Sinopse
Estatística da Educação Superior do INEP, no período de 2003 a 2015 que são
examinados de uma perspectiva comparativa. Discute-se a significativa expansão da
oferta na última década, explicitando que atingimos a massificação do ensino superior,
inclusive no Nordeste. No entanto, ainda que tenha sido expressiva a interiorização das
matrículas na rede pública e que o ingresso da população jovem no ensino superior
tenha aumentado, a privatização desse nível no período agudizou-se, o que explicita,
contraditoriamente, efeitos perversos da política pública.
Palavras chave: Expansão do ensino superior; Nordeste do Brasil; massificação e
privatização.
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PRIVATIZAÇÃO ENDÓGENA NA UNIVERSIDADE PÚBLICA E OS EFEITOSNO
TRABALHO DOCENTE
Fabrícia Sousa Montenegro – UFPB
Este trabalho tem como proposta analisar no contexto da gestão universitária e das
políticas atuais de educação superior, os processos de privatização endógena na
Universidade Federal da Paraíba e os efeitos no trabalho do professor. Partimos da
compreensão de que a inserção da lógica gerencial nas universidades públicas afeta
substancialmente a prática docente, gerando experiências e sentimentos que modificam
a identidade e ética de trabalho do professor universitário. A universidade é entendida
como um campo de debate, de diálogo e de disputa de poder, que possui uma autonomia
relativa quanto ao contexto mais amplo da sociedade e por isso pode incorporar e
reproduzir certos comportamentos e atitudes sociais, e/ou ao mesmo tempo, transformálos. A pesquisa teve como principais referências, os estudos de Bourdieu, Sennett e
Ball. A investigação de abordagem qualitativa utilizou como instrumentos de coleta de
dados quinze entrevistas com professores e professoras que assumem cargos na gestão
da UFPB, além da observação e análise documental. Os resultados indicaram que a
UFPB tem inserido na universidade os princípios da gestão gerencial e privada no seu
Plano de Desenvolvimento Institucional e que as exigências por maior produtividade e
excelência acadêmica tem provocado a competição entre os docentes e construído
relações superficiais entre eles. Os sujeitos relataram experiências contraditórias de
prazer e sofrimento em relação ao seu trabalho, em função da falta de infraestrutura da
instituição e da sobrecarga de atividades, o que conduz a um processo de trabalho
precarizado. Os resultados indicaram também que há uma maior valorização da
pesquisa e das publicações, em detrimento de outras atividades acadêmicas que
igualmente dão sentido ao trabalho universitário, como o ensino e a extensão. Os novos
valores de referência e de prestigio do trabalho acadêmico quase não permitem que os
professores reflitam sobre sua profissão. Apenas experiências isoladas de resistência e
questionamento foram identificadas. É necessário promover ações coletivas de
enfrentamento apoiadas em valores mais humanos e solidários, fundamentais para
recuperar o papel social do professor universitário e da própria instituição universitária.
Palavras –chave: Privatização; gestão universitária e trabalho docente.
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PROUNI: UMA ESTRATÉGIA DE MERCANTILIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
BRASILEIRO?
Joseneide Souza Pessoa
Este estudo consiste em analisar a estratégica de mercado entre o setores público e
privado no que se refere à expansão do ensino superior brasileiro no período de 2004 a
2015, tomando como recorte empírico, o Programa Universidade para Todos-ProUni. O
programa se apresenta a partir de uma legalidade política, concebido através de um
discurso modernizador/democratizador, decorrente de uma tendência de
refuncionalidade da gestão pública do Estado que colaborou para a consolidação de uma
lógica expansionista do ensino superior. Os procedimentos metodológicos foram
baseados nas tipologias exploratória e descritiva da pesquisa social, utilizando-se de
dados documentais dos Sistema de Informação do ProUni e do Sistema da Receita
Federal sobre os valores de renúncia fiscal do Estado brasileiro. Os resultados
apresentados no SisProUni apontaram que em números absolutos de distribuição das
bolsas (parcial e integral) do ProUni foram dispensadas 2.227.038 (dois milhões,
duzentos e vinte e sete mil, e trinta e oito) bolsas a estudantes de várias regiões do país
no período de 2005 a 2014. Apesar de ser expressivos o número acumulado de bolsas do
Programa, mas os números da renúncia fiscal também foram elevados junto às entidades
privadas e filantrópicas do ensino superior que se filiaram ao ProUni. No período de
2006 a 2016, o Estado concedeu um montante de renúncia fiscal na ordem de R$
6.692.472.653,00 (seis bilhões, seiscentos e noventa e dois milhões, quatrocentos e
setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais). Este valor do ProUni expressa
0,41% do total geral de renúncia realizada pelo Estado no período indicado. Diante dos
valores, observa-se que a questão da democratização do ensino superior pela via de
expansão do setor privado, não se configura numa relação de parceria público-privado
de forma articulada aos interesses dos direito à educação, como um bem social e
público, mas um rearranjo entre o Estado e as empresas pelo caminho da
mercantilização do ensino superior, enquanto estratégia transnacional, mediatizada por
meio de uma governança refuncionalizada entre um discurso democrático e uma
perspectiva de prática gerencial de mercado.
Palavras-chave: Ensino Superior, Mercantilização, Expansão, ProUni.
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REFLETINDO SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A EDUCAÇÃO
INCLUSIVA: ANÁLISE DA MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA
EM LETRAS
Doutora Lindalva José de Freitas
Universidade Autônoma de Assunção/PY
proflfreitas@yahoo.com.br
Doutora Zélia Maria Melo de Lima Santos
Universidade do Norte do Paraná/ PR
zeliammelo@hotmail.com
O estudo dialoga sobre como o curso de Letras de uma Instituição Superior Privada
localizada numa cidade do interior de Pernambuco, vem preparando seus graduandos
para atuarem na educação básica numa perspectiva inclusiva. Esta pesquisa busca
responder a seguinte questão: como os documentos curriculares dessa instituição
contribuem para a preparação dos futuros professores no que se refere a educação
inclusiva? Dessa forma, verificou-se os instrumentos curriculares do curso de Letras em
consonância com as diretrizes do MEC (Ministério da Educação) e os referenciais da
formação de professores e da educação inclusiva. Esta pesquisa objetivou identificar
como o curso de Letras de uma determinada Instituição vem preparando os futuros
professores para promover a inclusão de alunos com deficiência, tendo como
instrumento norteador a Matriz Curricular do curso de Letras. A metodologia adotada
foi pesquisa bibliográfica e análise documental na perspectiva qualitativa por não
requerer o uso de métodos e técnicas estatísticas (PRODANOV; FREITAS, 2013) e por
oferecer subsídios para a reflexão sobre a realidade e os desafios para a formação de
professores qualificados para atuação na educação básica. Para tanto, fez-se a análise de
documentos da matriz curricular, ementa do curso de letras e a legislação do sistema
educacional, visando identificar a presença, nos mesmos de disciplinas que tratem do
ensino de alunos com deficiência, como instrumento favorecedor para atuar no contexto
da diversidade no cotidiano educacional. De acordo com os resultados, o curso de
licenciatura em letras da instituição investigada, segue recomendação do MEC quanto a
educação inclusiva, no entanto apenas no sexto período apresenta a disciplina de
Fundamentos Metodológicos para Portadores de Necessidades Especiais. Embora, a
ementa trate do assunto como uma disciplina epistemológica, num campo teórico de
saberes. Percebe-se que a Matriz Curricular, assim como a ementa do curso de letras
não tem garantido os saberes pedagógicos necessários para responder às demandas da
escola básica pública, principalmente em relação ao ensino de alunos com necessidades
educacionais especiais.
Palavras Chave: Formação de Professores. Educação Inclusiva. Matriz Curricular.
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UNIVERSIDADE E SOCIEDADE: O ACESSO POR POLÍTICAS DE EQUIDADE
Emily da Silva Nascimento – UFPB
emilynascimento@yahoo.com.br
Rodrigo André Silva Ayres
rodrigo.s.ayres@hotmail.com
Este trabalho pretende discorrer sobre a relação entre universidade e sociedade,
principalmente quanto a atual configuração das políticas afirmativas no contexto
educacional. E, a fim de viabilizar tal discussão, será abordado neste percurso sobre a
Educação Superior no Brasil o processo de expansão e medidas de equidade, balizada
pela Lei das Cotas Sociais (Lei nº 12.711/2012), com a qual as instituições federais de
educação superior tiveram que revisar a disposição de suas vagas de cursos a fim de
disponibilizar 50% delas aos candidatos socialmente vulneráveis. Trata-se, no entanto,
de um estudo com enfoque qualitativo, em detrimento de projeto de pesquisa em
andamento no domínio da UFPB, alcançado por levantamento bibliográfico. Desta
maneira, cabe frisar como o Estado democrático de direito tem ora viabilizado ora
desfavorecido o acesso e a permanência de grupos socialmente vulneráveis às
instituições de educação superior, uma vez que segue por uma lógica de inclusão
perversa, por meio da qual Chauí (2001) abordou, dentre as características da
democracia moderna, os direitos sociais como reivindicação de minorias, considerando
a sociedade de classes. Tal medida tem mudado o público universitário, até então
expressivamente marcado pela elite social brasileira, e que pela nova configuração em
que a universidade se constrói poderá brotar novos olhares, tendo em vista a mudança
de perfil social. Muitas vezes insuficientes para promover justiça social e atender
satisfatoriamente em seu território, vê-se que a focalização das políticas sociais tem sido
empregada por meio compensatório aos efeitos da acumulação de capital que estratifica
a sociedade brasileira em classes.
Palavras-chave:
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EIXO 4 – Gestão, Avaliação e Inovação na
na Educação
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A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O OLHAR DOCENTE PARA A CRIANÇA
COMO SUJEITO SOCIALSOCIAL-CULTURAL E HISTÓRICO
Andréia Sousa de Araujo
Universidade Federal da Paraíba
asa.andreiaaraujo@hotmail.com
Nádia Jane de Sousa
Universidade Federal da Paraíba
janenadia@gmail.com
Este trabalho foi desenvolvido a partir da participação no Programa de Estágios
Curriculares Supervisionado não obrigatório da Universidade Federal da Paraíba, pelo
qual se oportunizou o exercício de auxiliar de sala na Escola de Educação Básica da
Universidade Federal da Paraíba, situada no Campus I, em João Pessoa. Tem como foco
apresentar, a partir das observações feitas, práticas avaliativas individuais, realizadas em
uma turma do infantil II, no período do segundo semestre do ano de 2016. Seu objetivo
é proporcionar uma reflexão sobre a Avaliação na Educação Infantil trazendo como
subsídio os registros da avaliação das crianças, a partir de relatórios construídos pela
professora/supervisora, com colaboração da estagiária, e entregue à família no final do
período. Tais registros eram feitos a partir dos seguintes elementos: o Projeto PolíticoPedagógico da Escola, as observações feitas durante a rotina das crianças na instituição,
suas interações às atividades propostas pela docente e durante a realização de atividades
de Educação Física e Música, propostas por outros docentes. Assim, os relatórios
também se apresentam como uma forma de valorizar o trabalho pedagógico e os saberes
construídos por professores e crianças, sensibilizando outros agentes e outros coletivos,
para além do ambiente escolar, com finalidade de registrar a memória de suas ações.
Parte-se, pois, de uma concepção de criança como pessoa, sujeito histórico, de direitos e
produtora de cultura. A avaliação na etapa da Educação Infantil é apresentada como um
instrumento de suma importância para a percepção deste contexto, pois coloca o
professor e a instituição em papéis imbricados nesta ação. A criança é retratada como
protagonista das diversas experiências de aprendizagem e do seu desenvolvimento,
como preconiza os documentos nacionais, entre eles as Diretrizes Nacionais da
Educação Infantil (DCNEI, 2009). O docente e a instituição são postos como os autores
dos registros das ações das crianças, apontando suas singularidades e enfatizando suas
potencialidades. Desse modo, a avaliação aqui é exposta de forma reflexiva, a fim de
apresentar uma forma de avaliar na Educação Infantil que corrobora com o papel dos
docentes e das instituições acerca das crianças e suas especificidades.
Palavras-chave: Avaliação; Educação Infantil; Criança; Trabalho docente.
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A EDUCAÇÃO INTEGRAL ALÉM DO DISCURSO E O QUE A MATEMÁTICA DIZ
DO REAL
Dabda Mayane Feitosa - IFRN - Campus Santa Cruz
dabdamayane@hotmail.com
Cristiane Maria Praxedes de Souza Nóbrega - IFRN - Campus Santa Cruz
cristiane.nobrega@ifrn.edu.br
A educação integral e a escola de tempo integral são termos bastante utilizados entre
educadores e estudantes. Contudo, são diferentes em sentido e significado. A presente
comunicação tem como objetivo expor o que está por trás do discurso da Educação
Integral. Parte-se, inicialmente, da história da educação integral no Brasil, colocando-a
em seu contexto social para mostrar a diferença dos conceitos de Educação Integral e
Escola de Tempo Integral. Prosseguindo, analisa-se o Programa Mais Educação e
discute-se sua proposta de Educação Integral, implantada no Governo de Luiz Inácio
Lula da Silva. Por fim, são verificados os dados do Programa e se a meta do Plano
Nacional de Educação, em relação à escola de tempo integral, será cumprida no tempo
estipulado, fazendo uma matematização desses dados. A metodologia dessa pesquisa
baseou-se em fontes bibliográficas e em artigos publicados em periódicos e em
indicadores da educação. Para maior entendimento, foram utilizados estudos de alguns
teóricos como: Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Kersteneetzky. Considera-se que ao
longo da história do Brasil ocorreram muitas mudanças na educação brasileira e que a
ideia de educação integral e a escola de tempo integral se fizeram presentes em vários
desses momentos. Contudo, ao matematizar os dados dessa educação, vê-se que a
cobertura é de 22% do total de escolas da educação básica que atendem em tempo
integral, em 2013, o que representa menos da meta de 50% a ser atingida em 10 anos.
Assim, é preciso mais que dobrar a proporção de escolas com Educação em tempo
integral para chegar à meta proposta no PNE.
Palavras-chaves: Educação Integral, Escola de Tempo Integral, Programa Mais
Educação, Matematização de dados educacionais.
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ANÁLISE DA EVASÃO E REPROVAÇÃO EM DISCIPLINAS NOS CURSOS A
DISTÂNCIA DA UFPB
Antonio Marcos Moreira – DE/CCEN/UFPB
marcos@de.ufpb.br
Renata P. L. Jeronymo M. Pinto – DE/CCEN/UFPB
renata@de.ufpb.br
Vânia Rezende Carvalho – UFPB
vrcvirtual@gmail.com
Neste trabalho é feita uma análise da evasão de alunos e da reprovação em disciplinas
em sete cursos a distância da UFPB, nos períodos letivos compreendidos entre 2007.2 e
2012.2. Considerou-se para o estudo da evasão, todos os ingressantes nos sete cursos a
distância da UFPB por meio dos vestibulares realizados no período de 2007 a 2012,
bem como os que ingressaram na instituição por outras formas de ingresso, sendo a taxa
de evasão calculada, para cada curso e período letivo. Nas informações relativas às
reprovações em disciplinas foram observadas as variáveis: matrículas em disciplinas,
aprovados, reprovados, desistentes e trancamentos. Para efeito de reprovação,
considerou-se os alunos reprovados por média e também os desistentes, representando
os alunos que não frequentaram as aulas virtuais, tampouco participaram das atividades
programadas nas disciplinas, sendo a taxa de reprovação calculada. No tocante à evasão,
os cursos da EaD apresentaram taxas acima de 47,5% com exceção do curso de Letras
Libras que apresentou 30,5%. No que diz respeito à reprovação em disciplinas, o estudo
demonstrou que os cursos apresentaram taxa acima de 32% com exceção do curso de
Letras Libras com 25%. As altas taxas de evasão nos cursos a distância apresentadas por
este estudo são derivadas, principalmente, pelo aluno que deixou de matricular-se em
disciplinas durante dois períodos letivos consecutivos ou, terminado o prazo de
interrupção de estudos, não requereu prorrogação nem voltou a efetuar a matrícula em
disciplinas em período letivo subsequente. Na comparação entre os índices de evasão e
reprovação em disciplinas dos cursos EaD, verificou-se que as taxas não são as mesmas
nos dois fenômenos, apesar que em ambos os casos são altas. Quanto a ordem o curso
de Matemática apresentou as maiores taxas nos dois casos, contrapondo com o Curso de
Letras Libras com as menores. Nos demais cursos a ordem se mantém.
Palavras-chave: Evasão, Reprovação, Educação a Distância
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AVALIAÇÃO NO ENSINO DA MATEMÁTICA À LUZ DA APRENDIZAGEM
SIGNIFICATIVA
SIGNIFICATIVA UTILIZANDO RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS
Derick da Costa Ferreira
IFRN/ Santa Cruz
phenixdk@hotmail.com
Thiago Jefferson de Araújo
IFRN/ Santa Cruz
thiago.araujo@ifrn.edu.br
O presente trabalho é parte do estudo bibliográfico da monografia feita para a conclusão
do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) campus Santa Cruz. O que pretende-se
discutir aqui é o uso de resoluções de problemas matemáticos como avaliação no ensino
da matemática, tendo como base teórica a Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS)
de David Ausubel. Como fonte sobre o tema, foram estudados os livros de Moreira
(2001; 2011) que detalham o pressuposto de Ausubel com uma visão moderna, assim
como descrevem o uso de problemas para se realizar avaliações que de fato buscam
vestígios de aprendizagem significativa. A abordagem de pesquisa utilizada neste
trabalho foi qualitativa e de natureza aplicada, pois a TAS é uma teoria complexa e
aplicá-la exige reflexão. O principal objetivo desse trabalho é mostrar uma forma de
utilizar a Teoria da Aprendizagem Significativa em conjunto com problemas
matemáticos para avaliar a aprendizagem significativa no ensino de Matemática. Nesse
sentido, descreve-se como funciona uma avaliação utilizando problemas matemáticos
em conjunto com a teoria citada. Destaca-se ainda que as avaliações na TAS não
buscam a ocorrência de aprendizagem significativa, mas procuram apenas vestígios da
mesma, pois há muitos fatores envolvidos do processo de aprendizagem que podem
interferir nesse processo. Espera-se que a conclusão desse projeto possa oferecer aos
professores ativos ou formandos de Matemática uma visão diferenciada do que possa
ser uma avaliação dessa disciplina, contribuindo para o ensino de Matemática,
provocando alguma mudança significativa no processo de ensino-aprendizagem da
mesma. Esse trabalho também abre possibilidades para futuras pesquisas relacionadas a
TAS e resolução de problemas, em especial sobre como são feitas as avaliações à luz
dos pressupostos de Ausubel, visto que não há muito material publicado a respeito desse
tema.
Palavras-chave: Aprendizagem Significativa; Resolução de Problemas; Ensino de
Matemática; Avaliação.
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COMO SE CONSTRÓI O FENÔMENO EVASÃO ESCOLAR
Maríllia Gabriella Duarte Fialho - PPGE – UFPB 2017.
Mariana Brito - UNIPÊ
Este artigo analisou a evasão escolar e sua construção no decorrer da história
concomitantemente ao processo educativo, por meio de quatro obras: Didática Magna,
Marx e a Pedagogia Moderna, História da Pedagogia e Escola e Democracia na tentativa
de compreender como o fenômeno fora percebido no processo histórico e sua mudança
de entendimento no decorrer da história em paralelo com o desenvolvimento da
educação e com isso compreender como ele se comporta na atualidade. Daí surge a
seguinte questão: Como o fenômeno da evasão escolar se apresenta nas abordagens
teóricas, históricas e sociológicas de autores que tratam da problemática educacional?
Para se chegar aos resultados utilizou-se uma abordagem bibliográfica e se procedeu a
uma análise interpretativa e crítica sobre o fenômeno. Como resultado, admite-se que a
evasão escolar é um fenômeno inerente ao processo educacional e que veio se
“transformando” ao longo do tempo, de maneira gradual e lenta, (re) construindo-se à
medida que a sociedade repressora, intimista ia sendo modificada. Constatou-se que a
evasão construía-se à medida que a educação era vista apenas para os mais abonados, se
apresentando na sociedade de forma dissimulada. Esse fenômeno que edifica
sentimentos de exclusão, derrota ou mesmo tristeza para com aqueles vivenciavam tal
situação, vem se repetindo na história ocasionados por ideologias dominantes ou fatores
relacionados com as práticas educacionais ou pelas contingências socioeconômicas do
alunado. Essas são os principais fatores capazes de explica como e porque tal fenômeno
persiste até a contemporaneidade.
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CONSELHO ESCOLAR E AS EXPERIÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO PARA O
PROCESSO DEMOCRÁTICO DA ESCOLA
Profª Drª Fabrícia Sousa Montenegro – UFPB
Elizabete Rafael Santana – UFPB
Este trabalho tem o objetivo de analisar a atuação do Conselho Escolar da escola
Municipal de Educação Infantil e Fundamental Francisca Leite Braga da cidade de
Belém – PB, estabelecendo uma relação entre a participação efetiva nas tomadas de
decisões, as atividades desenvolvidas pelo conselho, as possíveis limitações que o
conselho escolar sofre em relação a sua atuação e, finalmente, as aprendizagens dos
conselheiros no exercício democrático da participação. O estudo teve como principais
referências, as publicações de Werle, Paro, Gadotti, Freire, como também a
Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96,
especialmente, os artigos que se referem à gestão escolar democrática e participativa. O
estudo de abordagem qualitativa utilizou como instrumentos de coleta de dados a
observação da reunião do Conselho e a aplicação de questionário aos sujeitos da
pesquisa. Os resultados indicaram que de maneira geral os conselheiros reconhecem a
importância deste instrumento democrático e da sua participação como membros. Eles
apontaram as dificuldades que enfrentas para participarem do Conselho, especialmente,
em relação à falta de tempo para conciliar o trabalho com as reuniões. Ademais, os
sujeitos indicaram falta de formação adequada para participar do colegiado, o que
prejudica o desenvolvimento de um conhecimento mais claro sobre o papel do Conselho
na dinâmica da escola e sua importância como órgão de decisões compartilhadas.
Apesar do conselho apresentar alguns problemas e dos limites vivenciados, os sujeitos
acreditam que este se constitui como um terreno fértil de possibilidades. Este se
constitui, de fato, como um instrumento de socialização, debate de ideias e busca de
soluções para os problemas da escola, além de contribuir para a construção e
consolidação de uma gestão democrática e participativa.
Palavras-chave: Gestão Democrática, Conselho Escolar, Participação.
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GESTÃO DO CONHECIMENTO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR: UM
ESTUDO INVESTIGATIVO EM UMA UNIVERSIDADE PÚBLICA DO ESTADO
DADA PARAÍBA
Larissa Siqueira Moraes – MPGOA/UFPB
lary_siqueira_@hotmail.com
Ludmilla Dantas Silva – MPGOA/UFPB
ludmilla.dantas@gimail.com
Manoel Morais da Silva Neto – MPGOA/UFPB
manoel_morais@hotmail.com
Wagner Soares Fernandes dos Santos – MPGOA/UFPB
wagnersoaresfernandes@yahoo.com.br
A gestão do conhecimento vem se tornando um instrumento de fundamental
importância para as organizações contemporâneas, sejam elas públicas ou privadas,
visto que o conhecimento é reconhecido como a chave para o crescimento das
organizações. As organizações que sabem gerir seu conhecimento de forma eficiente
estão aptas a aprender. Atualmente, organizações denominadas “aprendentes”, ou seja,
aquelas que são capazes de aprender, apresentam uma vantagem competitiva sobre as
demais por serem flexíveis e capazes de se adaptar às mudanças do meio mais
rapidamente. Dentro desse panorama de organizações aprendentes destacam-se as
Instituições de Ensino Superior. A Universidade Estadual da Paraíba – UEPB é uma das
maiores e mais influentes instituições de ensino superior do Estado da Paraíba, sendo
responsável pela formação de inúmeros profissionais nas mais diversas áreas e pelo
desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão de grande impacto na sociedade
local e regional. O presente estudo, portanto, propõe-se a fazer uma investigação sobre a
gestão do conhecimento na atividade administrativa da UEPB, bem como diagnosticar
sua realidade, buscando encontrar os obstáculos para a implementação de um modelo de
Gestão do Conhecimento e, consequentemente, para que a Universidade se torne uma
organização aprendente capaz de enfrentar cada vez mais novos desafios e fortalecer-se
como instituição. Do seu ponto de vista metodológico trata-se de uma pesquisa
qualitativa, por meio de um estudo de caso exploratório e descritivo. Percebeu-se que
não há uma política formal institucionalizada na Universidade e que se faz necessária
uma readequação do atual modelo de gestão praticado, bem como a promoção de novos
estudos mais aprofundados na temática.
Palavras-chave: Conhecimento. Gestão do conhecimento. Setor público. Universidade.
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O DIREITO À EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO ESPECIAL E SEUS INDICADORES
(2007(2007-2015)
Alex Bruno da Paz Silva
IFRN-Santa Cruz
alexbruno.if@gmail.com
Lenina Lopes Soares Silva (Orientadora)
IFRN-Santa Cruz
lenina.lopes@ifrn.edu.br
A proposição básica desta comunicação é promover uma discussão acerca da Educação
Especial no Brasil inserida na organização da educação. Entendemos que a Educação
Especial deve atender aqueles que dela necessitam de forma específica no espaço de
atendimento regular, seja na educação básica, seja na educação superior. Assim, temos
como objetivo compreender a organização sócio-histórica da Educação Especial no
Brasil caracterizando suas fontes de influência, como a europeia e a norte-americana,
até chegar a seu principal marco legal – a Lei de Inclusão. As discussões partem de uma
pesquisa bibliográfica em artigos relacionados à educação especial, e documental na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e na Lei de Inclusão. Com isso,
visualizamos a trajetória do tema em questão e vimos sua importância no decorrer dos
tempos. Essa teve início no país no século XIX por iniciativa privada e se desenvolveu
para conquistas alcançadas em âmbito nacional com a criação de organizações não
governamentais para assistir às pessoas que tivessem alguma deficiência física, mental
ou sensorial. Desse modo, passa a ter espaço constitucional e os indicadores presentes
no Anuário Brasileiro da Educação Básica (2007-2015) mostram avanços a essas
pessoas como garantia de direito, contudo, esse ainda necessita de mais investimentos
para que se torne realmente um direito garantido para os que dela necessitam. Os
resultados preliminares apontam que o posicionamento organizacional da educação
especial brasileira, seja ela municipal, estadual, federal ou privada tem apresentado
dados positivos e mostram que nas escolas da rede regular de ensino, por mais que
tenham crescido o número de matrículas ainda precisam de reestruturação arquitetônica
e tecnológica e de capacitação de professores para ensinar nessa modalidade de ensino,
dando-lhes condições para que além de garantir o acesso consiga possibilitar a
permanência e a saída com êxito.
Palavras-chave: Educação Especial, Direito à Educação, Lei de Inclusão

87

O CONHECIMENTO CIENTÍFICO COMO PROTAGONISTA NO
DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE
Patrícia Moreira de Menezes
Rogério Emiliano Guedes Alcoforado
O presente artigo faz parte de estudos que iniciaram de uma inquietação entre os
acadêmicos do ensino superior na atualidade: como preencher um espaço de
protagonismo na relação Estado -universidade – sociedade. O discurso que no mais das
vezes é ouvido quando se discute a importância do ensino superior e os investimentos
neste, é sobre sua pouca relação com a realidade na solução de problemas sociais. As
universidades e suas produções via pesquisa vêm atravessando críticas sobre sua
necessidade e seu impacto no desenvolvimento da sociedade. A quem favorece este
discurso? Como reverter esta situação? Partindo de estudos teóricos -nosso viés
metodológico -sobre responsabilidade social e inovação científica, discute-se a
necessidade de se repensar e ampliar o papel da universidade na sociedade; não sendo
suficiente hoje que o avanço no conhecimento científico em si seja um fim, devendo ser
meio para objetivos maiores que impactem na gestão pública e nos processos de
inovação tecnológica. Produção do conhecimento e aplicação do conhecimento. Sugerese na pesquisa que uma forma de estreitar a relação Estado – universidade – sociedade é
através de mestrados profissionais e doutorados profissionais. Este modelo de pósgraduação estimula os cientistas a resolver problemas através de suas pesquisas e segue
uma tendência atual que é a importância do resultado e a responsabilidade social das
instituições públicas e privadas. A difusão deste modelo propiciará mudança de
paradigma sobre o que é pesquisa e sua função social.
Palavras-chave: Universidade. Responsabilidade social. Inovação. Mestrados e
doutorados profissionais.
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O PROJETO DE EXTENSÃO: BEMBEM-VINDO! E A GESTÃO DA RECEPÇÃO DOS
ESTUDANTES INTERNACIONAIS EM MOBILIDADE ACADÊMICA
INTERNACIONAL NA UFPB
Welton da silva (UFPB)
welton.silva@aiesec.net
O processo de internacionalização, a partir da mobilidade acadêmica, vem representar
nos últimos anos um papel de destaque nos planos institucionais e nas políticas
estratégicas nacionais, voltadas para a maior integração da comunidade acadêmica. A
necessidade de gerir e integrar esse fluxo de estudantes está a cargo das assessorias ou
escritórios internacionais que tem como objetivo auxiliar e fomentar os trâmites de
cooperação e facilitar o intercâmbio de estudantes na Graduação, pós-graduação,
docentes e aperfeiçoamento de funcionários. Na Universidade Federal da Paraíba
(UFPB), a Assessoria de Assuntos Internacionais criada pela resolução do CONSUNI
N° 257/7 tem tais funções. Todavia, estes organismos institucionais estão a par de
diversas outras atividades, como por exemplo, a manutenção das cooperações
internacionais, ações estas centralizadas em atos burocráticos. É nesse contexto que
surge o projeto de extensão Bem -Vindo! Projeto de apoio ao estudante internacional
em mobilidade acadêmica na UFPB , iniciativa nascida a partir da necessidade e dos
questionamentos quanto a real importância da internacionalização para a comunidade
acadêmica local, e suas contribuições no que tange às formas linguística-culturais, de
construção de laços mais fortes entre os estudantes nacionais e internacionais, e a
contribuição destes para a pesquisa. Dessa forma, este trabalho terá um enfoque
analítico-descritivo, quanto às atividades realizadas pelo Bem-vindo!, no que concerne à
sua contribuição quanto a gestão da recepção dos estudantes internacionais e
fundamenta-se na revisão teórico-bibliográfico quanto a internacionalização do ensino
superior. A retórica torna-se relevante quanto às formas de gerir a mobilidade
internacional e como torná-la benéfica para a comunidade acadêmica local.
Palavras-chave: Mobilidade Internacional, Internacionalização, Gestão.
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POLÍTICAS DE DEMOCRATIZAÇÃO ESCOLAR: GESTÃO DO CONHECIMENTO E
A CONSTRUÇÃO DE SABERES
OLIVEIRA, Aldeci Luiz de
Profa. Dra. PMCG
aldecioliveira@hotmail.com
O presente artigo aborda as políticas de democratização escolar no processo de ensino e
aprendizagem e formas de participação na prática educativa da escola pública.
Definimos como objetivos de estudo analisar como a gestão do conhecimento deve ser
entendida como desdobramento de preocupações, estudos e práticas advindas do campo
da aprendizagem organizacional e amparadas na tecnologia da informação e
comunicação; como as políticas de informática na educação atuam no processo de
ensino e aprendizagem e formas de participação vigentes nas organizações do trabalho e
do currículo, na prática educativa da escola pública. Como abordagem teórica buscou
fundamentos nos estudos de Moraes (2001), Silva (2001), Moreira & Silva (2006),
Lopes & Macedo (2002), Sennett (2007), Moran (2008, 2009, 2011), Freire (2013),
dentre outros. Desenvolvemos a pesquisa empírica sob a forma de estudo de caso e
utilizamos questionários para a abordagem dos sujeitos da investigação. A metodologia
utilizada na presente pesquisa trata-se de uma abordagem qualitativa de cunho
documental e bibliográfico. O universo da pesquisa se deu em escolas do ensino
fundamental da rede municipal de Campina Grande – PB. Atribuímos relevância ao
estudo, cujo interesse estar em olhar para uma nova escola que requer compromisso e
envolvimento dos/as profissionais que a integram, começando por uma redefinição
organizacional da escola, repensar o currículo, através da renovação das práticas
pedagógicas, tendo como referência a melhoria da qualidade do ensino, como forma de
construir saberes.
Palavras chave: Democratização. Autonomia. Currículo. Aprendizagem.
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PROGRAMAS E PROJETOS FEDERAIS PESQUISADOS EM UMA ESCOLA
PÚBLICA DA MICRORREGIÃO DA BORBOREMA POTIGUAR.
Marcelo da Silva Bernardo
marcelobernardo13@yahoo.com
Dra. Enne Karol Venâncio Sousa
enne.sousa@ifrn.edu.br
O presente trabalho baseou-se em uma pesquisa sobre a existência dos programas e
projetos do Governo Federal em uma escola pública da região do Trairi,
especificamente na Escola Estadual Quintino Bocaiuva na cidade de Santa Cruz/RN.
Para que isso fosse possível, foi feito um levantamento dos programas existentes e
oferecidos pelo Ministério da Educação (MEC) às escolas públicas do Brasil e quais
deles faziam-se presentes na instituição pesquisada. Tendo em vista que as politicas
sociais são fundamentais para o desenvolvimento da educação básica, seja na zona
urbana ou na rural, é notório que os alunos são e devem ser o ator principal desse
evento, e, o papel do Estado é fazer com que esses alunos tenham acesso a esses
programas obrigatórios segundo a nossa Constituição Federal, e, assim, as políticas
públicas possam ser legitimadas e obter eficácia. Para os resultados finais, foram
distribuídos dois questionários aos servidores públicos, a saber, um docente e um
profissional da gestão, contendo as mesmas perguntas sobre a temática. A referida
pesquisa teve como objetivo entender na realidade da escola, a importância desses
projetos e programas para o seu contexto social na qual está inserida, tendo a noção de
que, a implementação incorreta deles, acaba por gerar prejuízos à gestão escolar. O
objetivo da pesquisa é conscientizar tanto pais, professores, alunos e escolas da
necessidade do debate público, da transparência, da sua elaboração em espaços públicos
e não nos gabinetes governamentais. A população precisa ser mais presente no que se
trata de educação pública, e saber que, esses recursos são obrigatórios segundo a nossa
Constituição, e, por isso, a necessidade de se abrangermos mais na transformação da
nossa sociedade.
Palavras – Chaves: Escola Pública; Projetos Educacionais; Programas Federais.
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PROJETO CANGURU – MOVIMENTANDO PAIS E FILHOS: UMA PROPOSTA
PROPOSTA
METODOLÓGICA DE ENSINO DE DANÇA PARA BEBÊS.
Laís Mayara Silva (UFPB)
laisluah@gmail.com
Cristina da Conceição Resende (UFPB)
cristina.c.resende@gmail.com
Ewellyn Elenn de Oliveira Lima (UFPB)
ewellynlima.o@gmail.com
O projeto Canguru – Movimentando pais e filhos, foi idealizado pela professora e
coordenadora do curso de Licenciatura em Dança, da UFPB, Juliana Costa Ribeiro, com
o intuito de estreitar/potencializar relações entre pais/cuidadores e bebês, através do
movimento. Tais desígnios se deram a partir de estudos que focavam no
desenvolvimento do bebê. Desde a sua criação passou por algumas modificações em sua
prática metodológica. No primeiro momento, a aula se dava advinda de temas onde se
focava no movimento e suas inúmeras possibilidades, hoje, o tema é usado como o fio
condutor para se criar uma movimentação -tal modificação estimulou a autonomia e
criatividade dos pais/cuidadores durante as vivências. A metodologia que se usa nas
aulas é esquematizada em quatro momentos: O “Bom dia”, momento de acolhimento,
onde os bebes e pais são recebidos; o tema, que é norteador da aula, sendo aplicado
através de uma narrativa onde se insere estímulos corpóreo-motor; a fruição, onde há
uma apresentação artística e, por fim, a ciranda, cuja a letra também foi composta para o
projeto. A proposta didática do projeto atua na produção de incitamentos para o melhor
desenvolvimento neurológico e psicomotor das crianças, buscando ainda reforçar uma
relação de respeito ao olhar desta criança enquanto cidadão de maneira a poder iniciar
um trabalho de formação de público para artes em geral, mais especificamente, para a
dança. Além de ter a capacidade de criar um sujeito que terá suas considerações do
mundo de maneira mais crítica, esta edificação poética possibilita um olhar mais
sensível, nas suas vivencias e sensações, fortalecendo, assim, um ser que se apropria dos
seus direitos.
Palavras-Chaves: Dança; Bebê; Desenvolvimento; Projeto.
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REFLETINDO SOBRE O DESEMPENHO DOS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DURANTE AS
AVALIAÇÕES NA DISCIPLINA ARTES
Jean de Lucena Hortêncio (UFPB)
Jessica Andrade Carneiro Sena (UFPB)
Karen Cris Arruda (UFPB)
A avaliação é causa de grandes debates na educação no Brasil. Modos de mensurar e
quantificar o aprendizado de outro tem sido pesquisado para que de forma mais
satisfatória seja aplicado dentro da escola. Propõe-se neste trabalho uma reflexão acerca
de experiências formadas no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID) da Universidade Federal da Paraíba, na área de dança, correlacionada ao
desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental, durante o processo de ensino
aprendizagem em meio às avaliações propostas pelos PIBID, voltadas aos conteúdos de
dança, no Centro Estadual de Ensino-Aprendizagem Sesquicentenário em João
Pessoa/PB. Ensinar arte de acordo com os PCN's está ligado a garantir ao aluno a
liberdade de imaginar e edificar propostas artísticas pessoais ou grupais com base em
intenções próprias integrando isso aos aspectos lúdicos e prazerosos que se apresentam
durante a atividade artística. Assim, aprender com sentindo e prazer estão associados à
compreensão mais clara daquilo que é ensinado. Ficando claro que o ensino da arte é
um processo e não um produto final, ensinando arte com arte tornando o processo mais
eficaz, pois, muitas vezes a preocupação com a nota é maior que o interesse em adquirir
conhecimento. Durante o breve período como bolsistas PIBID nos deparamos com
alguns conflitos em questão de avaliação. Como lidar com recuperações, reposições e
afins? Não seria a observação do empenho suficiente? Durante o processo que está se
dando pelos bolsistas do PIBID/Dança, é perceptível que durante as atividades
propostas pelos mesmos, os alunos de início tiveram entraves, mas em seguida
mergulharam em meio o processo disponibilizando-se mais as atividades (ao menos a
maioria). Porém, ao serem remetidos a uma avaliação percebeu-se tamanhas negações
para tal, já que alguns em suas expressividades demonstravam que não legitimavam tais
atividades como dignas de uma avaliação.
Palavras-chave: Atividade, Avaliação, Dança, Ensino-aprendizagem, Pibid.
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TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO NO PERÍODO 20112011-2014: UM
ESTUDO DESCRITIVO NA UNIVERSIDADE
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
Manoel Morais da Silva Neto (MPGOA-UFPB)
manoel_morais@hotmail.com
Jorge Fernando Hermida (MPGOA e PPGE-UFPB)
jorgefernandohermida@yahoo.com.br
Este estudo procura investigar como aconteceu o repasse de recursos da União para
programas sociais da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), no período 2011-2014
correspondente ao primeiro governo de Dilma Vania Rousseff. Buscando intervir na
realidade, o Governo Federal adotou como medida a descentralização de seus recursos e
incluiu em seu orçamento recursos destinados a programas sociais de seus órgãos para
que sejam transferidos a os outros entes da federação através de transferências
voluntárias, que podem ser classificadas como convênio, termos de cooperação ou
contratos de repasse. Através da publicação dos editais desses programas, os gestores
universitários interessados puderam submeter à análise dos órgãos concedentes da
verba, projetos cujo objetivo final estivesse alinhado com o propósito do programa. Para
que esses projetos fossem celebrados e se tornassem de fato convênios, foi preciso que
vários requisitos fossem respeitados, dentre eles projetos de execução e de prestação de
contas condizentes com os princípios da administração pública. Sendo a educação umas
das áreas que mais possui programas disponibilizados e a UEPB umas das principais
instituições de Ensino Superior do Estado da Paraíba, surgiu a necessidade de se
investigar, através de um estudo descritivo, a posição dessa universidade nesse cenário
das transferências de recursos e, indo um pouco além, revelar a destinação dos recursos
captados através de seus projetos. Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma
pesquisa quanti-qualitativa, documental e descritiva. Após analisar todos os convênios
assinados, celebrados, publicados e com alguma parcela já desembolsada pelo órgão
concedente no período 2011-2014, esta pesquisa conclui que a medida adotada pelo
Governo Federal e implementada na UEPB foi de grande importância, já que a
descentralização dos recursos federais como ferramenta de financiamento de ações e
projetos teve grande impacto social, que visou o interesse público e o bem estar da
população beneficiada.
Palavras-chave: Gestão Pública. Transferências Voluntárias da União. Convênios.
Universidade Estadual da Paraíba.
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UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE ESTATÍSTICA ATRAVÉS DA
MATEMATIZARÃO DE DADOS OFICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Rai Thonay de Ponte
Rai.pontes@outlook.com
Rosângela Araújo da Silva
rosangela.silva@ifrn.edu.br
Victor Fabrício Alexandre Sales
victorfabricio22@gmail.com
Lenina Lopes Soares Silva
leninasilva@hotmail.com
Trata-se esse trabalho de uma proposta para o ensino de Estatística através da
matematização de dados oficiais da Educação Básica. Partimos da observação de que na
maioria das vezes para o ensino desse conteúdo as questões de matemática utilizadas se
baseiam em dados fictícios e dessa forma não geram motivação nos educandos. Sendo
assim, nosso estudo tem como objetivo matematizar dados oficiais constantes do
Anuário Brasileiro da Educação Básica no que se refere ao Ensino Médio e assim
inserimos os educandos no campo de estudo. A problemática abordada na pesquisa se
caracteriza pela análise dos dados do desenvolvimento do Ensino Médio nos últimos
anos, além de observar a evolução dessa etapa da educação, analisa-se também o
cumprimento das metas proposta pelo Plano Nacional de Educação (PNE) Desse modo,
pretendemos gerar uma reflexão crítica nos alunos a respeito do tema abordado. A
metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo se baseia em pesquisas
bibliográficas realizadas em meios eletrônicos, monografias, dissertações e teses os
quais se referem ao ensino da estatística. Como resultados esperados obtivemos a
elaboração de questões matemáticas envolvendo estatística e tendo como base os dados
reais do já referido anuário no que diz respeito ao Ensino Médio, tais questões serão
aplicadas em uma turma da terceira série com a perspectiva de gerar nos alunos uma
reflexão critica, além de fazê-los compreenderem a realidade da educação brasileira da
qual fazem parte. Por fim, consideramos que essa pesquisa além de desenvolver um
aspecto educativo e de aprendizagem de matemática proporciona também uma reflexão
socioeducacional.
Palavras-chave: Ensino de Estatística, Matematização de indicadores educacionais,
Ensino Médio.
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A EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO DO IFRN –
CONTRIBUIÇÕES E PERCEPÇÕES CURRICULARES A PARTIR DA PTDEM
Mônica de Lima Pereira - IFRN – Campus Santa Cruz
monica_limap@hotmail.com
Ilane Ferreira Cavalcante - IFRN – Campus Santa Cruz
ilane.cavalcanti@ifrn.edu.br
O presente texto analisa a PTDEM da Educação Física (Proposta de trabalho para as
disciplinas do Ensino Médio) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN) e que foi criada com o intuito de organizar e sistematizar o
trabalho a ser desenvolvido nos cursos integrados e subsequentes e é considerada um
marco para a Educação Física (EF) na instituição, que, no contexto da sua história, nas
últimas dècadas, esteve atrelada aos pressupostos do “esporte competição”. Constitui-se
de uma pesquisa bibliográfica e documental que relaciona a proposta curricular da
PTDEM e o PPP (projeto político pedagógico) do IFRN e problematiza a educação, em
especial, a EF, no contexto do trabalho e da concepção de formação humana integral,
apoiado nas discussões de autores como Ciavatta, Frigotto e Ramos (2006); Machado
(2006), Moura (2011), Ciavatta e Frigotto (2011), além de contextualizar com algumas
práticas e experiências compartilhadas pelos professores com base em Batista et all
(2016). O texto é desenvolvido a partir das questões: A PTDEM está em consonância
com os princípios propostos pelo PPP da instituição, pensando nos princípios de
formação humana integral e trabalho como princípio educativo? As práticas e
experiências compartilhadas por alguns professores de EF estão sendo norteadas pela
PTDEM? A consulta aos documentos oficiais e literatura apontam que a PTDEM foi
criada com o objetivo de alinhar o discurso de formação humana integral defendida pelo
PPP da instituição, aponta ainda que a PTDEM tem sido usada como referência quando
analisamos algumas experiências compartilhadas pelos professores, e que embora a
mesma não deva ser utilizada como um manual, haja vista as peculiaridades e
particularidades de cada região do Estado, ela apresenta uma proposta crítica para o
ensino da Educação Física, que supera a proposta pedagógica esportivista, criando no
aluno o senso crítico e reflexivo a respeito do universo político e social no qual ele está
inserido.
Palavras-chave: PTDEM. Educação Física. IFRN. Ensino Médio integrado. Diretrizes
Curriculares.
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A ESGRIMA JAPONESA COMO FORMA DE CULTURA E ESPORTE PARA
EDUCAÇÃO NA UEPB
Irenilda Santos da Silva Medeiros
nildamedeiros@uepb.edu.br
Mariana Harumi Cruz Tsukamoto
Márcio da Silva Medeiros
marcio.medeiros@gmail.com
Introdução: O Kendo é uma arte marcial japonesa e uma modalidade esportiva de
esgrima, baseada em técnicas de espada de duas mãos (katana) da antiga casta militar
japonesa, os samurais. No Brasil o kendo completa O kendo começou a ser praticada no
Brasil quando os imigrantes aqui chegaram a mais de 100 anos. Há 10 universidades
brasileiras que contam com projetos de extensão relativos ao Kendo. O presente
trabalho tem como objetivo apresentar como o projeto de extensão Kendo vem sendo
desenvolvido na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Metodologia: trata-se de
um relato de experiência que descreverá o processo de implementação e
desenvolvimento do referido projeto na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).
Resultados e Discussão: O projeto foi implantado pela Coordenadoria de Esporte.
Lazer da UEPB (COEL/UEPB), no ano de 2014, através do Projeto de Extensão
“Políticas Públicas de Esporte e Lazer para Discentes da UEPB”, a modalidade de
kendo atualmente atende principalmente discentes, docentes e servidores da UEPB,
além da comunidade. As práticas ocorrem no Ginásio de Esportes do Departamento de
Educação Física em Campina Grande. Conclusões: A esgrima japonesa como forma de
cultura e esporte para educação na UEPB, tem ajudado a quem pratica o aprimoramento
humano, a formação pessoal, tem agregado conhecimento cultural e esportivo de forma
saudável. Fatores de relacionamento social, postura, condicionamento físico e limpeza
tem sido condicionantes na avaliação dos praticantes de kendo da UEPB. As
dificuldades encontradas para manter o projeto de kendo existem, uma das mais
sobrepujantes seria a dificuldade financeira constante nas universidades públicas em
projetos como esse, para aquisição de materiais necessários para praticar uma
modalidade esportiva e cultural.
Palavras-chave: kendo. UEPB. Universidade pública. Projeto de extensão. Esporte e
lazer.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES PARA ATUAÇÃO NO PROJOVEM
URBANO: UM LEVANTAMENTO SOBRE O TEMA NO REPOSITÓRIO DA
COORDENAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
(CAPES)
Silvânia Francisca Dantas
José Mateus do Nascimento
IFRN
A formação continuada de professores para atuar no Projovem Urbano merece atenção
especial, uma vez que essa modalidade de ensino atende a demanda de jovens que estão
fora da faixa escolar, além disso, são alunos que devido ao contexto social/existencial
no qual estão inseridos necessitam trabalhar durante o dia e estudar no turno noturno.
Diante da realidade vivida por estes, torna-se imprescindível à formação específica para
os docentes que trabalham com essa modalidade de ensino pelo fato de consideramos
que esse é um público de estudantes que chega à sala de aula depois de um dia de
trabalho. Reportando que o Projovem tem como finalidade profissionalizar os jovens
para o mundo do trabalho concomitante a conclusão do Ensino Fundamental. Nesse
contexto, este artigo tem como objetivo fazer um levantamento da produção do
conhecimento sobre a formação continuada de docentes para atuação no Projovem
Urbano. Além disso, o trabalho tem como objetivo específico apresentar os resumos por
cada autor nessas produções. A pesquisa foi realizada no dia 05 de junho de 2017 no
repositório do banco de teses e dissertações do Portal da Coordenação e
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Como resultados,
apresentamos quatro dissertações encontradas na CAPES sobre a temática em questão,
essas produções foram apresentadas durante os anos de 2010, 2013 e 2014. CASTRO
(2013, p.55). Como resultado, identificamos que a discussão sobre a formação de
docentes do Projovem Urbano tem enfatizado temas relacionados a exigência por fazer
um trabalho interdisciplinar. A formação continuada de professor do Projovem Urbano
não trata apenas de metodologias, busca também discutir sobre concepções políticas que
buscam a inclusão dos jovens no mundo do trabalho.
Palavras-chave: Projovem Urbano. Formação Continuada de Docente. Produção do
Conhecimento
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A FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS
CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MEDIO: ANÁLISE DE DISSERTAÇÕES E TESES
PUBLICADAS NA BASE DE DADOS DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES) NO ANO DE 2016
Lúcia Xavier Gonçalves - PPGEP/IFRN
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Adriana Aparecida de Souza PPGEP/IFRN
drycacyda@yahoo.com.br
O presente trabalho analisa as produções científicas, em educação profissional de nível
médio, na perspectiva da formação humana integral, publicadas na Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no ano de 2016. Trata-se de
uma pesquisa bibliográfica que descreve a problematização da relação trabalho e
educação, princípios fundamentais para entender a formação humana integral e suas
inter-relações, dentro do sistema educacional brasileiro, espaço de disputa e
contradições. A concepção de formação humana integral e a relação trabalho e
educação, apresentados nesta pesquisa, se apoiam nas discussões de autores como
Saviani (2007); Ponce (2015); Moura, Lima Filho, Silva (2012); Ciavatta (2005),
Frigotto (2007); Machado (2006), Moura (2016), Ciavatta e Frigotto (2011) além de
contextualizar com os estudos que são analisados neste trabalho. O texto é desenvolvido
a partir das seguintes questões: Como se caracterizam as produções acadêmicas no
contexto de formação humana, tendo como foco a educação de nível médio? Quais os
possíveis caminhos e impedimentos para a educação profissional de nível médio, na
perspectiva da formação humana integral? No ano de 2016, foram 68 trabalhos
publicados na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), tratando do tema formação humana integral e educação profissional. Dos 68
trabalhos publicados no referido ano, para esta pesquisa, foram selecionadas e
analisadas em seus resultados e caracterizações, nove produções, sendo quatro teses e
cinco dissertações. As produções estudadas apresentam uma postura crítica diante das
realidades encontradas. Analisam os ambientes escolares, como espaços de instrução
para o trabalho e para a vida e onde se devem (também) buscar os meios para formação
de sujeitos emancipados, e que possibilite à classe trabalhadora desvincular-se da lógica
da reprodução capitalista, na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Palavras-chave: Formação Humana Integral. Trabalho e Educação. Educação
Profissional; Educação Básica.
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A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO III NA FORMAÇÃODOCENTE:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Josefa Cristiane Pontes da Cruz
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Cristiano Rodrigo Gobbi
cristiano.gobbi@ifrn.edu.br
O presente trabalho é um relato de experiência com relação à disciplina de Estágio
Curricular Supervisionado III com enfoque no estudo e na análise da importância da
mesma na formação docente em matemática. O estudo foi realizado no Instituto Federal
do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Santa Cruz em parceria com a Escola Estadual
Isabel Oscarlina Marques e a Escola Estadual Rita Nelly Furtado, ambas situadas da
cidade de Santa Cruz/RN. A disciplina de Estágio Curricular Supervisionado III é
componente curricular na prática profissional da formação docente, possibilitando a
articulação entre teoria e prática, além de estimular a percepção de especificidades do
ensino de Matemática no espaço escolar. É composto, basicamente, da observação em
sala de aula e da regência no Ensino Fundamental (prioritariamente), envolvendo
também a produção de planos de aula e elaboração de portfólio contendo as atividades
feitas ao longo da disciplina. O objetivo desse relato de experiência é refletir sobre a
importância dessa disciplina para formação geral do licenciando, mais especificamente,
da relevância observada na formação acadêmica e pessoal dos alunos, com base na
realização de atividades didático-pedagógicas de caráter docente, de maneira
semelhante ao professor efetivo. A metodologia busca retratar o Estágio Curricular
Supervisionado III como campo de conhecimento no contexto da escola pública e da
formação profissional. É importante ressaltar que aspectos como a vivência das
necessidades e dificuldades dos alunos, a conduta desses em sala de aula, o contato com
outros profissionais da área da educação e com a escola pública em si constituem-se
notáveis instrutores para os licenciandos. Esse estudo considera ainda a consolidação e
vinculação dos conhecimentos desenvolvidos durante o curso de Licenciatura em
Matemática, além da relevância de estudos sobre o Estágio Curricular Supervisionado
III, pela possibilidade de aprofundamento de reflexões sobre o processo de ensinoaprendizagem em Matemática, suas relações e implicações pedagógicas no contexto
escolar.
Palavras-chave: Estágio Curricular Supervisionado III; Formação Docente; Regência
em Sala de Aula; Relato de Experiência.
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ANÁLISE DAS PUBLICAÇÕES ENCONTRADAS NO PORTAL DE PERIÓDICOS DA
CAPES ACERCA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E IDENTIDADE
IDENTIDADE
DOCENTE NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Juliana Kelle da Silva Freire Barbosa – IFRN
juliana.freire@ifrn.edu.br
Olívia Morais de Medeiros Neta – UFRN
olivianeta@gmail.com
Para se alcançar uma melhoria na qualidade do ensino faz-se necessário que os
professores estejam comprometidos com a difícil tarefa de ensinar que, por sua vez,
exige dos profissionais sentido e responsabilidade. Para tanto, os docentes precisam se
autorreconhecer como professores e essa reflexão se constitui como uma interação entre
a pessoa e as suas experiências individuais e profissionais. Portanto, é importante um
estudo que nos leve a compreender os processos de desenvolvimento profissional e de
construção dessas identidades pelos quais passam esses profissionais e que os levam à
construção, ou não, de uma identidade docente que se relaciona com o
autorreconhecimento como educadores. Sendo assim, este artigo tem como objetivo
mapear e analisar as produções científicas sobre desenvolvimento profissional e
identidade docente na perspectiva da educação profissional publicadas no Portal de
Periódicos Capes. Utilizamos o método exploratório para o levantamento das produções
e as analisamos por meio de uma abordagem qualitativa. De conformidade com o
objetivo, explanamos, inicialmente, sobre o Portal e a relevância da divulgação de
trabalhos científicos que contribuem para o desenvolvimento da ciência. Em seguida,
apresentamos e discutimos os resultados do mapeamento das produções sobre
desenvolvimento profissional na educação profissional encontradas usando os
descritores: “desenvolvimento profissional” entre aspas associado ao descritor
“educação profissional” pelo operador boleano and; os achados foram 23 produções,
dentre as quais 16 são artigos, 6 são dissertações e 1 é tese. Já com os descritores
“identidade docente” associado ao descritor “educação profissional” encontramos 10
produções, sendo 6 artigos, 1 dissertação e 3 teses. Por último, fizemos o cruzamento
dos descritores “desenvolvimento profissional”, “identidade docente” e “educação
profissional” e encontramos 3 artigos e 1 dissertação. Os resultados iniciais apontam
para uma produção pouco expressiva na área da educação profissional e que a temática
carece de mais estudos por parte da comunidade acadêmica.
Palavras-chave: Desenvolvimento Profissional. Identidade Docente. Educação
Profissional. Produção do conhecimento.
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A PERMANÊNCIA
PERMANÊNCIA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR NUMA PERSPECTIVA DE GÊNERO
1

NAS TESES E DISSERTAÇÕES DA CAPES -(2001 -2016)
Jailson Batista dos Santos (UFPB)
jaylsonbatysta@gmail.com
Rayana Andrade de Carvalho (UFPB)
carvalhorayana@yahoo.com.br
RESUMO: Pretende-se realizar um Estado da Arte sobre a produção de teses e
dissertações do banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), no que concerne à temática de gênero e sua relação com a
permanência na educação superior. Tal objetivo surge através da necessidade de
aprofundar as pesquisas sobre as questões de gênero, tendo em vista que os resultados
apresentados pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior e Sociedade
(GEPESS), destacam que o contexto da expansão na educação superior implicou a
inserção de mais mulheres do que homens nesse nível de ensino (JEZINE, 2016), no
entanto, esse fenômeno não resultou na democratização das carreiras profissionais, uma
vez que, os estereótipos de gênero ainda subsistem no interior da universidade, sendo as
mulheres ainda maioria, nos cursos feminilizados e de menor valorização social.
Considerando tal problemática, realizou-se um levantamento quantitativo do que vem
sendo produzido na temática de gênero e educação superior nos últimos anos, nos
resultados, foram encontrados 43 trabalhos nas temáticas referidas, no período de 2001
a 2016, sendo que apenas 12 destes discutiam a questão de gênero no contexto da
permanência. Nesse sentido foram analisados os trabalhos de Bonfim (2007), Piacitelli
(2008), Julio (2011), Santos (2013), Pereira (2013), Sousa (2013), Mello (2013),
Willeman (2013), Moraes (2016), Dentz (2016), Lima (2016) e Henriques (2016).
Concluiu-se que há poucos trabalhos que estabelecem intersecção entre a permanência
na educação superior e as questões de gênero, e que há necessidade de novas
investigações, que ampliem o arcabouço teórico e enriqueçam os elementos sobre as
dimensões que compõem a categoria permanência no âmbito do ensino superior.
Palavras-chave: Gênero. Permanência. Educação Superior.
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A PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO OMNILATERAL A PARTIR DA RELAÇÃO
TRABALHO E EDUCAÇÃO: UMA ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA
Maria Judivanda da Cunha-IFRN
mariajudivanda@gmail.com
Andrezza Maria Batista do Nascimento Tavares-IFRN
andrezza.tavares@ifrn.edu.br
Esse trabalho apresenta-se como instrumento avaliativo da disciplina “Sociedade,
Trabalho e Educação” do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional
(PPGEP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte (IFRN), o mesmo procurou discutir a relação entre a formação omnilateral,
trabalho e educação por meio de uma pesquisa bibliográfica, nessa perspectiva, parte-se
de uma compreensão ampla da categoria trabalho na visão marxista abordando a forma
que este encontra-se na sociedade capitalista e de como ele está ligado à educação e a
formação omnilateral. O artigo organiza-se a partir da introdução ao qual é apresentado
o conceito de trabalho partindo de um olhar marxista, e outros dois tópicos em que
discute-se o conceito de trabalho e educação na sociedade capitalista, na sequência
apresenta-se o tópico que trata de uma escola unitária, no qual o tipo de formação ideal
seria a omnilateral, e por último expõe-se as considerações finas a cerca dessa relação.
Partindo-se das reflexões dos autores aqui estudados, entende-se que a discussão sobre a
relação entre trabalho e educação voltados para a omnilateraladade é um contexto
complexo, uma vez que a sociedade ao qual vivemos tem como sistema de produção o
“capitalismo” e que este visa sempre o lucro. Entende-se que concepção de Marx, o
trabalho ocupa um lugar importante e que este traz um julgamento duplo a entender-se,
a transformação material e o de valorização do capital. Para tanto, considera-se que
romper a barreira de como se constituiu essa educação erguida com base em um modelo
de produção econômico e politico capitalista, seja indispensável para que possa-se
conquistar uma mudança socioeducativa na concepção de uma formação omnilateral.
Palavras – chave: Educação, Trabalho, Omnilateralidade.
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APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO PARA CONSOLIDAÇÃO DA
APRENDIZAGEM: UMA ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DO PGPCI
Diego Gomes de Lima – UFPB
limadiego.gomes@gmail.com
O processo de ensino constitui desafio diário ao docente que precisa dominar técnicas
de ensino voltadas para os seus objetivos pedagógicos através de metodologia própria,
buscando potencializar a aprendizagem dos alunos. Para tal, as estratégias de ensino
constituem ferramentas úteis nesse processo, sua variedade e uso adequado permite
auxiliar e facilitar o aprendizado. O objetivo dessa pesquisa foi analisar a percepção dos
discentes do Programa de Pós-graduação em Gestão Pública e Cooperação Internacional
(PGPCI) da UFPB na aplicação das estratégias de ensino vivenciadas durante a
disciplina Prática de Ensino no primeiro semestre de 2017. Foram trabalhadas dezenove
estratégias de ensino durante a disciplina, onde cada discente ficou responsável por
aplicar uma estratégia no contexto de uma aula com tema previamente definido. A
escolha das estratégias ocorreu mediante sorteio prévio. Essa pesquisa possui caráter
descritivo, partindo de uma abordagem qualitativa, através de pesquisa bibliográfica
sobre o tema relacionado. A coleta de dados ocorreu através da aplicação de um
questionário, elaborado com o auxílio da plataforma google forms, aplicado aos
dezenove discentes do PGPCI no final da disciplina. Os resultados apontam que para os
discentes o uso das estratégias de ensino, se bem aplicadas, contribuem para facilitar a
aprendizagem dos alunos e tornar as aulas mais dinâmicas e que a maioria pretende
aplicar futuramente as estratégias vivenciadas em sua atuação docente. As estratégias
consideradas mais eficazes no processo de aprendizagem para os discentes foram: mapa
conceitual, seminário dinâmico, seguido de estudo de caso e painel de notícias. Percebese assim uma opção por estratégias que são aplicadas em grupo e que permitem uma
maior interação entre alunos e aluno e professor. Verificou-se também que para os
discentes as estratégias que apresentam maior dificuldade de aplicação foram: stop
motion, videoaula, história em quadrinhos e jogos criativos.
Palavras-chave: estratégia, ensino, percepção, aprendizagem, pós-graduação.
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APONTAMENTOS SOBRE A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO ACERCA DO
PROFUNCIONÁRIO NOS ANOS DE 2014 A 2016
Ana Luísa Fonseca/IFRN
analuisafonseca@live.com
Ilane Ferreira Cavalcanti/IFRN
ilane.cavalcanti@ifrn.edu.br
O presente artigo tem por intuito fazer um levantamento da produção de conhecimento
acerca do Programa Indutor de Formação Profissional em Serviço dos Funcionários da
Educação Básica Pública, o Profuncionário. O Programa nasceu em 2005 como uma
proposta do Ministério da Educação (MEC) para a inclusão de uma área específica da
educação para seus funcionários, sendo assim, tem por intuito valorizar esses
profissionais e proporcionar a eles um bom desenvolvimento de suas atividades
educacionais (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012). Tratando-se de um curso
técnico, ofertado a distância e com quatro habilitações (técnico em gestão escolar,
técnico em multimeios didáticos, técnico em alimentação escolar e, técnico em
infraestrutura escolar), que tem como intuito formar a nível médio os funcionários da
educação básica. Este artigo busca conhecer as pesquisas realizadas sobre o
Profuncionário, por meio de uma pesquisa de cunho bibliográfico, realizada por meio de
uma coleta de dados no banco de teses e dissertações da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES). Tal inquirição ocorreu em
junho de 2017 e, ao proceder com as análises dos trabalhos selecionados, foram
observados os títulos das produções, seus resumos e suas palavras-chave, como também
sua aproximação com o objeto de estudo aqui pretendido, o que possibilitou um total de
cinco dissertações no período de 2014 a 2016. Este levantamento permite uma
compreensão maior acerca do programa Profuncionário, como ocorreu sua
implementação, as práticas da EaD, a necessidade de valorização desse profissional
não-docente da educação à luz do que foi debatido por Pedroso (2015) e Oliveira
(2015), a identidade profissional desse funcionário (LOPES, 2014) e, por fim, a evasão
discente nos cursos do programa, discutido por Perez (2016) e Jardim (2015).
Palavras chave: Profuncionário; Profissionais não-docentes da educação; Educação
Profissional; Produção de conhecimento.
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APRENDENDO FÍSICA DE FORMA LÚDICA ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO E
APLICAÇÃO DO LABIRINTO ELÉTRICO
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Maria Emília Barreto Bezerra (Orientadora)
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emilia.bezerra@ifrn.edu.br
O presente trabalho trata-se de um relato de experiência vivenciada pelos bolsistas do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto
Interdisciplinar (Física/Matemática) do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Santa Cruz. Tem por objetivo
principal mostrar uma das ações realizadas na Escola Estadual Virgílio Furtado, situada
no município de Lajes Pintadas/RN. A ação mencionada diz respeito à confecção de um
experimento denominado Labirinto Elétrico, com materiais de baixo custo, reutilizados
e de fácil acesso. Foi elaborado pelos alunos da 3ª série do Ensino Médio com o auxílio
dos bolsistas PIBID. Esse experimento possibilitou pôr em prática, de forma lúdica, os
conteúdos estudados em sala, durante as aulas de Física, referente a circuitos elétricos.
Após a elaboração do experimento, foi proposta uma competição entre os alunos.
Venceria o aluno que conseguisse percorrer todo o trajeto (um fio desencapado todo
retorcido) sem argola tocar no fio, ou seja, sem fechar o circuito. Se o circuito fosse
fechado, os outros colegas perceberiam, pois, um LED acenderia e um fone, reutilizado,
soaria. Ao final da competição, nenhum aluno conseguiu percorrer todo o trajeto sem
fechar o circuito. No entanto, o principal resultado dessa ação foi contribuir para tornar
o estudo da Física mais interessante, pela forma lúdica que foi utilizada e assim
aumentar o interesse dos alunos por essa disciplina que é tão temida no Ensino Médio.
A atividade também serviu para testar algumas habilidades dos alunos como
concentração, equilíbrio, controle do estresse, entre outras, e consequentemente, serviu
também para desenvolvê-las.
Palavras-chave: PIBID, Ensino de Física, Atividade Experimental, Labirinto Elétrico,
Atividade Lúdica.
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A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NO
CENÁRIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL
Vandernúbia Gomes Cadete Nunes/IFRN
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Alyne Campelo da Silva/IFRN
alyne.campelo@ifrn.edu.br
Ana Lúcia Sarmento Henrique/IFRN
ana.henrique@ifrn.edu.br
A formação e a atuação do pedagogo no Brasil tem passado por diversas mudanças após
a entrada em vigor da Lei n° 9.394/1996. Nesse cenário, esse artigo tem como objetivo
fazer o mapeamento e análise das produções científicas produzidas acerca da atuação do
pedagogo nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). O locus de
pesquisa foi o Portal de Periódicos da CAPES, pela importância desse repositório para a
produção do conhecimento no país. As discussões serão feitas a partir de uma
perspectiva histórico-crítica da educação. A investigação foi realizada, entre os dias 14 e
19 de julho, utilizando-se a ferramenta “busca por assunto” com os descritores
“pedagogo, IFs, educação profissional e tecnológica”. Foram encontrados 26 trabalhos,
sendo 2 teses e 24 artigos, dos quais apenas 3 trazem a discussão sobre a atuação do
pedagogo e/ou da pedagogia no campo da educação profissional, científica e
tecnológica nos IFs. Em dois dos artigos analisados, constatou-se que a atuação do
pedagogo nos IFs corresponde aos processos de supervisão, gestão e administração
escolar, incluindo um conjunto de saberes e de conhecimentos relacionados às
especificidades da educação que é feita nessas instituições, bem como aspectos
didáticos-pedagógicos, administrativos e legais da educação. Assim, o pedagogo atua
como um articulador do processo pedagógico dentro dos IFs. No outro texto,
identificou-se que alguns professores da EPT procuram o curso de Pedagogia para
complementarem sua formação pedagógica, mas se frustram ao perceber que os
conteúdos são voltados para a formação dos professores do ensino fundamental, ou seja,
inexistem disciplinas ou componentes curriculares do campo da EPT no currículo do
curso, o que também ocorre nas demais licenciaturas. A pouca produção encontrada
sobre o tema sinaliza que esse campo ainda necessita de pesquisas voltadas para a
atuação do pedagogo na EPT, a fim de que se possa compreender e subsidiar a ação
desse profissional na Rede de Educação Profissional.
Palavras-chave: Pedagogo, Institutos Federais, Educação Profissional e Tecnológica.
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A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS MANIPULÁVEIS NAS AULAS DE MATEMÁTICA
NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE SANTA
CRUZ – RN
Autor(a): Jéssica Targino Muniz
jessica.tar@hotmail.com
Orientadora: Rosângela Araujo da Silva
rosangela.silva@ifrn.edu.br

A utilização de materiais manipuláveis no ensino da Matemática vem sendo um tema
bastante discutido nas últimas décadas, com as seguintes questões: a eficácia no
processo de ensino e aprendizagem, o modo correto para aplicação em sala de aula e o
papel do professor em relação a esses instrumentos pedagógicos. As perspectivas,
possibilidades, desafios e limitações dessa ferramenta didática têm muito a contribuir no
âmbito da educação brasileira, à medida que forem sendo melhor compreendidos. No
que diz respeito à cidade de Santa Cruz/RN, nota-se que essa possui péssimos índices de
educação, especialmente na disciplina de Matemática, como revela o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de 2011, com nota igual a 2,8 (dois
vírgula cinco) na rede estadual (6º ao 9º ano) do município, sendo a meta projetada para
o ano de 3,8 (três vírgula oito). Nesse sentido, é de fundamental importância a
realização de pesquisas que visam conhecer o estágio atual da educação nessa região,
passo inicial para contribuir com a melhoria da qualidade do sistema educacional. Essa
pesquisa busca investigar a utilização de materiais manipuláveis nas aulas de
Matemática nas escolas estaduais de Ensino Fundamental da referida cidade.
Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica a respeito da utilização de materiais
manipuláveis nas aulas de Matemática, com base em autores como D’Ambrosio (1996),
Mendes (2010) e Lorenzato (2006). Após esse processo, foi preparado um questionário
para aplicação e análise com os professores envolvidos no processo, caracterizando
assim uma pesquisa-ação. Dessa forma, serão explorados aspectos como tempo de
atuação do professor, formação geral, conhecimentos sobre esse recurso pedagógico,
assim como possíveis dificuldades na aplicação desses em aulas de Matemática. A partir
desse estudo, será feita uma intervenção didática fundamentada nas considerações
desses docentes, configuradas com base na aplicação e análise dos questionários.
Espera-se, com essa pesquisa, estimular os docentes desse município a apropriar-se de
materiais manipuláveis nas aulas de Matemática, estudar e refletir mais sobre esse
recurso, suas possibilidades e limitações didáticas, tendo em vista as vantagens que essa
estratégia didática pode trazer aos alunos e à própria prática docente.
Palavras-Chave: Materiais Manipuláveis; Escolas Estaduais; Ensino Fundamental;
Ensino de Matemática.

110

A UTILIZAÇÃO DE PALITOS DE FÓSFORO EM ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO
ENSINO DE GEOMETRIA PLANA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Josefa Cristiane Pontes da Cruz, IFRN/ Campus Santa Cruz
jcristhi@hotmail.com
Thiago Jefferson de Araújo, IFRN/ Campus Santa Cruz
thiago.araujo@ifrn.edu.br
O presente trabalho é um relato de experiência de uma atividade aplicada na Escola
Municipal Miguel Lula de Farias com a turma do 7º ano do Ensino Fundamental,
localizada na cidade de Santa Cruz / Rio Grande do Norte. O estudo foi realizado no
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Santa Cruz na disciplina
Geometria Euclidiana e Suas Aplicações no curso de Licenciatura em Matemática.
Sabe-se que os alunos em geral tem bastante dificuldade em geometria, pois consideram
complicado o processo de abstração. Nesse contexto, é necessário que haja, em sala de
aula, práticas para melhorar o ensino-aprendizagem dessa área da Matemática. Esse
trabalho trouxe uma aula com abordagem diferenciada, onde foram utilizados palitos de
fósforo em atividades experimentais. A metodologia adotada no trabalho foi a pesquisa
bibliográfica, em busca de desafios matemáticos que visem o aprendizado do aluno de
forma mais dinâmica e atrativa. Dessa maneira, as atividades experimentais aqui
abordadas advêm de outros artigos, contendo, frequentemente, algumas adaptações
feitas pelos autores. Após a escolha e adaptação dos desafios, a atividade foi aplicada.
Assim, os alunos construíram várias figuras geométricas utilizando o material, assim
como resolveram desafios matemáticos envolvendo geometria plana. A partir dessa
confecção, foram feitos questionamentos aos educandos sobre os polígonos
representados com os palitos. Esses questionamentos, por sua vez, levaram a definir
semelhanças e diferenças entre as figuras geométricas, para posterior conceituação
dessas mesmas figuras. Foi percebido que por meio dessas atividades experimentais os
educandos fizeram uma melhor assimilação de conceitos da área de geometria, além de
desenvolverem o raciocínio lógico. Além disso, os alunos se mostraram mais
interessados na aula, facilitando o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, as
atividades que foram executadas proporcionaram um ambiente motivador para
aprendizagem de geometria, assim como ofereceram condições de observação,
associação, tomada de decisões, exploração de possibilidades e percepção, instigando a
curiosidade dos alunos de maneira prazerosa. Nesse sentido, é importante que os
professores busquem, cada vez mais, novas metodologias para o ensino de geometria
plana, visando estimular e ampliar as possibilidades de aprendizado de conteúdos dessa
área do conhecimento.
Palavras-chave: Geometria Plana; Figuras Geométricas; Relato de Experiência;
Utilização de Palitos de Fósforo.
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AS EXPERIÊNCIAS
EXPERIÊNCIAS DA PRÁTICA DOCENTE DOS PROFESSORES DE SOCIOLOGIA
NO ENSINO MÉDIO EM FORTALEZA/CE
José Anchieta de Souza Filho
Geovânia da Silva Toscano
Analisa-se as experiências da prática docente dos professores de Sociologia que atuaram
em sala de aula no ano letivo 2015 nas escolas estaduais de ensino médio em
Fortaleza/Ce. Para atingir nosso objetivo, realizou-se entrevistas com sete professores
graduados em Ciências Sociais com habilitação em bacharelado e/ou licenciatura, sendo
temporário ou efetivo da rede pública estadual, com roteiro previamente definido sobre
os seguintes temas: Concepção Educacional que fundamenta a prática docente; Prática
docente em Sociologia; Conteúdos e critérios para a definição do currículo; Currículo de
Sociologia praticado pelos docentes; Estratégias e Metodologias; Experiências da
prática docente. Como fundamentação teórica dialogou-se com Moraes (2004), Sarandy
(2004), Freire (2014), Morin (2011), Perrenoud (2000), Tardif (2008), entre outros. Os
resultados a partir das falas dos 7 (sete) professores apontam para uma prática docente
da Sociologia escolar que problematiza as experiências cotidianas dos alunos, buscam
desenvolver uma análise da vida social a partir das categorias estranhamento e
desnaturalização dos fenômenos sociais, se apropriam de estratégias diversificadas em
sala de aula -a abordagem etnográfica de um fato social pela observação - revelam a
preocupação de encontrar metodologias mais adequadas aos alunos do ensino médio.
Considera-se que a prática docente dos professores de sociologia em Fortaleza/Ce no
ano de 2015, se materializou quando estes nas sua próprias palavras revelam suas
experiências vivenciadas junto aos alunos conseguem “fazer que alguns fiquem com a
pulga atrás da orelha”, e o seu fazer ao “escolher uma temática e trabalhar bem aquela
temática”, partem da defesa que “a sociologia precisa mostrar qual è o seu potencial na
escola e na educação básica, a gente tem esse desafio”. Assim, nossa compreensão é que
no universo pesquisado a sociologia no ensino médio em Fortaleza aponta para uma
prática docente acontece no sentido de fazer cumprir sua função no ensino médio, ou
seja, de pensar sociologicamente a vida social. Este trabalho é fruto de uma pesquisa
acadêmica realizada sobre o Ensino de Sociologia na educação básica no Programa de
Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas (UERN) concluído em 2016.
Palavras-Chave: Sociologia – Prática Docente -Fortaleza.
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ASPIRAÇÕES E FRUSTRAÇÕES DOS ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS CAMPUS I - UFPB
Rayssa Marques Wallach – UFPB
rayssawallach@hotmail.com
Mara Leite Simões - UFPB/CE
mara.lsimoes@gmail.com
A entrada no ambiente acadêmico é caracterizada por caminhos desafiadores, onde se
idealiza um momento especial no qual o indivíduo passará a estudar aquilo para o que
foi vocacionado. Além disso, expectativas são criadas a respeito de mais um projeto de
vida a ser iniciado, ou seja, uma ótima conciliação com os estudos e a rotina pessoal, a
obtenção de estágios de qualificação profissional, estrutura de estudos adequada, entre
outras. Ao deparar-se com a realidade, as idealizações iniciais começam a ser desfeitas
em detrimento das dificuldades existentes e vivenciadas pelos estudantes. Dessa forma,
foi proposta a investigação das motivações e frustrações dos alunos do Curso de
Ciências Biológicas da modalidade licenciatura, do CCEN/UFPB. Logo, levantou-se o
perfil de 136 estudantes através de um questionário cuja coleta de dados ocorreu no
período de março a abril de 2017, compreendendo assim o período de 2016.2. A partir
de então se analisaram as aspirações e decepções desses alunos. Nesse olhar, incluem-se
a falta de didática dos professores, a frustração de um curso, no qual as expectativas não
foram atendidas, e o desestímulo. O índice de frustração foi maior se comparado com as
expectativas. A falta de didática dos docentes universitários, carga horária excessiva e a
desvalorização profissional estão entre as frustrações encontradas no período da
graduação. Melhorias foram sugeridas no intuito de tornar o curso mais proveitoso, a
fim de atender às expectativas dos graduandos, a exemplo da flexibilização da carga
horária e mais aulas práticas. Muitos problemas necessitam de solução para que o
ensino-aprendizagem do curso venha atender às expectativas dos alunos. Cabe à gestão
universitária formar estratégias eficazes, como, por exemplo, a melhoria da didática dos
docentes, o compromisso docente em atender aos alunos nas suas dificuldades, e trazer
orientações e apoio estudantil para lidar com as exigências do curso.
Palavras-chave: Frustrações. Motivações. Licenciatura em Ciências Biológicas.
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ATIVIDADES LABORATORIAIS NO PROCESSO FORMATIVO DOS ALUNOS DO
CURSO DE LICENCIATURA EM FÍSICA DO IFRN, CAMPUS JOÃO CÂMARA
Geneci Cavalcanti Moura de Medeiros – UFRN
Aurélia Bento Alexandre – UFRN
Alcindo Mariano de Souza – UFRN
O presente projeto tenciona desenvolver uma pesquisa de abordagem qualitativa e de
natureza exploratória. Sob a ótica dos aspectos teórico-metodológicos, investigará o
objeto concernente à importância das atividades laboratoriais desenvolvidas pelos
professores no processo formativo dos alunos do Curso de Licenciatura em Física do
IFRN – campus João Câmara. Para tanto, pretende-se analisar o que propõem os
documentos legais acerca do desenvolvimento das atividades laboratoriais no processo
de ensino e aprendizagem dos futuros professores de Física, tendo como ponto de
partida para a investigação as seguintes questões de pesquisa: que formação sobre
atividades laboratoriais está sendo oferecida aos futuros professores nas unidades
curriculares de Metodologia do Ensino de Física(MEF) I e II, no Curso de Licenciatura
em Física do IFRN, campus João Câmara? Como avaliam os futuros professores a
formação recebida sobre atividades laboratoriais nas disciplinas de Física e sobre
utilização de atividades laboratoriais no ensino de Física no Curso de Licenciatura em
Física do IFRN, campus João Câmara? Conforme subentendido, o campo empírico aqui
selecionado é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte-IFRN, Campus João Câmara, definindo-se como público-alvo o grupo de
professores da Licenciatura em Física, que leciona as disciplinas de Metodologia do
Ensino de Física I e II no curso de Licenciatura em Física do IFRN, os professores
orientadores de estágios, o grupo de alunos egressos. Para tanto, nortearemos nossa
pesquisa pelas contribuições de ARAÚJO (2012); FIGUEROA (2007) e FLORES
(2009). Como a pesquisa encontra-se em andamento, ainda não dispomos dos
resultados.
Palavras-chave: atividades experimentais; formação de professores; protocolos
laboratoriais, Ensino de Física; documentos oficiais.
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AVALIAÇÃO DE 2 MATRIZES CURRICULARES FRENTE ÀS DIRETRIZES
CURRICULARES NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA:
UM MODELO LÓGICO NA PRÁTICA
Lívia Maria de Oliveira
Lívia Mirelle Barbosa
Helder Rebelo
Thiago Coelho
Renata Cimões
Gustavo Godoy
O termo currículo refere-se ao percurso seguido pelo aluno do momento em que este
inicia seu processo de formação profissional, ao que o conclui em uma instituição de
ensino superior. As Diretrizes para o Curso de Graduação em Odontologia, instituídas
pela Resolução CNE/CES 3, de 19 de fevereiro de 2002, definem os princípios,
fundamentos, condições e procedimentos da formação de Cirurgiões Dentistas,
primando pela formação de um profissional integral. As Instituições de Ensino Superior
têm em mãos o desafio de construir projetos pedagógicos que operacionalizem esse
conceito, de modo a atender as demandas da sociedade. Neste contexto, este trabalho,
de abordagem qualitativa e exploratória, objetivou analisar criticamente duas matrizes
curriculares de odontologia, pertencentes a duas Instituições de Ensino Superior,
localizadas em regiões distintas do país, a luz das Diretrizes Curriculares Nacionais para
o Curso de Graduação em Odontologia. A metodologia utilizada, considerou um
modelo lógico para avaliação da formação do cirurgião-dentista com base nas DCNs,
proposto por Pessoa e Noro (2015). Foram analisadas as dimensões referentes à
integração entre os ciclos básico e profissionalizante, ao desenvolvimento de
competências e habilidades desejáveis, a formação profissional, além do
desenvolvimento do estágio curricular e atividades complementares. As duas estruturas
curriculares estão em consonância com os ideais preconizados pelas DCNs, apesar de
conterem pontos que não fortalecem a formação profissional do CD egresso, de acordo
com as mesmas. Notou-se uma fragmentação entre
o conhecimento básico e a clínica, bem como, a existência de uma carga horária
excessiva de atividades curriculares, havendo tempo reduzido para o desenvolvimento
de pesquisa e autoaprendizagem pelos alunos. Em nenhuma matriz foi vislumbrada a
existência de programas de fomento à pesquisa, nem a extensão universitária. Não
houve, ademais, parâmetros suficientes para julgar uma matriz melhor que a outra, uma
vez que ambas apresentavam carências.
Palavras-chave: Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais. Odontologia. Currículo.
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AVANÇO CONSERVADOR E A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO: NOTAS CRÍTICAS ÀS
TENDÊNCIAS REGRESSIVAS
Angely Dias da Cunha - Universidade Federal da Paraíba
gelly.cunha@hotmail.com
O objetivo é explicitar as raízes modernas do discurso político e ideológico do
conservadorismo, apresentando as continuidades que ligam o projeto da ilustração à
sociedade contemporânea e seus desdobramentos para política de educação. O presente
estudo de abordagem qualitativa, ancorado no método crítico dialético, busca
aprofundar o debate sobre os avanços e desdobramentos dos ideias conservadores
clássico e contemporâneos na formação sócio-histórica brasileira e na política de
educação. Com base nisso, é possível entender como o conservadorismo se reatualiza na
contemporaneidade e como tem incidência sobre as posições e direcionamentos do
Estado brasileiro para com a educação, mediante projetos de conservação e de apologia
direta e indireta ao capitalismo, como a “escola sem partido” e a reforma do ensino
médio. Nesse percurso marcado por contradições, tendo como cerne o modo de
produção capitalista em um contexto de crise estrutural, é possível pontuar como
discussão e resultado que a efervescência do pensamento conservador no Brasil se
revigora através dois aspectos: 1) fracassos de projetos voltados para o fortalecimento
da classe trabalhadora, cujos resultados levam ao conformismo e ao retorno de
pensamento e ideologia baseada no moral, na tradição, na naturalização da pobreza e na
culpabilização dos indivíduos; 2) processo de barbarização da relações sociais que
fazem ressurgir ideias fascistas, que são fortalecidas nesse momento de crise
econômica, política, cultural e social. Diante disso, concluímos que o mais recente golpe
de Estado instaurado no país se torna terreno fértil para propagação e defesa do
conservadorismo em sua versão mais destrutiva, cujo exponencial representativo se
encontra na “bancada BBB”(BOI-BALA-BLIBLÍA). Nesse contexto, o Estado
brasileiro, em consonância com as tendências conservadoras mundiais, sob orientação
dos organismos internacionais, vem adotando medidas de “combate” a perspectiva
crítica no âmbito da educação. Esse avanço do conservadorismo nas políticas sociais,
em especial, na educação, vem acontecendo desde a Declaração de Bolonha e na
atualidade tem se expandido como um projeto de sociedade, expressos em projetos
como “criança feliz” e as propostas de “ponte para futuro”, todos pautados em um
conservadorismo reacionário de naturalização da pobreza e de “combate” e “proibição”
ao pensamento crítico. Sendo assim, nossa finalidade é apontar as consequências,
desafios e possibilidades para educação nesse contexto, propondo uma educação para
além do capital, de perspectiva emancipatória.
Palavras-chave: Educação. Avanço do Conservadorismo. Crise estrutural do capital.
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BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL FEMININA NO BRASIL
BRILHANTE, Sebastiana Estefana Torres
CAVALCANTE, Ilane Ferreira
Historicamente a educação profissional no Brasil foi destinada predominantemente ao
sexo masculino, pois eram poucas as instituições que ofertavam educação profissional
destinada ao sexo feminino. Baseado nisso, o presente trabalho tem como objetivo
apresentar um levantamento das principais escolas profissionais voltadas para mulheres
no Brasil durante a velha república. Partindo desse pressuposto, utilizou-se como
metodologia uma pesquisa bibliográfica, buscando autores que discorram sobre a
historia da Educação Profissional no Brasil, com foco na presença feminina nessa área e
sob o enfoque dos estudos de gênero. Parte-se, portanto de autores como: Reis e
Martinez (2012), Bonato (2001), Silva e Paiva (2009), Gurgel (2006), Rodrigues e
Souza (2015), Tavares (2016), dentre outros, buscando apreender uma visão sobre a
trajetória do sexo feminino na educação profissional e conhecendo os cursos que eram
ofertados dentro das escolas profissionais destinadas a esse sexo. Podemos perceber
que, nas escolas de educação profissional predominou, durante muito tempo, a divisão
de sexos. O resultado dessa pesquisa mostrou que foram poucas as escolas profissionais
voltadas para o sexo feminino durante a velha republica, dentre elas, destacam-se: a
Escola Profissional Bento Ribeiro, Escola Profissional Rivadavia Correia, Escola
profissional Paulo de Frontin e a Escola Profissional Nilo Peçanha; todas instaladas em
capitais do país como Rio de Janeiro e Distrito Federal. Essas escolas eram responsáveis
pela formação profissional de moças com cursos voltados para o lar, como corte e
costura, cozinha, economia doméstica e artes. Assim, a pesquisa contribui para o campo
da educação profissional e a relação de gênero.
Palavras-chave: educação profissional, escolas profissionais femininas, estudo de
gênero.
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CONSCIENTIZAÇÃO DO PAPEL DA ESCOLA NO CONTROLE DO ABANDONO DE
ANIMAIS DOMÉSTICOS
Mariana Guedes de Lima Jovita (Licencianda em Ciências Biológicas/UFPB)
mariguedesbio@gmail.com
Profa. Dra. Mara Leite Simões (UFPB/CE)
mara.lsimoes@gmail.com
Este artigo propõe que o abandono animal seja tema de Educação Ambiental nas
escolas, pois, além de ser um problema de saúde pública, o abandono é prejudicial tanto
para o bem estar animal como para a economia e ecologia de uma sociedade. No Brasil,
já existe leis municipais que defendem este tema. Neste olhar, este projeto originou-se
como parte complementar da disciplina Didática, ministrada pela Profa. Dra. Mara Leite
Simões, com o objetivo de atender uma prática de docência integrando universidade e
espaços educativos. Segundo Santana e Oliveira (2006), a educação ambiental de
proteção dos animais é uma forma de gerenciar e melhorar as relações entre o homem
com o ecossistema. Berzins (1987) e Fuchs (2000) defendem que o convívio com
animais domésticos promove alívio em situações de estresse, garantido pelo contato
físico do ser humano com esses animais, trazendo sensação de proteção para ambos.
Para Garcia (2000) a ligação afetiva desenvolve atitudes humanitárias e este contato
auxilia a criança no desenvolvimento da capacidade de interação com outras pessoas.
Enquanto Santana (2006) ressalta a necessidade de construir uma relação melhor entre o
ser humano e o animal. As atividades desenvolvidas foram: palestra, produção textual,
estudo de caso e um questionário aos 58 alunos do Ensino Fundamental II, da Escola
Estadual Prof.ª Daura Santiago Rangel, em João Pessoa. Ao final apresentamos um cão
“cadeirante” resgatado. Na análise dos dados observamos que a maioria dos estudantes
prefere cães que gatos; 45 alunos já ajudaram algum animal de rua e 46 alunos
demonstraram o interesse em ficar com seu animal em caso de mudança de imóvel ou
cidade. Os alunos preferem adotar do que comprar e preferem criar um animal sem raça
definida. A conscientização e a responsabilidade sobre este tema deve começar pela
Educação, trazendo para o cotidiano do aluno o esclarecimento da importância dele
como um agente que pode prevenir o abandono animal.
Palavras-chave: Educação; Abandono Animal; Problema Público; Adoção Animal.
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CONSTITUINDO OS PROJETOS DE EXTENSÃO COMO UM ESPAÇO PARA A
FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO FÍSICA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Mariana Harumi Cruz Tsukamoto
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – USP
maharumi@usp.br
O presente trabalho tem como objetivo discutir de que forma projetos de extensão
universitária podem se caracterizar como um espaço formativo para estudantes da área
da Educação Física. Este relato de experiência pretende então, a partir da participação
do processo de implantação, coordenação e desenvolvimento de dois projetos na área
mencionada, pontuar as principais competências estimuladas junto aos estudantesmonitores, no sentido do desenvolvimento de sua prática pedagógica e profissional. A
metodologia utilizada foi a análise do material produzido ao longo do desenvolvimento
dos projetos como notas de reuniões, planos de aula, relatórios e observação. Foram
analisados os dados relativos a dois projetos desenvolvidos na Escola de Artes, Ciências
e Humanidades da Universidade de São Paulo. Os projetos “Iniciação Esportiva para
Adultos” e “Ginástica para Todos na EACH”, que ocorreram entre 2015 e 2017, tiveram
a participação de um total de sete monitores, os quais eram responsáveis por planejar e
implementar as aulas, auxiliar na divulgação e auxiliar em tarefas de organização
relacionadas aos projetos. A análise de dados nos permitiu observar que os alunos foram
estimulados à experiência de situações potenciais para o desenvolvimento de diferentes
competências necessárias ao profissional da área, como estabelecido por Feitosa e
Nascimento (2003), especialmente as relacionadas às habilidades de planejamento,
comunicação, avaliação e gestão. Além disso, como exposto por Marcondes (2015), os
projetos de extensão funcionam como um laboratório para os estudantes de Educação
Física, uma vez que oferecem concretude à interação entre a teoria e a prática, muitas
vezes inexistente nas matrizes curriculares disciplinares dos cursos de formação inicial.
À guisa de conclusão, é possível dizer que a participação dos estudantes em projetos de
extensão universitária pode ser um componente enriquecedor do processo de formação
profissional, uma vez que atribui sentido a diversos elementos estudados ao longo do
curso, além de construir e consolidar outros saberes (BONDÍA, 2002) que, muitas
vezes, não fazem parte do currículo formal.
Palavras-chave: Extensão Universitária; Formação Inicial; Educação Física.
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CONTRIBUIÇÕES DE UM PROJETO DE EXTENSÃO EM GÊNERO E DIVERSIDADE
PARA A FORMAÇÃO DOCENTE NA UFPB
Washington Allysson Dantas Silva – Universidade Federal da Paraíba
allysson_dantas@hotmail.com
Maria Deborah Cabral de Sousa – DFE/UFPB
deborahcabral.s@gmail.com
Defende-se a Diversidade, enquanto construção no espaço cultural, como um modelo
dinâmico e transversal que possibilita recortes sociais e subjetivos para e nos
indivíduos, a partir do qual pontuam-se discussões e intervenções de diversos setores,
assim como de diferentes campos de conhecimento. Este trabalho tem como objetivo
apresentar o projeto “Gênero e Diversidade na Escola: A importância da formação
docente” e sua contribuição na formação dos estudantes de licenciatura da Universidade
Federal da Paraíba, a partir da análise dos resultados obtidos acerca do oferecimento de
atividades de extensão e pesquisa à comunidade acadêmica. Utilizou-se como método o
Relato de Experiência à luz da abordagem qualitativa para a coleta e a análise dos
dados, apresentados neste trabalho de forma descritiva. As informações acerca do
projeto foram coletadas através dos documentos elaborados pelos escritos nas atividades
de extensão, das observações realizadas pelos participantes do programa, assim como de
seus relatos e discussões em grupo. Totalizaram-se vinte e uma (21) atividades de
extensão, planejadas no formato de seminários, oficinas, minicursos, saraus e
cineclubes. Contabilizou-se a participação aproximada de mais de 600 pessoas advindas
das diversas licenciaturas da instituição, assim como de profissionais e estudantes da
comunidade externa à UFPB. Os resultados apontaram a urgência da ampliação de
discussões relacionadas à temática de gênero e de diversidades voltadas para os cursos
de licenciatura da UFPB contrastados pelo alto número de participantes nas ações de
extensão. Observou-se que para os estudantes colaboradores o projeto significou a
emergência de novas abordagens teóricas e científicas, além da possibilidade de
mudanças de atitudes e crenças frente a situações comumente vivenciadas em suas
realidades pessoal e profissional.
Palavras-chave: Extensão universitária; gênero e diversidade; funções da escola;
significados.
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CURRÍCULO INTEGRADO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: EM BUSCA DE
ARGUMENTOS PARA SUA DEFESA
DEFESA EM ARTIGOS CIENTÍFICOS NO PORTAL DE
PERIÓDICOS DA CAPES
Erika Moreira Santos -IFRN
A educação profissional passa por um momento de mudanças em um dos seus
princípios -a formação humana integral, pela Reforma do Ensino Médio, diante da
separação em itinerários formativos. A integração entre Ensino Médio e Educação
Profissional é a forma considerada adequada para consolidar a formação humana
integral, mas esta corre sérios riscos de acabar. Nesse contexto, faz-se necessário
desenvolver pesquisas que gerem conhecimentos em defesa do currículo integrado na
educação profissional. Assim, este estudo faz um levantamento da produção de
conhecimento científico sobre currículo integrado na educação profissional nos últimos
10 anos. Tem como aporte de pesquisa o Portal de periódicas da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com o objetivo de identificar
nos resultados das pesquisas desenvolvidas os argumentos necessários para defender a
permanência do Ensino Médio Integrado à educação profissional no Brasil. Trata-se de
um estudo exploratório que para o mapeamento das produções utilizou os descritores:
“currículo integrado” e “educação profissional”, o que resultou na identificação de 22
artigos produzidos em português, de 2006 a 2016. Em seguida, procedeu-se à
caracterização dos autores e dos periódicos nos quais foram feitas as publicações. Os
principais dados identificados nos artigos relacionados ao tema foram analisados por
meio de uma abordagem qualitativa. O estudo revelou que ainda há um longo caminho a
ser trilhado no sentido das discussões sobre currículo integrado na educação
profissional, principalmente como forma de resistir aos ataques que ela vem sofrendo
ultimamente. Por meio da interpretação das produções científicas estudadas, foi possível
concluir que o currículo integrado representa, ao mesmo tempo, uma necessidade e um
desafio para o Ensino Médio Integrado, tendo em vista os empecilhos que a própria
natureza desta etapa da educação básica apresenta, tais como: a falta de formação
docente e as constantes mudanças empreendidas pela política educacional brasileira.
Palavras-chave: Currículo Integrado.
Conhecimento. Ensino médio integrado.
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO ESTÁGIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Diana Maria Alves de Araújo
Nádia Jane de Sousa (Orientadora)
Este trabalho consiste em um relato de experiência vivenciado durante a disciplina
Estágio Supervisionado II – Educação Infantil, do curso de Pedagogia da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB). Este componente curricular é obrigatório e foi realizado em
uma Instituição de Educação Infantil da cidade de João Pessoa/PB. Tem como objetivo
apresentar a metodologia utilizada para a realização do Estágio, em que teve base nos
Indicadores de Qualidade para a Educação Infantil, instituídos pelo Ministério da
Educação (MEC), como norteador de tal prática. Além disso, irá analisar as situações
concernentes a esta área de trabalho, confrontando e/ou aliando os conhecimentos
teóricos e práticos, além de permitir a identificação com as funções, posturas e
conhecimentos exigidos no contexto ao qual se insere. Diante deste contexto, o estágio
nos cursos de graduação caracteriza-se pelo primeiro contato do/a acadêmico/a com
uma das partes de seu futuro campo de atuação. Bem como, favorece a consolidação da
formação do/a estagiário/a, uma vez que possibilita o aprofundamento em assuntos
estudados no decorrer da disciplina. Para tanto, facilita a construção e a troca de
conhecimentos com os/as estudantes e o/a professor/a responsável em ministrar aquela
disciplina, como também, com os/as profissionais do local do estágio. Enfim, esta
experiência trouxe um contato direto com a área da Educação Infantil, propiciando a
pesquisa neste campo, pois foi promovida a reflexão e a formação do/a estudante
estagiário/a, na medida em que este/a vivenciava na instituição o que estudava no
decorrer do semestre. Por fim, este relato irá trazer uma análise apontando as
contribuições e compreensões do trabalho do pedagogo na Educação Infantil, como
também do que foi aprendido durante esse processo de formação pelo/a aluno/a
estagiário/a. O referencial teórico utilizado foi ALBUQUERQUE, FELIPE e CORSO
(2017); DRUMOND (2015); CANDAU (1997) e os documentos oficiais que regem a
Educação Infantil Brasileira.
Palavras-chave: Estágio. Educação Infantil. Formação docente.

122

DESEMPENHO PEDAGÓGICO DE PROFESSORES DE CONTABILIDADE: UMA
VISÃO DA QUALIFICAÇÃO DOCENTE NA PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DO
CURSO DE GRADUAÇÃO
Valdineide dos Santos Araújo
Universidade Nacional de Rosário – UNR
valdineidearaujo@ig.com.br
Marisete Fernandes de Lima
Universidade Federal da Paraíba – UFPB
mariseteufpb@gmail.com
Paulo Roberto Nóbrega Cavalcante
Universidade Federal da Paraíba -UFPB
paulocavalcante@ccsa.ufpb.br
O objeto de estudo buscou compreender o desempenho pedagógico de professores em
curso de Ciências Contábeis no exercício da docência na percepção dos estudantes de
graduação com relação à formação docente. O enfoque adotado exigiu uma abordagem
quantitativa, com auxílio da estatística descritiva, e a qualitativa, que se deu através da
análise de conteúdos de Bardin (2011). Para validar os dados foi utilizada a técnica de
triangulação de dados. A partir da literatura de Miranda (2011) foram levantadas as
dimensões e fatores necessários para as qualificações acadêmica, profissional e
pedagógica dos professores de contabilidade, que inicialmente foram enviados
questionário por meio do google-doc a 44 professores no exercício da docência em
cursos de Contabilidade da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) campus I em João
Pessoa e campus em IV Mamanguape, seguindo com entrevistas aplicadas a 20 alunos
concluintes do curso de ciências contábeis da UFPB nos referidos campi. Na análise dos
dados foi possível compreender na percepção dos alunos que os professores são bem
qualificados, muito embora ainda seja insuficiente quanto a titulação apresentada. Com
relação à pesquisa, os alunos concordam que a participação dos professores publicando
em periódicos científicos, interfere no melhor desempenho pedagógico do professor, na
qualificação profissional foi constatado que o professor necessita possuir experiência
profissional e didática, no entanto na qualificação pedagógica os estudantes percebem
não ser necessário ter uma pós graduação strictu-sensu em educação mas o título de
especialização latu sensu capacita e melhora o desempenho pedagógico do professor em
sala de aula, melhorando também o relacionamento com os alunos. Considera-se que
essas confirmações estão alinhadas a teoria discutida e reforçam a necessidade de
preparação (orientações) didático-pedagógicas para o exercício da docência, a
necessidade de formação continuada por meio de cursos latu sensu e strictu sensu para
melhorar o conteúdo de ensinar.
Palavras Chave: Formação Docente; Desempenho; Contabilidade
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EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL
BRASIL DO SÉCULO XXI: ENTRE A HISTÓRIA, OS
MARCOS LEGAIS E OS INDICADORES
Emanuel Adriano Dantas
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
emanuel.dantas@ifrn.edu.br
Fábio Reinaldo Rodrigues
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
fabinho.reynaldo@gmail.com
A educação superior no Brasil tem início com a chegada da família real portuguesa,
ainda no período Colonial, em 1808. Todavia, como direito social no Brasil tem seu
marco legal vigente na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996 que coloca o ensino superior como um dos dois níveis de ensino na
organização da educação brasileira. Nesta comunicação, nos propomos a discutir a
educação superior tendo como suportes: os marcos históricos desse ensino no país, do
período Colonial ao século XX com seus marcos legais e indicadores de matrículas
desse nível de ensino no século XXI. A metodologia é de natureza bibliográfica de
caráter quali-quantitativo, tendo como referentes autores que discutem a educação
superior no Brasil de forma histórico-crítica e dados oficiais das matrículas no ensino
superior de 2007 a 2015 apresentados por agências institucionalizadas cujos dados são
de domínio público na rede mundial de computadores e que tem como base dados
oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
Como estratégia de discussão faremos uma projeção numérica utilizando como
argumentos as metas do Plano Nacional de Educação de 2014-2024. Consideramos que
a educação superior no país tem avançado em termos de aumento de matrículas, no
entanto, a meta do PNE, para esse nível de ensino tende a não ser alcançada se novas
políticas de ensino que envolvam a educação básica em sua última etapa não sejam
implementadas até 2020 para impulsionar as matrículas.
Palavras-chave: Ensino Superior; Plano Nacional de Educação; História do Ensino
Superior; Indicadores do Ensino superior.
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ENSINO DAS CIÊNCIAS PARA A SUSTENTABILIDADE: A INCORPORAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA GREEN CHEMISTRY NO CURRÍCULO DA LICENCIATURA EM
QUÍMICA
QUÍMICA
Alessandra Carvalho de Sousa IFRN, Campus Apodi
alemelcarv@gmail.com
Cristina Emanuelly da Silva IFRN, Campus Apodi
cristinaemanuelle@hotmail.com
Tairiz Tatiani da Costa IFRN, Campus Apodi
tairiz.trt@gmail.com
Implicados nas discussões que se estão ampliando a nível mundial sobre os Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável proclamados pela UNESCO (Agenda 2015-2030), este
artigo foi produzido com o propósito de destacar a importância de uma urgente
reorientação dos programas educacionais existentes em todos os seus níveis e
modalidades na direção do desenvolvimento sustentável. Trata-se de uma pesquisa em
andamento financiada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (PROPI-IFRN), que tem o
objetivo de analisar a adequação pedagógica dos princípios da Química Verde (Green
Chemistry) no currículo e nas práticas curriculares do curso de Licenciatura em Química
do IFRN, Campus Apodi, através da análise de conteúdo dos documentos curriculares
do referido curso, de entrevistas semiestruturadas com os docentes das disciplinas
específicas e do núcleo didático-pedagógico e, por último, de discussões previamente
planejadas com toda a equipe técnico-pedagógica envolvida. A metodologia da pesquisa
é de natureza qualitativa e está relacionada à aspiração de adquirir e proporcionar
conhecimentos sobre os princípios da Química Verde e sua incorporação no currículo e
nas práticas curriculares da Licenciatura em Química, um enfoque metodológico que
possibilita o diálogo entre todos os implicados na pesquisa, de maneira que se possa
buscar as explicações, saberes e possíveis soluções aos objetivos planejados. Já na sua
etapa final, esta pesquisa propiciou um significativo aprofundamento teórico e
metodológico sobre a aplicação dos princípios da Química Verde no currículo na
educação superior, além da apropriação de conceitos específicos dessa temática tão
complexa e perícia na análise de conteúdo de documentos curriculares institucionais. No
entanto, espera-se ainda a descrição exaustiva sobre como os princípios da Química
Verde são teorizados e vivenciados no currículo e nas práticas curriculares da
Licenciatura em Química no IFRN Campus Apodi e quais são os objetivos, dificuldades
e possibilidades de sua incorporação. Além disso, a significação científica do trabalho
realizado será ainda maior. Espera-se que a experiência exitosa sirva de “lentes”
teóricas e metodológicas para se pensar o ensino de química na construção de um futuro
sustentável.
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Química Verde, práticas curriculares,
Licenciatura em Química.
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ESBOÇO CRÍTICO DA PÓSPÓS-GRADUAÇÃO NO BRASIL
Ingridy Lammonikelly da Silva Lima
Universidade Federal da Paraíba/Programa de Pós-Graduação em Serviço Social
ingridylima17@gmail.com
Bernadete de Lourdes Figueiredo de Almeida
Universidade Federal da Paraíba/Programa de Pós-Graduação em Serviço Social
blfalmeida@uol.com.br
Os Programas de Pós-Graduação brasileiro constituem-se, atualmente, como um dos
maiores campos de sistematização da Produção do conhecimento. Concentra-se
pesquisas, formulação de Programas e projetos nas mais diversas áreas, contribuindo
para o desenvolvimento social, político e econômico do país. Os primeiros Programas
de Pós-Graduação no Brasil datam dos anos de 1930, no entanto, foi apenas a partir dos
anos de 1960, exatamente no ano de 1965, através do Parecer da Câmara de Ensino
Superior de nº 977/65, conhecido como parecer Sucupira, que os Programas se
institucionalizam, passando a ter legitimidade. A institucionalização era necessária para
o desenvolvimento econômico do país, obedecendo a mesma lógica de implantação dos
Programas de Pós-Graduação nos países latino americano, sobre a égide de um Estado
autocrático burguês, que exigia o desenvolvimento de pesquisas que pudesse subsidiar o
avanço da modernização capitalista. Diante do atual contexto brasileiro, permeado por
uma crise política e econômica, a educação tem sido fortemente atacada, dentro do
pacote de desmonte dos Direitos Sociais. Assim, compreender a Pós-Graduação em
meio a este contexto se faz necessário considerado que se trata de um campo vasto de
compartilhamento de experiência, pesquisas e projetos, além de aprimoramento e
qualificação da Produção de saberes. Deste modo, a presente proposta tem como objeto
de estudo a Pós-Graduação brasileira, objetivando a sua compreensão a partir dos
desmontes sociais, ocasionados pela crise política e econômica. Propõe-se apresentar
uma análise crítica da atual situação da Pós-Graduação, apontando tendências diante das
inflexões do atual quadro histórico, no qual situa-se o Brasil, na defesa e no
entendimento de que é preciso garantir a Produção a partir dos recursos públicos e sem
perda de qualidade. Evidenciamos o método crítico como luz deste estudo que será
realizado por meio de uma análise do referencial bibliográfico, bem como dos
documento, emendas Constitucionais e Projetos de Lei que tramitam em torno da PósGraduação brasileira.
Palavras-Chaves: Pós-Graduação. Crise. Conhecimento.
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ESTATÍSTICA NO ENSINO MÉDIO: TRABALHANDO DADOS DO ENEM
Calígena Batista de Paiva Silva – IFRN
kaligena1998@gmail.com
Rita de Cássia Shirlyane Vasco Campêlo – IFRN
ritadecassia220397@gmail.com
Janilson Claydson Silva Brito – IFRN
janilson.brito@ifrn.edu.br
O presente trabalho pretende matematizar alguns dados do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) utilizando a metodologia de ensino “modelagem matemática”
relacionando-os a conteúdos de estatística para turmas do Ensino Médio. Além de
trabalhar para reforçar os conteúdos já aplicados de média, moda e mediana, o artigo
pretende informar acerca da queda dos índices de inscrição no Enem, afim de estimular
os discentes a participarem do mesmo. Este trabalho foi desenvolvido na disciplina de
Estatística do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN Campus Santa Cruz. No intuito
de abordar dois assuntos de extrema importância para os alunos do Ensino Médio, que
serão os conteúdos matemáticos que nitidamente estão bem presentes no cotidiano dos
mesmos e o Enem, exame que auxilia no ingresso dos discentes no Ensino Superior. O
trabalho será desenvolvido a partir de pesquisas bibliográficas, e de pesquisas
quantitativas aplicadas pois busca gerar conhecimentos para a aplicação prática acerca
dos assuntos já mencionados anteriormente. A parte prática do trabalho será
desenvolvida na Escola Estadual Maria Arioene de Souza do município de Campo
Redondo – RN, onde será ministrada uma aula com o tema proposto anteriormente,
visto que os ministrantes da aula são bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência – PIBID que está presente na escola, pretende-se pois além de
informar os alunos sobre os índices de inscrição no Enem e incentivá-los a participar
ativamente das futuras edições do exame, divulgar a partir deste trabalho mais um dos
projetos desenvolvidos em parceria com o PIBID buscando o aperfeiçoamento do
ensino.
Palavras-chave: PIBID, Estatística, Modelagem Matemática, Enem, Ensino Médio.
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ESTATÍTICA NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL:
FUNDAMENTAL: UM ESTUDO
EXPLORATÓRIO E APLICADO COM INDICADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Victor Fabrício Alexandre Sales
victorfabricio22@gmail.com
Rosângela Araújo da Silva
Rosangela.silva@ifrn.edu.br
Rai Thonay de Pontes
rai.pontes@outlook.com
Lenina Lopes Soares Silva (Orientadora)
leninasilva@hotmail.com
RESUMO: A estatística é um agrupamento de procedimentos usados para analisar,
obter e organizar dados, propiciando um relato objetivo e claro sobre diversas situações.
É indiscutível a importância da estatística na formação do discente, bem como a
relevância da matemática como uma matéria pluridisciplinar que atua em diversos
campos do conhecimento da humanidade, ora como ciência, ora como linguagem
universal. Neste trabalho de natureza exploratória objetivamos investigar a produção do
conhecimento a respeito do ensino de Estatística no 9º ano do Ensino Fundamental, e,
além disso, o método que esse conteúdo tem sido trabalhado nos livros didáticos. Para
isso, discutimos os aspectos históricos de Estatística, mostrando também as definições e
conceitos desse conhecimento, em seguida analisamos a produção do conhecimento
sobre Estatística no ensino fundamental no Banco de Teses e Dissertações da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e
exploraremos livros do 9º do ensino fundamental, buscando o que sugerem e a forma
como se organiza e orienta com relação ao ensino da temática em estudo. Por fim,
elaboramos uma proposta para o ensino de Estatística para o 9º ano do Ensino
Fundamental, na qual adotamos como metodologia o uso de indicadores já tratados
estatisticamente no Anuário Brasileiro da Educação Básica dos anos de 2016 e 2017.
Após as reflexões, os indicadores são transformados em situações problemas, problemas
matemáticos e exercícios matemáticos do conteúdo de Estatística no sentido de
problematizar as questões formuladas. Diante disso, a metodologia de pesquisa
empregada se insere na área de ensino de Matemática com ênfase em procedimentos
derivados de pesquisas bibliográficas e documentais em perspectiva aplicada.
Pretendemos, assim, colaborar para a compreensão da maneira como esse conteúdo é
ensinado e tem sido trabalhado no decorrer do ensino e da produção de conhecimento.
Palavras-chave: Estatística; Ensino de Matemática; Indicadores da Educação Básica.
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EXPANSÃO UNIVERSITÁRIA E FORMAÇÃO DOCENTE: INCLUSÃO
EDUCACIONAL, DIGITAL E SOCIAL DE MULHERES NO INTERIOR DA PARAÍBA.
Rita Cristiana Barbosa, Dra.
As experiências de Educação à Distância (EaD) desenvolvidas no Brasil têm como
objetivo principal formar professores(as) que atuam no magistério sem a formação
superior e também atingir a grande demanda de pessoas que não têm acesso à educação
superior, situação agravada em lugares distantes dos grandes centros e nos Estados mais
pobres do país. Estes cursos contam com alunado composto majoritariamente por
mulheres, trabalhadoras, com mais de 30 anos. Este texto é resultado de uma
investigação de abordagem qualitativa, inspirada na perspectiva de gênero e na
epistemologia feminista, que objetivou analisar as experiências de alunas e ex-alunas
dos cursos de Licenciatura EaD da Universidade Federal da Paraíba -UFPB Virtual,
destacando questões de inclusão. A opção foi pelo método narrativo autobiográfico e o
corpus se constituiu de narrativas de 90 mulheres, construídas de várias formas e em
tempos diferentes, de 2010 a 2014. As narrativas foram analisadas pelo método de
análise textual discursiva. O diálogo interpretativo contou com a interlocução entre os
sujeitos da pesquisa, a investigadora e autoras(es) como Helen Fisher, Cecília Castaño,
Rena Palloff e Keith Pratt, Gypsy Abbott e Lisa Bievenue dentre outras(os),
destacando-se os contextos pessoais, profissionais e geográficos das estudantes; as
dificuldades de conciliar maternidade, matrimônio, trabalho doméstico, trabalho
assalariado e formação docente; e os ganhos de novas aprendizagens e potencialização
de outras a partir da experiência formativa. Concluiu-se que, além da construção de
conhecimentos formais, importantes para a melhoria das práticas pedagógicas das
docentes, as mulheres adquirem autoconfiança com a utilização das TIC pela
necessidade de uso constante exigida pela modalidade, e desenvolvem competências
cognitivas, operacionais, socioemocionais e femininas, compreendidas como as
capacidades que compõem o pensamento em rede, mais característico das mulheres.
Isso possibilita a diminuição da brecha digital de gênero, a recriação das suas
identidades e a potencialização de vários tipos de empoderamento.
Palavras-chave: Mulheres. Educação Universitária à Distância. Saberes. Inclusão.
Empoderamento.
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HOJE VAMOS ESTUDAR LATIM: UMA REFLEXÃO SOBRE AS EXPERIÊNCIAS E
DIFICULDADES DO ENSINO DA LÍNGUA LATINA NA MONITORIA
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Universidade Federal da Paraíba-UFPB
laisctsouzaletras@gmail.com
O ensino da Língua Latina já foi considerado importante e fez parte da educação básica
até 1961, quando ficou reduzido aos currículos das graduações de Letras. Esse processo
de mudança nas diretrizes da educação nacional envolve diversos fatores sociais que
sempre levaram ao debate da importância do ensino do latim. Hoje, na Universidade
Federal da Paraíba, o latim está presente apenas nos cursos de Letras Clássicas e Letras
Português, sendo ofertado pelo Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. No
contexto universitário, essa disciplina se faz importante por fazer parte da formação do
aluno de Letras e resgatar a relevância cultural das línguas clássicas, porém, o
componente ministrado apresenta grandes índices de evasão, reprovação e desistências,
dilatando o tempo para a efetiva graduação dos discentes. Visando essas dificuldades,
aos alunos de Letras Clássicas que já tenham cursado esse conteúdo, é oferecida a
oportunidade de participar da monitoria de Língua Latina I. Os objetivos da monitoria
são: além inserir os alunos na prática docente, reduzir a reprovação e a evasão na
disciplina, entender as suas causas e produzir uma reflexão sobre as dificuldades dos
alunos no processo de aprendizagem. Os problemas vão desde a forma de ensino da
língua, às questões sociais, que afetam a vida dos alunos, causam dificuldades na
aprendizagem e fazem com que o componente seja considerado “difícil”. Diante disso,
além dos objetivos mencionados, o trabalho desenvolvido na monitoria, deve ajudar a
coletar dados para a melhoria da metodologia da disciplina, proporcionando um diálogo
entre alunos e professores. Fatores como desinteresse, desconhecimento da importância
da língua, base precária no ensino fundamental, conteúdo pouco atraente, diversos
problemas para além da universidade, são enfrentados diariamente por alunos e
professores, mesmo assim, nesse projeto, ainda que diante de dificuldades, foram
conquistados bons resultados, que devem ser analisados para além dos dados numéricos
obtidos.
Palavras-chave: Ensino de Latim; Latim; Universidade; Educação.
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JOGOS E ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL NO CURSO DE
CÁLCULO ALGÉBRICO
Raquel da Silva Pereira
raquelly.ps@gmail.com
Cristiano Rodrigo Gobbi (orientador)
gobbbi86@gmail.com
O presente trabalho tem como temática: jogos e atividades lúdicas, ferramentas
pedagógicas para o curso de calculo algébrico desenvolvido a pesquisa em IFRNCampus Santa Cruz onde os professores podem utilizar em sala de aula, metodologias
que auxiliaram o ensino do cálculo algébrico em descontextualizar os problemas
matemáticos. Visto que aprendizagem deve ser fundamental da ação é igual ela seja
reflexiva, que seja possível identificar a operação da atividade desenvolvida abstrata.
Objetivo será em ensinar o conteúdo de cálculo algébrico utilizando jogos e atividades
lúdicas, possibilitando conhecer o sócio histórico dos alunos para o desenvolvimento de
atividades e elaboração de jogos de acordo com a natureza. Para tanto será feito
pesquisas bibliográficas como: POLLYA (A arte de Resolver problemas) e artigos
definidos para a pesquisa. Terá construção de jogos adaptados ao contexto que está
sendo estudado, referente a teorias como: a teoria de Vygotsky, Piaget e Guy Brousseo,
também embasados em livros, artigos e monografias. O trabalho seguirá etapas em duas
escolas publicas, sendo uma localizada em Tangará e a seguinte em Santa Cruz com o
objetivo de comparar a capacidade de absorção e interpretação ao conteúdo, que os
alunos estudaram através de resolução de problemas, com o auxilio dos jogos e
atividades lúdicas. O resultado deste trabalho será visto no desenvolvimento de palestra
e oficinas para professores e alunos. A credita-se que este estudo possa representar uma
importância significativa, e que professores possam cumprir com sua função
transformadora, a matemática renasça com um novo olhar pedagógico no meio escolar
configurando um novo sentido.
Palavras-chave: Cálculo; Jogos e Atividades lúdicas.
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MONITORIA ACADÊMICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NA DISCIPLINA DE
TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM
GESTÃO PÚBLICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
Clarissa Lima de Sá
Flávio Perazzo Barbosa Mota
A monitoria acadêmica consiste de um instrumento para auxiliar o processo de ensinoaprendizagem dos cursos universitários. Este artigo relata a experiência vivenciada na
disciplina de Teoria das Organizações do curso Superior de Tecnologia em Gestão
Pública da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) no período de fevereiro a junho de
2017. Realizaram-se atividades em sala de aula, como casos de ensino que retratavam a
realidade do gestor público e proporcionavam debates a respeito de possíveis soluções
baseadas nas teorias de base da disciplina. Concomitantemente, os discentes eram
estimulados a construir mapas mentais juntamente com a monitoria, no intuito de
estabelecer vínculos do conteúdo abordado. De forma complementar, realizou-se visita
técnica à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFPB com o objetivo de conhecer a
dinâmica de uma organização pública. Outras ações adotadas incluíram o
acompanhamento na elaboração de seminários e auxílio ao professor orientador para
esclarecer dúvidas dos alunos sobre os assuntos abordados. Essas estratégias
proporcionaram aproximação do aluno com a realidade da gestão pública. A monitoria
contribuiu para que 20 alunos fossem aprovados. Percebeu-se participação e
envolvimento ativo dos discentes nas atividades realizadas. Isso reforça que a monitoria
acadêmica pode contribuir de forma relevante para a construção do aprendizado no
ambiente de sala de aula, bem como para formação acadêmica do aluno-monitor.
Proporciona também maior troca de conhecimento com o professor-orientador. A
experiência da monitoria contribuiu de forma singular para o desenvolvimento da
formação acadêmica do aluno-monitor. Possibilitou contato inicial com a profissão
docente e auxiliou na promoção de ampliação do conhecimento dos discentes da
disciplina.
Palavras-chave: Teoria das Organizações. Monitoria Acadêmica. Aprendizagem.
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MOTIVAÇÃO PARA APRENDER E AUTOAUTO-EFICÁCIA: UM ESTUDO COM
UNIVERSITÁRIOS
Samara Pereira Cabral – UFPB
Ao tratar sobre aprendizagem humana, é possível levar em consideração, que esta é uma
condição natural de qualquer indivíduo, pois, desde o seu nascimento e ao longo de toda
sua existência, a condição para aprender se faz inerente. Nesse sentido, tendências
motivacionais acompanham a propensão do ser humano aprender, podendo influenciar
no desenvolvimento cognitivo, social e afetivo. Sendo assim, a motivação é um conceito
que abrange diversos construtos, que se ligam expressivamente a aprendizagem e tem
suscitado múltiplas probabilidades de estudos. A auto-eficácia é um exemplo disso,
pois, refere-se ao crédito que alguém tem acerca de sua capacidade em organizar e
praticar ações em situações desconhecidas, imprevisíveis e geradoras de estresse.
Assim, a percepção da eficácia pode ter implicações no comportamento, nos aspectos
cognitivos e emocionais, por ser uma variável cognitiva com uma função motivacional.
Dessa forma, se faz pertinente estudar sobre tais construtos em alunos universitários,
tendo em vista que, tal público, encontra-se em uma fase determinante em suas vidas e
por isso, depara-se com situações em que a motivação e a auto-eficácia precisa se fazer
presentes para mediar situações ou condições conflitantes. Partindo dessa premissa, o
estudo tem como objetivo analisar a motivação para aprender em relação à eficácia em
alunos universitários. O instrumento que será utilizado para coletas de dados será no
modelo “Questionário On-line”, elaborado seguindo o padrão Escala. Os participantes
serão discentes do ensino superior de instituições públicas e privadas. Os resultados
serão realizados através do programa SPSS IBM 20. Portanto, o estudo pretende atender
ao objetivo proposto e encontrar padrões de correlação entres os construtos.
Palavras-chave: Motivação. Auto-eficácia. Aprender. Universitários.
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OCUPAR E RESISTIR: ANÁLISE SOBRE O MOVIMENTO “OCUPA IFPB
CABEDELO”
Anna Beatriz Ramos Dias
Bruno Alexandre Chaves
Geovânia da Silva Toscano
Raphaella Ferreira Mendes
Trata-se de um estudo do movimento político de jovens estudantes do ensino médio do
Instituto Federal da Paraíba (IFPB), da cidade de Cabedelo, passando 50 dias ocupando
os ambientes do Instituto, entre os meses de outubro e novembro de 2016, executando
atividades educacionais. O movimento “Ocupa IF Cabedelo” teve como ação principal a
paralisação das atividades rotineiras, com a finalidade de debater e protestar sobre as
propostas do novo governo, recém-empossado de forma ilegítima, como a Reforma do
Ensino Médio, a Proposta de Emenda Constitucional nº55 que preveem um teto de gasto
para nos próximos 20 anos em setores como Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
da União, a “PEC do Teto de gastos públicos” e o Projeto de Lei “Escola sem Partido”,
que teve como consequências várias escolas ocupadas em todo território brasileiro. A
pesquisa teve como objetivo traçar o perfil dos estudantes ocupantes, suas origens, seus
hábitos e suas demandas, explanando os motivos e objetivos dos estudantes que
aderiram ao movimento. Como fundamentação teórica apropriou-se dos seguintes
autores: Cunha (2011); Groppo (2010); Mills (1960); Toscano (2006). Esta pesquisa foi
executada por meio de formulários preenchidos pelos estudantes e por “pesquisa de
campo”, fazendo o acompanhamento da rotina e das atividades do movimento
estudantil. Constatamos que os participantes da pesquisa tem a idade entre 15 a 19 anos
e em sua maioria estão engajados em práticas artísticas. O despertar dos jovens em
quere lutar pelo bem público, identificam-se com a ideia de lutar por seus direitos, a
busca pelo reconhecimento como sujeitos de sua própria história são alternativas para a
conquista do ser cidadão.
Palavras chaves: Juventude, Movimento, Reinvindicação
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O DIREITO À EDUCAÇÃO E OS INDICADORES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
(2007(2007-2015) NO BRASIL
Ilana Raissa Fontes Carneiro da Silva
IFRN Campus Santa Cruz
ilanaraissafontes@gmail.com
Maria Edvania Batista de Souto Medeiros
IFRN Campus Santa Cruz
ediinha_19@hotmail.com
Me. Jamerson Fernando Confort Martins
IFRN Campus Santa Cruz
Jamerson.martins@ifrn.edu.br
Este artigo tem o objetivo de discutir por meio de instrumentos legais o direito à
educação profissional para os jovens, tendo como argumentos indicadores dessa
educação de 2007-2015, no Brasil. Conforme dados do Observatório Nacional
Brasileiro e do Anuário Brasileiro da Educação Básica existem 10.548.537 jovens de 15
a 19 anos e somente 1.731.538 desses jovens estão matriculados em cursos
profissionalizantes no país. Assim, o número de vagas nos cursos profissionais é
insuficiente para suprir a demanda de jovens que deveriam cursar a educação
profissional com idade entre 15 e 19 anos. A metodologia constitui-se de análise dos
indicadores publicados em domínio público no Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisa, no Anuário Brasileiro da Educação Básica, no Observatório do Plano
Nacional de Educação e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Feita a análise
das tabelas e gráficos que apresentam as matrículas na educação profissional nas
modalidades integrada, concomitante e subsequente ao Ensino Médio nas redes pública
e privada, por regiões e unidades da federação, foram construídas problematizações
articulando-se, nessa análise, dados do IBGE com a distribuição da população por sexo
e faixa etária. Assim, comparamos a quantidade de matrículas com a de jovens na faixa
etária de 15 a 19 anos e subtrairmos a quantidade de jovens pelo número de matrículas,
obtendo o número dos que não estão matriculados na educação profissional. Usamos a
ferramenta do software EXCEL para gerar novos gráficos visando verificar se a meta do
PNE de 5.224.584 matrículas para 2024 seria alcançada. Com os dados dessa análise
final observou-se que a meta do PNE não será comprida e que o número de matrículas
nas instituições de ensino profissional é insuficiente para suprir a demanda populacional
do número de jovens brasileiros de 15 a 19 anos que deveriam ter seu direito à educação
profissional garantido.
Palavras-chave: Direito à educação e ao Trabalho; Educação Profissional; Constituição
Federal de 1988; Lei n° 9.394/1996; Plano Nacional de Educação (2014-2024)
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O PROCESSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA
POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE
João Batista da Silva
jbsbrown@yahoo.com.br
Betania Leite Ramalho
betania.ramalho.edu@gmail.com
Este artigo versa sobre o processo de profissionalização da Polícia Militar do Rio
Grande do Norte, resultante da pesquisa de Doutorado realizado na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, no período de 2014 a 2017, que estudou, do ponto de
vista teórico e prático, a Atividade Tomada de Decisão para resolução de ocorrências
que demandam o uso da força e/ou armas de fogo (ONU, 1979); (BRASIL, 1988;
2010). De natureza exploratória e descritiva, a pesquisa foi desenvolvida em março de
2016, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Rio Grande do
Norte, em Natal. A partir de questionário aberto (BARDIN, 2011); (MINAYO, 2013)
inquiriu-se 23 Cabos e 34 Sargentos por meio de um caso hipotético. Os resultados da
pesquisa apontam para duas formações diferenciadas, contudo, considera-se
responsabilidades equivalentes no desempenho do policiamento ostensivo, em que
Cabos/Sargentos mobilizam conhecimentos e saberes similares (PERRENOUD, 1999);
(BRASIL, 2000; 2003; 2009; 2014); (RAMALHO, NÚÑEZ; GAUTHIER, 2004);
(SACRISTAN, 2011). Os Sargentos com uma média de 30 anos de serviço tiveram uma
formação dentro do paradigma militarista (BORGES FILHO, 1989); (MUNIZ, 1999,
2001); (ZAVERUCHA, 2005). A formação dos Cabos foi embasada nas Bases
Curriculares para Profissionais de Segurança do Cidadão, do Ministério da Justiça,
institucionalizadas em 2000. Em que pese não haver um protocolo nacional e/ou
estadual (ROVER, 2005); (BRASIL, 2010b); (PMESP, 2002); (PMMS, 2013);
(BARRETO, 2013; 2016); (PMRN, 2014) para nortear a ação policial, em ocorrências
críticas, os resultados apontam para uma padronização das ações imediatas adotadas
pelos informantes. Bem como, apesar das políticas públicas implementadas no país
(PONCIONI, 2014), sobressai-se a visão de que a formação se dá muito mais em nível
protocolar em detrimento das necessidades formativas para prática profissional
(RAMALHO; NÚÑEZ; GUATHIER, 2004); (RAMALHO; NÚÑEZ, 2014).
Palavras-chave: Formação profissional. Tomada
Profissional. Profissionalização do Policial Militar.
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Conhecimento

“O
O QUE VOCÊ IMAGINA? EU IMAGINO A DANÇA NA ESCOLA!”
ESCOLA! – RELATO DE
EXPERIÊNCIA SOBRE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM DANÇA
Profa. Ms. Michelle Aparecida Gabrielli - Universidade Federal da Paraíba
O artigo em questão tem como objetivo refletir sobre uma experiência pedagógica na
disciplina “História e Prática da Dança” no Curso de Especialização -lato sensu – “Arte,
Educação e Sociedade”, no município de João Pessoa-PB, no primeiro semestre de
2017. O referido Curso teve como público-alvo, em sua maioria, professores(as) da rede
municipal e estadual de ensino que atuam na área de Artes em toda a Educação Básica.
Assim, neste trabalho, fez-se a escolha de se referir a estes(as) como “estudantesdocentes”, visto que ocupam as duas categorias. Logo, o componente curricular foi
pensado e desenvolvido de modo que pudesse contribuir com o dia a dia dos(as)
estudantes-docentes na sala de aula onde atuam, refletindo e discutindo diretamente
sobre suas práticas pedagógicas mediadas pelo entendimento que se tem acerca da
dança como área de conhecimento. A partir da aplicação de um questionário aos(as)
estudantes-docentes contendo seis questões, sendo três relacionadas à Arte (O que você
vê? O que você sente? O que você imagina?) e que tinham como pano de fundo a
pintura “A dança”, de Henri Matisse e, as outras três que versavam sobre o imaginário
que se tem acerca da Dança (O que é Dança? Como surgiu a Dança? Por que
o homem dançava?) foi possível realizar uma análise preliminar sobre a forma com que
a dança é vista, entendida e trabalhada por estes(as) profissionais. Consequentemente,
discutem-se assuntos voltados para a dança na escola (se está ou não presente no
ambiente escolar; que dança é essa; qual o(a) profissional habilitado(a) para trabalhá-la),
mais que isso, como os(as) estudantes-docentes podem vir a utilizar da dança em seus
ambientes educativos e corroborarem para sua efetivação nas escolas paraibanas, tendo
em vista que não têm ou possuem pouca formação nesta linguagem artística. Tais
discussões têm como apoio teórico, principalmente, autoras da área de Arte e Dança
como: Ana Mae Barbosa (2014; 2007), Isabel Marques (2012; 2010; 2001), Márcia
Strazzacappa (2001; 2006) e Carla Morandi (2006).
Palavras-chave: Formação de professores(as); Dança na escola; Arte na escola;
Especialização em Arte.
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O TEMA EVAPORAÇÃO NOS LIVROS DIDÁTICOS DE FÍSICA
Maria Emília Barreto Bezerra
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
emilia.bezerra@ifrn.edu.br
Nelson Cosme de Almeida
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá
nelson.almeida@ifap.edu.br
Esta pesquisa foi realizada durante o mestrado no Programa de Pós-graduação em
Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. A proposta era um estudo sobre o Ensino de Evaporação no contexto de Ciência,
Tecnologia e Sociedade (CTS). Para tal, achava-se necessária, inicialmente, a análise de
livros didáticos de Física, tanto de Ensino Médio (EM), quanto de Ensino Superior
(ES), sobre o tema Evaporação. Para saber que capítulo analisar, primeiro buscou-se no
sumário do livro se havia um capítulo ou seção sobre mudanças de fase (ou mudanças
de estado). Não havendo, procurou-se no índice remissivo do livro pelos termos:
evaporação, vaporização e mudança de fase (ou mudança de estado). Em seguida, os
livros foram analisados segundo os seguintes critérios: clareza, aplicações, estímulo ao
prazer em conhecer, atividades experimentais, exercícios, imagens e orientações para
aprofundamento. Ao todo foram analisados quinze livros, nove do EM e seis do ES. Os
resultados da análise mostraram que apenas 5 do EM e 2 do ES definem o processo de
evaporação, e apenas 4 do EM citam os fatores que influenciam na evaporação. Apenas
8 relacionam com situações do cotidiano; em 7 do EM aparecem expressões de
incentivo à curiosidade; 1 propõe atividade experimental; somente 3 trazem exercícios
relacionados ao tema; 8 trazem imagens; e apenas 1 orienta sites para aprofundamento.
Após a análise, percebeu-se que os livros não abordam de maneira suficiente o processo
de evaporação, pois apenas um livro atendeu a todos os critérios analisados. Observouse ainda que há algumas inconsistências relacionadas ao processo de evaporação. Diante
do exposto, acredita-se que o processo de evaporação é bem mais complexo do que a
maioria dos livros abordam. Portanto, essa análise dos livros foi de extrema importância
para fundamentar o estudo sobre o Ensino de Evaporação no contexto CTS.
Palavras-chave: Ensino de Física, Livros Didáticos, Evaporação.
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PLANETÁRIO CONSTRUÍDO COM MATERIAIS DE BAIXO CUSTO: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Márcia Rejane dos Santos Gomes
Instituto Federal de ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte
rejanemaia8@gmail.com
Jessica Rejane de Oliveira Silva
Instituto Federal de ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte
mjjessica25@gmail.com
Orientadora: Prof.ª Maria Emília Barreto Bezerra
Instituto Federal de ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte
emilia.bezerra@ifrn.edu.br
Todo ano é realizada uma Feira de Ciências na Escola Estadual Virgílio Furtado,
localizada no município de Lajes Pintadas/RN. Este ano, o Planetário foi uma das
atrações, sendo idealizado e construído por alunos e bolsistas do Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Interdisciplinar do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus Santa
Cruz. Durante os quinze dias que antecederam a feira, que foi aberta para toda
comunidade, tudo foi planejado e organizado com a participação dos alunos da 2ª série
do Ensino Médio, o tema do Planetário foi “O Sistema Solar na Complexidade do
Universo”. O ambiente em que foi construído o planetário foi ornamentado com
materiais acessíveis e outros, que teriam como destino o lixo, foram reaproveitados.
Utilizando um projetor multimídia, foi possível apresentar uma simulação do universo
em 3D, logo após, foi apresentada uma maquete do sistema solar, na qual o objetivo
principal foi buscar a interação dos visitantes com os bolsistas. Posteriormente, foi
realizado um quis, onde os participantes colocaram em prática os conhecimentos
adquiridos durante a exposição. Observou-se que à medida que os bolsistas lançavam
perguntas simples a respeito do sistema solar, junto com as respostas, vinham as
curiosidades, o que possibilitou um momento de grande interação e participação de
todos. Percebeu-se que muitos alunos não conheciam nada sobre o sistema solar, fato
que despertou o interesse dos visitantes da feira em participar dessa atividade. Diante
disso, constatou-se que o planetário foi bastante visitado e a atividade foi avaliada de
forma positiva por todos que participaram, superando bastante as expectativas de todos
os envolvidos.
Palavras-chave: PIBID; Planetário; Sistema Solar; Feira de Ciências.
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PROFESSORES QUE DIFICULTAM A AFILIAÇÃO ESTUDANTIL: UMA
INVESTIGAÇÃO COM UNIVERSITÁRIOS DA UFCG
Monalisa Peixoto Soares – UFCG
psicomonalisa@gmail.com
Virginia Teles Carneiro – UFCG
virginiateles@gmail.com
O processo de afiliação ao ensino superior é composto por múltiplas relações
intelectuais e institucionais, que se apresentam como desafios a serem superados pelos
estudantes ao longo de toda graduação. Apesar de ser frequentemente discutida nos
meios informais, a relação entre docentes e discentes pouco é estudada cientificamente,
bem como sua repercussão para permanência ou não do aluno. Este trabalho é um
recorte de uma pesquisa de iniciação científica, cujo objetivo foi compreender como os
estilos pedagógicos de professores podem influenciar na afiliação de estudantes
universitários. A metodologia empregada foi de abordagem qualitativa, utilizada para
imergir no cotidiano dos estudantes, tendo como referência teórico-metodológica
principal a Etnometodologia. Realizaram-se entrevistas semiestruturadas com 09
estudantes de diferentes cursos e também observações participantes que foram
registradas no diário de campo. Os resultados indicam que um dos estilos
predominantes são os professores que dificultam a afiliação, por exercerem práticas
pedagógicas que não estimulam a permanência, como falta de planejamento de aula,
ausência de critérios avaliativos claros e desarticulação entre conteúdo acadêmico e
prática profissional. Conclui-se que o estilo pedagógico de determinados professores
exerce uma influência negativa na afiliação dos estudantes, por criar um ambiente de
desestímulo, tensão e angústia, dificultando não apenas a aprendizagem como também a
permanência. A pesquisa aponta para a necessidade de serem desenvolvidos
mecanismos de avaliação institucional contínua, que sejam fomentadas discussões e
capacitações para o público docente sobre essa temática e que haja espaços de
compartilhamento de experiências entre professores e alunos, seja através de políticas
internas ou de eventos específicos.
Palavras-chave: Ensino Superior; Afiliação estudantil; Relação professor-aluno; Estilo
pedagógico.
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PROMOÇÃO DA PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES ATRAVÉS DE UM GRUPO DE
APOIO: UMA EXPERIÊNCIA DE PESQUISA INTERVENTIVA
Virginia Teles Carneiro – UFCG
virginiateles@gmail.com
Monalisa Peixoto Soares – UFCG
psicomonalisa@gmail.com
Após anos de pesquisas sobre diferentes dimensões que ameaçam a permanência de
estudantes de graduação na Universidade Federal de Campina Grande, percebeu-se a
necessidade de uma intervenção junto a esse público. Assim, propôs-se uma pesquisa
interventiva com o objetivo de compreender a efetividade da criação de um espaço
facilitador para a permanência estudantil, através de um grupo de apoio. Tendo como
referência a Etnometodologia e o conceito de Afiliação Estudantil, optou-se pela
Oficina de Criatividade como ferramenta metodológica, modalidade clínica psicológica
que propõe a vivência e a elaboração da experiência individual e coletiva através do uso
de recursos expressivos. Foram realizados 06 encontros com um grupo composto por 07
estudantes de diferentes cursos (medicina, psicologia, engenharia elétrica e filosofia)
que se inscreveram voluntariamente, sendo abordados temas como: medos e ansiedade,
autoestima, vida financeira e relacionamentos e vínculos. Após os encontros em grupo,
os participantes foram entrevistados individualmente com o objetivo de avaliar se a
participação no grupo se mostrou eficiente para a facilitação da afiliação e permanência
na universidade. Os resultados apontam para a eficácia deste tipo de intervenção com
estudantes que sentem dificuldades para permanecer na universidade. A participação no
grupo foi facilitadora para o desenvolvimento do caráter de inserção e do sentimento de
pertença à categoria estudante, ou ao sentir-se membro. Percebe-se a importância da
partilha de significados e experiências comuns na promoção de uma rede de apoio entre
os estudantes. O grupo permitiu não apenas um suporte emocional, mas também
articulação política, pois os estudantes puderam experienciar e discutir diferentes
facetas sobre as dificuldades da vida universitária que ameaçam a afiliação, e, através
disso, romperam com estados de isolamento e criaram ações para além do grupo,
estreitando laços sociais e descobrindo outros sentidos que fortaleceram a sua
permanência no ensino superior.
Palavras-chave: Permanência. Estudante universitário. Grupo de apoio.
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: LEVANTAMENTO DAS PRODUÇÕES
CIENTÍFICAS NOS ANOS DE 2015 E 2016 NO PORTAL DA CAPES
Janilson Gomes da Fonseca – IFRN
José Moisés Nunes da Silva – IFRN
Nos últimos anos, no contexto de reestruturação produtiva do capital, muitas pesquisas
de pós-graduação na área de educação profissional foram realizadas no Brasil buscando
investigar as politicas públicas de qualificação profissional (QP) nessa nova fase de
acumulação do capitalismo neoliberal. Assim sendo, esta pesquisa realizou um
levantamento das produções de conhecimentos na área de educação no banco de teses e
dissertações do portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), selecionando apenas os trabalhos em nível de Mestrado, tendo como
foco o Programa Nacional de Acesso de Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) e os
Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). A investigação foi realizada no mês de
julho de 2017, fazendo-se um recorte temporal nos anos de 2015 a 2016, na área de
educação. Foram encontradas 635 produções em 2015 e 686 trabalhos no ano de 2016,
abordando a área de conhecimento “educação”. Das produções encontradas foram
selecionados no ano de 2015 seis produções e em 2016, quatro, totalizando dez
trabalhos abordando o tema QP. Trata-se, portanto, de uma pesquisa acerca de
produções científicas e se constitui como sendo de caráter exploratório com o uso de
abordagem quantitativa e qualitativa. Utilizou-se para fundamentação teórica e apoio
metodológico Severino (2007). As referências selecionadas e analisadas foram
Cavalcanti, (2016); Oliveira, (2015); Rocha (2015); Costa (2015); Geraldino (2015);
Silva (2016); Nascimento (2016); Silva (2016); Melo (2015) e Silva (2015). Elaborouse uma discussão acerca dos objetivos de cada obra, comparando-as com os resultados
aos quais chegaram os autores, ou seja, se cada objetivo estava coerente com os
resultados encontrados pelos autores em cada pesquisa. Nesse sentido, as considerações
finais indicam que, em sua maioria, os pesquisadores foram coerentes com os objetivos,
inicialmente, estabelecidos. Contudo, em virtude das especificidades de cada objeto e
das respectivas pesquisas alguns não foram operacionalizados.
Palavras-chaves: Qualificação Profissional. Pronatec. Cursos FIC. Portal CAPES.
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RELATOS SOBRE A EXTENÇÃO “PROTAGONISMO JUVENIL: UMA AVENTURA
CIDADÃ”
Joseneide Souza Pessoa – UFPB
joseneide_pessoa@hotmail.com
José Thiago Freitas Felipe – UFPB
jthiagofelipe@gmail.com
Bruno Alexandre Chaves – UFPB
brunoalexandrejp@uol.com.br
Erotildes Menezes de Oliveira Neto – UFPB
netoppublicas2014@gmail.com
Palloma Christinny de Souza Borges – UFPB
palloma.borgesc4@gmail.com
Helder Vieira da Silva – UFPB
contato@helder.eti.br
Este estudo de pesquisa-ação foi desenvolvido a partir de um projeto de extensão
universitária sobre a temática do protagonismo juvenil voltado a alunos do Ensino
Médio. Esta temática tem sido discutida em várias iniciativas governamentais e nãogovernamentais na perspectiva de projetar políticas sociais voltadas para alicerçar, nos
jovens, a responsabilidade social, na condição de cidadãos, diante das questões que
perpassam a vida social. O projeto, teve, portanto, como objetivos: investigar os
desafios e as possibilidades de protagonismo juvenil a partir da realidade dos
participantes; desenvolver atividades socioeducativas como meio de sociabilidade;
desenvolver oficinas formativas sobre temas; bem como propor a criação de projetos
sociais elaborados pelos participantes a partir de problemas focais escolhidos por eles.
A metodologia do estudo se pautou em uma pesquisa-ação junto a alunos de duas
escolas públicas de ensino médio do estado da Paraíba, Brasil. Foram realizados alguns
procedimentos, tais como: pesquisa diagnóstica sobre o perfil dos alunos, encontros
sistematizados, oficinas temáticas, roda de conversas, apresentação de vídeos e debates,
organização de evento científico – que contou com a participação de alguns órgãos
relevantes na questão dos jovens, tais como: Conselho Tutelar; Secretaria Estadual de
Educação da Paraíba; Grupo de Protagonistas; Universidade Federal da Paraíba.
Trabalhou-se nas oficinas com duas grandes temáticas: o protagonismo juvenil e a
responsabilidade socioambiental e a outra temática, o protagonismo dos jovens frente à
violência. Os resultados apresentados para o projeto-piloto que orientou este estudo
foram animadores no aspecto qualitativo e quantitativo, pois contou-se com a
participação dos alunos nas atividades de forma dialógica, compreensiva e crítica sobre
os temas tratados. Por fim, considerou-se que o trabalho realizado despertou novas
visões e conceitos sobre a própria definição de protagonismo, bem como, sobre as
temáticas trabalhadas, as quais contribuíram para despertar, neles, o interesse pelas
questões relativas às responsabilidades ético-políticas, ambientais e empreendedoras dos
jovens na sociedade e no seu meio social.
Palavras-chave: Jovens, Protagonismo Juvenil, Ensino Médio, Educação.

143

REPERCUSSÕES DA PÓSPÓS-GRADUAÇÃO NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DOCENTE:
DIÁLOGOS COM A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO
Sueli Rodrigues da Rocha – IFRN
sueli.rodrigues@ifrn.edu.br
Ana Lúcia Sarmento Henrique – IFRN
ana.henrique@ifrn.edu.br
Objetiva-se analisar a produção do conhecimento que dialoga com o objeto de estudo de
uma pesquisa em andamento, intitulada: Narrativas de si: memórias entrecruzadas da
pós-graduação e da prática pedagógica docente. Trata-se de uma investigação das
repercussões da formação lato sensu e stricto sensu na prática de professores de Língua
Portuguesa que atuam no Ensino Médio Integrado. Nesse recorte, reflete-se sobre as
contribuições de pesquisas acerca de formação stricto sensu já concluídas, tendo como
referente à relação entre os eixos formação e trabalho docente. Para analisar a produção
do conhecimento vinculada àquele objeto de estudo, realizou-se uma busca no banco de
teses e dissertações do Portal da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior, com o descritor “formação stricto sensu”. Foram encontrados vinte e
dois trabalhos, dos quais, sete apresentam relação com o estudo das repercussões da
pós-graduação no ensino, no período de 2008 a 2015. O diálogo entre as seis
dissertações e uma tese com a referida pesquisa se estabelece porque todos esses
trabalhos investigam as repercussões da pós-graduação no trabalho docente, da seguinte
forma: analisam a prática docente no ensino superior e os impactos daquela formação na
educação básica. As pesquisas apresentam estratégias metodológicas diferentes, mas são
todas qualitativas. No tocante às discussões, dois trabalhos apontam elementos
significativos da formação stricto sensu para o trabalho docente e três apontam
distanciamentos entre aquela formação e a prática dos professores, referentes ao ensino
e à pesquisa. Apesar dos trabalhos dialogarem com a pesquisa em andamento, esta
apresenta inovações referentes ao lócus e aos sujeitos. No entanto, os trabalhos
apresentam consenso sobre a necessidade de políticas e investimentos para garantir a
qualidade do ensino. Além disso, conclui-se que a discussão teórico-metodológica e os
resultados apresentados colaboraram com a pesquisa em andamento.
Palavras-chave: Produção do conhecimento. Formação stricto sensu. Trabalho do
Professor. Ensino Médio Integrado.
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SABERES DOCENTES NECESSÁRIOS AO ENSINO NA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL: UMA ANÁLISE DAS DISSERTAÇÕES CONSTANTES DO
REPOSITÓRIO DA CAPES (2011(2011-2016)
Alyne Campelo da Silva – IFRN
alyne.campelo@ifrn.edu.br
Vandernúbia Gomes Cadete Nunes – IFRN
cadetevg@gmail.com
Ana Lúcia Sarmento Henrique – IFRN
ana.henrique@ifrn.edu.br
A indefinição de políticas que estabeleçam parâmetros para a formação do docente da
Educação Profissional, aliada a ausência de formação pedagógica dos professores não
licenciados são elementos essenciais para se compreender os limites que se impõem à
atuação profissional nessa modalidade de ensino. Assim, buscando compreender como
os saberes dos docentes não licenciados que atuam na Educação Profissional são
construídos e observando a questão da hierarquização desses saberes e os impactos à
prática pedagógica, nos propomos a apresentar, neste artigo, um breve panorama das
pesquisas realizadas no Brasil que se propuseram a discutir a formação docente para a
Educação Profissional, analisando, especificamente, os saberes construídos no ideário
do professor que constitui o legado de conhecimentos considerados como necessários ao
engendramento de práticas pedagógicas progressistas. O levantamento foi realizado por
meio de pesquisa no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal do Ensino Superior, no qual encontram-se 16 trabalhos derivados de
pesquisas no período de 2011 a 2016. Desses, optamos pelo estudo de oito dissertações
entendendo que essas estabeleciam maior proximidade com o objeto de estudo.
Percebemos que os saberes docentes não aparecem como categoria central das
pesquisas, embora, sejam considerados como elementos fundamentais no
direcionamento da prática. Observamos que os saberes profissionais e experienciais
(TARDIF, 2013) aparecem com maior ênfase em detrimento dos saberes pedagógicos.
Apreendemos que os saberes se constroem na prática diária, na troca de conhecimentos
com os pares e baseados no ensaio/erro. Concluímos que a conformação de saberes
docentes para a educação profissional se faz mediada por um contexto mais amplo que
denuncia a fragilidade da formação docente, impedindo a compreensão das
particularidades dessa modalidade. Desse modo, os saberes engendrados na prática
cotidiana acabam não sendo problematizados e tendem a ser hierarquizados,
perpetuando uma prática pedagógica que está constantemente aliada à pedagogia do
capital.
Palavras chave: Saberes Docentes; Práticas Pedagógicas; Educação Profissional;
Pedagogia do capital.
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SINTO, LOGO ENSINO: ENSINOENSINO-APRENDIZAGEM DE ARTES E TEORIA GERAL
DOS SISTEMAS
Luana Aires de Souza
luana-ayres@hotmail.com
Prof. Ms. Juliana Costa Ribeiro
Universidade Federal da Paraíba
A relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem se tornou um pilar para
os estudos em educação. Embora saibamos que a construção do vínculo entre ambos, ou
a ausência dele, é fator determinante no ensino-aprendizagem, nos interessa aqui, quais
especificidades nossa vivência traz de contribuição para essa discussão do ponto de
vista de uma teoria sistêmica e da complexidade. A partir da experiência no Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), compartilham 10 estagiários a
vivência em sala de aula com duas turmas do 9º ano do Centro Estadual de EnsinoAprendizagem Sesquicentenário, na cidade de João Pessoa-PB, no período letivo de
2017. Através de uma relação entre Teoria Geral dos Sistemas (TGS) discutida pelo
prof. Dr. Jorge de Albuquerque Vieira e o conceito de Curva Pedagógica da profª Drª.
Elisa Pereira Gonsalves, tratamos o ensino de artes na escola numa perspectiva
mediadora do papel do professor, muito discutida na contemporaneidade, bem como o
papel da afetividade no processo de aprendizagem. Segundo a TGS, um sistema precisa
de 3 capacidades para permanecer: sensibilidade, função de transferência ou memória e
elaboração. Consideramos a sala de aula como um sistema que entra em contato com
uma perturbação, os novos estagiários, e a partir disso discutimos as novas conexões
promovidas da nova crise desestabilizante. Essas conexões são relações de afeto entre
pibidianos e alunos; alunos e novos conteúdos, aluno e ele mesmo, uma vez que os
conteúdos promovem autoconhecimento. Diante disso, falar da criação artística e desse
invólucro de conhecimento que a arte atinge, nesse sentido, é buscar na disciplina de
artes, um reconhecimento desse campo como elemento fundamental do
desenvolvimento da autonomia/sensibilidade, função memória, elaboração do estoque
de informações acessada pelos nossos jovens. Vemos o professor como um instrumento
mediador desses requisitos básicos para um sistema humano operar (permanência,
autonomia, meio ambiente).
Palavras-chave: Educação, Vínculo, Artes, Teoria Geral dos Sistemas, Curva
Pedagógica.
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TEMAS TRANSVERSAIS APLICADOS À PRÁTICA DIDÁTICA DOS CURSOS DE
LICENCIATURA
Profa. Dra. Mara Leite Simões (UFPB/CE)
mara.lsimoes@gmail.com
Tayná Rodrigues Olegário (Licencianda em Química/UFPB)
tayna.olegario@gmail.com
Este artigo consiste em uma proposta teórico-metodológica que vem sendo
desenvolvida pela professora Dra. Mara Leite Simões, na disciplina Didática, com o
objetivo de melhorar a formação docente dos alunos dos diversos cursos de Licenciatura
da Universidade Federal da Paraíba, Campus I. Acreditamos que através das práticas
educativas, a formação de cidadãos, a capacidade crítica e a participação efetiva na
realidade se concretizam. A base teórica está respaldada nos autores que abordam a
formação e a construção dos saberes docentes, como: Nóvoa (1995), Zabalza (2004),
Perrenoud (1993, 2001, 2002), Pimenta e Anastasiou (2002), Tardif (1999, 2000, 2002),
Charlot (2005), Imbernón (2000), entre tantos que pesquisam a formação do
profissional docente na perspectiva da complexidade e do entendimento do profissional
do século XXI. Sendo assim, os licenciandos, com a orientação da professora, elaboram
um projeto de prática docente que será executado em espaços educativos. Este artigo se
propõe a analisar as diversas temáticas desenvolvidas pelos alunos, classificando-as
dentre os Temas Transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais,
compreendendo seis eixos temáticos: Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, Meio
Ambiente, Orientação Sexual e Trabalho e Consumo. Este relato de experiência é a
segunda etapa da pesquisa da referida professora. Em 2015, no II Congresso Nacional
de Educação -CONEDU -foram apresentados os resultados referentes aos períodos
letivos 2012.2, 2013.1, 2013.2, 2014.1 e 2014.2. Em prosseguimento às pesquisas
realizadas pela professora, neste momento, nossa base de dados serão os períodos
letivos 2015.1, 2016.1 e 2016.2. O período 2015.2 não existe visto que a professora
estava de licença para capacitação. Ao analisar os dados, além de destacar o que
estamos pesquisando, novamente ressaltamos a questão de gênero nas licenciaturas.
Quanto aos resultados, percebemos que o tema mais desenvolvido pelos alunos foi
Pluralidade Cultural. Em contrapartida, o tema menos trabalhado foi Orientação Sexual.
Depois que os alunos executam os projetos nos espaços educativos, os mesmos relatam
em sua sala de aula a experiência adquirida com esta prática, e a partir das falas dos
alunos podemos perceber a importância da continuidade desta proposta.
Palavras-chave: Formação docente; Licenciatura; Didática; Temas Transversais.
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TRABALHO DOCENTE UNIVERSITÁRIO E O MOBBING OU ASSÉDIO MORAL:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Edileuda Soares Diniz /PPGE/CE/UFBP-CAMPUS I
dinizleda@hotmail.com
Dra. Edineide Jezine Mesquita Araujo/PPGE/CE/UFPB-CAMPUS I
edjezine@gmail.com
Analisa o mobbing ou assédio moral enquanto uma variação do bullying que acomete o
trabalho docente na universidade. Busca compreender objetivamente como os docentes
no contexto universitário se defrontam ou se defrontaram com o bullying em sua
variante, a saber, enquanto mobbing ou assédio moral. Os participantes são os
professores efetivos do CCSA/UFPBCAMPUS I, com uma amostra de 14 profissionais
da docência do ensino superior, que contribuíram com a pesquisa ao responder um
questionário de questões objetivas e abertas para condizer com a abordagem qualitativa
do estudo. De sua análise depreende-se a existência do assédio moral no contexto dessa
IES, cuja prática do mobbing evidencia a necessidade de uma mudança na cultura
organizacional que atenue as ofensivas e as marcas psicológicas advindas desse tipo de
violência no âmbito acadêmico.
Palavras-chave: Ensino Superior. Bullying. Assédio Moral. Mobbing. Universidade.
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UMA ANÁLISE DAS CONCEPÇÕES DE TRABALHO E EDUCAÇÃO
NOSINSTITUTOS FEDERAIS: UM ESTUDO EM DOCUMENTOS OFICIAIS
Juliana Kelle da Silva Freire Barbosa – IFRN
juliana.freire@ifrn.edu.br
Olívia Morais de Medeiros Neta – UFRN
olivianeta@gmail.com
O governo federal criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia pela
Lei nº 11.892, promulgada em 29 de dezembro de 2008. Essa política pressupõe a
superação das desigualdades sociais tendo como princípio a formação humana integral e
não apenas as arbitrariedades do mercado de trabalho. O objetivo da criação desses
institutos foi ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis e
modalidades e propiciar a integração e a verticalização da educação profissional, desde
a educação básica até a educação superior. Assim, é imprescindível compreender quais
as concepções de trabalho e educação presentes nos documentos legais de criação
desses institutos e nos documentos normativos do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), bem como apreender de que
maneira essas concepções se apresentam e para que e para quem elas são dirigidas.
Neste artigo analisamos as concepções de trabalho e educação presentes na Lei de
criação dos Institutos Federais, no Projeto Político Pedagógico -2012 e no Plano de
Desenvolvimento Institucional – 2014 do IFRN, a fim de verificar se esses documentos
apontam para a direção de uma educação emancipatória. Desta forma, por meio de uma
pesquisa documental de natureza qualitativa, com predominância de tratamento dos
dados através da análise de conteúdo, discutimos a temática tendo como base de
explicação o materialismo histórico e dialético. De conformidade com o objetivo dessa
pesquisa, explanamos, inicialmente, sobre a Lei de criação dos IF e sua expansão,
discutindo o panorama histórico da educação profissional no Brasil. Os resultados
sinalizam para uma concepção de trabalho como princípio educativo e de uma educação
que assegura o desenvolvimento integral dos sujeitos e uma formação omnilateral para
formar o ser humano em sua completude.
Palavras-chave: Documentos Oficiais; Institutos Federais; Trabalho e Educação.
Educação Profissional. Educação Emancipatória.
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UTILIZANDO JOGOS MATEMÁTICOS COM ÊNFASE NA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL: CONFECÇÃO A PARTIR DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
José Marcio Luciano de Oliveira Araújo
jmarcioluciano@gmail.com
Maria Emília Bezerra Barreto
emilia.bezerra@ifrn.edu.br
Janilson Claydson Silva Brito
janilson.brito@ifrn.edu.br
Tendo em vista que o ensino de matemática vem se inovando no decorrer dos anos,
podemos perceber a inserção de novas técnicas metodológicas de ensino, as quais
proporcionam aos discentes uma aprendizagem significativa. Dentre estas técnicas, as
quais os PCN’s de matemática nomeiam de meios de ensinar matemática, viemos,
através deste trabalho, trazer a importância de se utilizar os jogos educativos como meio
de ensino, ressaltando a construção dos mesmos através de materiais recicláveis. Assim,
além de construir com os alunos o conhecimento matemático, também será feita a
conscientização da importância da educação ambiental na vida estudantil e social. Logo,
o artigo em questão apresenta o relato de uma experiência que faz uso de um jogo
pedagógico como recurso para o processo de ensino e aprendizagem dos discente, o
qual foi realizado com uma turma da 1ª série do ensino médio, na Escola Estadual
Professora Maria Arioene de Souza, localizada no município de Campo Redondo/RN,
através do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, no
subprojeto interdisciplinar do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN/
Campus Santa Cruz. A utilização de jogos em sala de aula tem proporcionado aos
educandos resultados bastante satisfatórios na aprendizagem, trazendo a motivação e
participação dos mesmos de forma mais significativa. O jogo foi proposto como uma
ferramenta para o ensino de polinômios e produtos notáveis, o qual exige dos alunos
atenção e conhecimento matemático do assunto. Para esta utilização, foi confeccionado
em sala de aula o próprio jogo, a partir de materiais recicláveis que foram arrecadados
pelos próprios discentes. Desse modo, trouxemos para dentro do âmbito educacional
uma aula de matemática agregada ao tema transversal meio ambiente. Portanto,
chegamos à conclusão de que as atividades com jogos aprimoram as habilidades de
raciocínio dos discentes, além de construir um ambiente mais favorável ao ensino,
ressaltando a interação entre aluno e professor.
Palavras – Chave: Ensino de matemática; Materiais Recicláveis; Educação Ambiental;
Jogos Matemáticos.
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VIVENDO E APRENDENDO:
APRENDENDO: NARRATIVAS SOBRE COMO ME TORNEI
EDUCADORA
Mohana Ellen Brito Morais Cavalcante
Pós-Graduação de Sociologia/UFPB
Este trabalho faz parte da composição metodológica desenvolvida na disciplina
Educação e Sociedade no Brasil ministrada em 2015 no curso de Licenciatura em
Ciências Sociais na UFPB. O objetivo proposto neste trabalho é relatar as influências
dos espaços de formação e da trajetória de vida para a formação pessoal e profissional
da autora, em especial como educadora. A disciplina Educação e Sociedade no Brasil
propôs que os alunos refletissem sobre suas trajetórias familiares e de formação escolar,
com o objetivo de traçar um perfil dos/as alunos/as que buscam a formação em Lic.
Ciências Sociais, que se volta ao ensino de sociologia no ensino médio, buscando
fomentar análises e debates a partir das histórias de vida dos sujeitos em formação. Ao
fazer um resgate sobre minha história pude refletir sobre algumas escolhas, meus
incentivadores, as barreiras que consegui superar e a importante fase de juventude.
Através desse exercício foi possível analisar fatores que me impulsionaram na busca da
formação superior e dos percalços enfrentados durante a graduação e após a conclusão
dela. Nesta escrita sobre a memória formativa, descrevo a minha história familiar,
contextualizar os períodos vividos na trajetória de vida particular, familiar e social com
o firme propósito de colaborar no debate sobre sociedade e educação no Brasil, tendo
em vista a formação dos sujeitos como profissionais no ensino de sociologia no ensino
médio. Este trabalho trata-se de um relato de experiência, unido a uma pesquisa teórica
sobre a história da educação no Brasil e o contexto do surgimento da sociologia no
ensino médio, tendo como aporte teórico autores como Maria Glória Gohn, Barbara
Freitag e José Willington Germano.
Palavras-chave: trajetória, juventude, ensino, formação.
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