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INTRODUÇÃO 

 
Toda e qualquer instituição de ensino superior (IES) compreende a importância da Iniciação 

Científica (IC), uma vez que é uma ação conjunta da comunidade acadêmica para desenvolver 

e disseminar o conhecimento. A IC tem por objetivo promover o estudo e a pesquisa constante 

de professores e gestores, bem como o amadurecimento do discente, contribuindo para que este 

possa se tornar um pesquisador ou um especialista dentro de sua área ou áreas afins. 

Acreditamos que a iniciação científica não exerce um papel importante apenas na vida dos 

sujeitos dentro da IES, mas também fora dela. O que se pesquisa e divulga só é feito com a 

intenção de que sirva de reflexão, orientação e até mesmo aplicação para comunidade externa.  

Considera-se que a IC desenvolvida na IES apresenta dupla função: o aprimoramento dos 

docentes e gestores, que não podem perder de vista seu caráter de pesquisadores, e, para o 

estudante, incitando-o a adquirir o hábito de pesquisar e, por meio da pesquisa, tornar-se capaz 

de refletir sobre a teoria e a prática. Acredita-se que tanto professores e gestores quanto os 

alunos serão mais bem preparados para enfrentarem os desafios cotidianos que cercam a 

posição assumida no dia a dia se buscarem pesquisar e produzir mais. Neste sentido, acredita-

se que a IC dentro da IES potencializa o desenvolvimento intelectual de seus envolvidos, ora 

para um trabalho docente e gestor mais refletido, ora para o desenvolvimento de habilidades as 

quais a sala de aula não pode contemplar para o aluno, por exemplo. A IC, portanto, é essencial 

para o aperfeiçoamento e para a formação. 

A IC na IES ocorria de forma pouco ordenada desde 2015, uma vez que sempre foi uma 

atividade vinculada a outros eventos desenvolvidos pela IES. No segundo semestre de 2017, a 

IES realizou o primeiro evento de IC isolado de outros eventos. Neste momento, o Encontro de 

Iniciação Científica (EIC) ganha autonomia e começa a traçar novos rumos em prol do 

desenvolvimento da IC da IES. Em 2017/01, a IES realizou o I Encontro de Iniciação 

Científica da Faculdade JK. Na ocasião, a IES priorizou a apresentação de trabalhos de 

professores e gestores bem como de convidados externos cuja formação incluía especialistas, 

mestres e doutores. Cada um desses profissionais versou sobre a importância da pesquisa e 

sobre um objeto específico de sua investigação. A fala dos professores e gestores deixou clara 

a necessidade de constante aprendizado para os profissionais de qualquer campo. Os alunos 

participaram, em sua maioria, como ouvintes e apresentaram banners de trabalhos 

desenvolvidos nas disciplinas dos cursos.  
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Já em 2018/01, a preocupação com a IC continuou por parte da IES e de seus gestores, tendo 

como foco maior o protagonismo dos alunos. Essa preocupação se pautou na necessidade de 

aproximar o aluno cada vez mais da pesquisa. Essa aproximação sempre ocorreu nos espaços 

de eventos da IES. Momentos como esse dão ao aluno a possibilidade de aprimorar suas 

habilidades. A consequência de iniciativas como essa está no aperfeiçoamento dos 

conhecimentos, o que possibilita a formação de um aluno mais preparado para encarar o 

mercado de trabalho. 

No II Encontro de Iniciação Científica, cujo lema foi “um salto para o futuro”, a IES 

se preocupou para dar voz ao aluno através dos trabalhos apresentados nas comunicações orais. 

A maioria dos trabalhos apresentados foram desenvolvidos na disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), onde os alunos optaram por escrever um artigo de tema pertinente 

a sua área de formação e interesse pessoal. Alunos que não cursavam a referida disciplina 

também foram convidados a apresentar suas propostas de investigação futuras, em andamento 

ou concluídas.   

O evento que ocorreu no dia 09 de junho de 2018 contou com um número significativo de 

comunicações orais, o que fez com que tomasse uma proporção não esperada e gratificante.  Os 

alunos aderiram à proposta de apresentação de seus trabalhos no evento e o fizeram para a banca 

de professores avaliadores das comunicações orais, alunos que se interessaram pelos temas, 

professores e convidados. Os professores convidados para avaliarem as comunicações foram 

alunos da IES em anos anteriores. A escolha e o convite desses profissionais foram feitos 

tomando como parâmetro o alto desempenho de tais estudantes na IES. 

O que se observou é que a IC da IES está a todo vapor e que a comunidade acadêmica tem 

se empenhado para promover ações de pesquisa que envolvam toda a comunidade. O III 

Encontro de Iniciação Científica da Faculdades JK promete ser mais um sucesso para toda a 

comunidade. O compromisso com a pesquisa, ensino e extensão é cada vez mais o foco de 

nossos esforços. 

 

Jussara Regina de Souza Lisboa 
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A FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO: A EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA A 

PARTIR DOS PRESSUPOSTOS DE JOHN DEWEY E PAULO FREIRE 

Robson Pedro Veras1 
 
 

RESUMO 
 
Esta apresentação tem como pressuposto a investigação do conceito de educação democrática 
à luz de John Dewey e Paulo Freire. Para isso, partimos da prescrição de Freire como leitor de 
Dewey, afinado com questões do pensador americano desenvolvidas no Brasil por Anísio 
Teixeira e Lourenço Filho. Perceber o status quaestionis deweyano na obra de Freire facilita a 
verificação do lócus epistemológico que Freire desenvolve no Brasil e no mundo. Paulo Freire 
segue, então, a doutrina de John Dewey no que tange a democracia como forma de vida a partir 
do pensamento reflexivo. Freire percebe, por meio de ações dialógicas, certo caminho apodítico 
que liga os processos educacionais a temas de relevante valor social, tais como: libertar, 
humanizar, facilitar, superar, desoprimir, dentre outros. As teorias de Dewey e Freire possuem, 
por assim dizer, campo semântico de intersecção a partir da forma de identificação do caráter 
do homem, ou seja, do ente (homem) como propositor de sua própria história. 
 
Palavras-chave – Democracia. Filosofia da educação. Educação participativa. Educando. 
Educador.   

                                                             
1 Doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Graduado em Filosofia no Instituto 
de Ensino Superior do Centro Oeste, Mestre em Ciência da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás. Membro da Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII - ABES18. Pesquisador da temática 
liberdade e sua forma de admissão tanto em estado de natureza como em estado civil, trabalho que realiza a partir 
dos textos de Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant. Dedica-se à pesquisa de temas que envolvem a ética, a 
filosofia política, a filosofia do direito e a religião moral. O cumprimento das temáticas que se envolvem prescreve 
as luzes como itinerário de esclarecimento a partir do sujeito que age. 
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CURRÍCULO, SOCIEDADE E PODER. 

 

 Jussara Regina de Souza Lisboa2 
 

RESUMO 
 
Este trabalho apresenta a temática das relações que podemos estabelecer entre currículo escolar, 
sociedade e poder. O currículo é tomado como resultado de conflitos e confrontos travados nos 
mais diferentes meios pelos mais diferentes grupos, culminando em um instrumento norteador 
da prática educacional. Neste sentido, o objetivo geral é propor uma reflexão acerca das relações 
de poder que servem de pano de fundo para a construção do currículo na sociedade. Acredita-
se que a construção do currículo escolar não é realizada de forma aleatória, mas atravessada por 
saberes e relações de poder presentes na sociedade, que dão origem ao material que norteará a 
ação das escolas. Esta investigação pautou-se na metodologia qualitativa (Lakatos, 2004), além 
de contar com a descrição e explicação de conceitos teóricos que puderam ser levantados pela 
pesquisa bibliográfica. Como referencial teórico, contar-se-á com os estudos desenvolvidos por 
Foucault (2006, 2008, 2010) sobre as relações de saber e poder que constituem o ser; Aple 
(2000, 2006) e Gimeno-Sacristán (2002), sobre a concepção e os desdobramentos ao longo do 
tempo e, por fim, Dias e Lopéz (2006), Macedo (2006), Lopes e Macedo (2011), os quais 
deslocam seu pensamento para questões que perpassam a sociedade e que interferem na 
configuração do currículo. Pode-se afirmar que o conhecimento carregado pelo currículo na 
atualidade é resultado de mudanças na sociedade, as quais sofrem interferência das relações de 
poder de determinada época, o que nos leva a compreender o conhecimento do currículo não 
como realidade, mas como um ponto de vista dela. 
 
Palavras-chave: Currículo. Sociedade. Poder. Prática educacional. 
 
   

                                                             2 É doutora em Letras - Estudos Linguísticos com foco em Análise do discurso. Mestre em Letras - estudos 
linguísticos com foco em Linguística Textual e Análise do Discurso, licenciada em Letras e Pedagogia, bacharel 
em Estudos Linguísticos. Atua como professora de Língua Portuguesa, Didática, Conhecimentos Pedagógicos, 
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O NEGRO NO CURRÍCULO DE FORMAÇÃO INICIAL DE 

PEDAGOGOS: POSSIBILIDADES DE RESSIGNIFICAÇÃO 
 

Alessandra Guedes Ribeiro Cozza de Miranda3  

Geraldo Caliman4 
 

RESUMO 
 
Esta pesquisa almejou provocar a discussão de alguns aspectos relativos ao enfoque do negro 
no currículo de formação inicial de pedagogos e sua relevância para a construção da história e 
da formação da sociedade brasileira. Refletir sobre o currículo constituído no mito da 
democracia racial é tão importante quanto imprescindível para ressignificarmos a sua 
construção com vista para o enfrentamento do racismo nas instituições sociais – a priori, nos 
espaços educacionais. Para escrita desta pesquisa, fez-se necessário o levantamento 
bibliográfico, documental, bem como a investigação de se a proposta curricular da IES objeto 
é aplicada em conformidade com as determinações da Constituição Federal de 1988 (CF88), da 
Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDBEN) e das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, tendo em vista as alterações 
propiciadas por políticas de ações-afirmativas do Governo Federal, que instituiu e implementou 
um conjunto de medidas e ações com o objetivo de corrigir injustiças, eliminar discriminações 
e promover a inclusão social nos espaços escolares e demais instituições sociais. E é com esta 
intenção e com um olhar atento às ações político-afirmativas e educacionais que esta pesquisa 
visa, à luz de Bourdieu (1975), Morin (2000) e Munanga (1996, 2000), convidar graduandos, 
pesquisadores e membros da comunidade, para debater e refletir sobre a importância do resgate 
da memória das culturas de matrizes africanas e afro-brasileiras, como instrumento de 
resiliência, de (re)construção de identidade e empoderamento do negro tão esquecido e 
marginalizado nos documentos que relatam a formação histórica da sociedade brasileira.  
 
Palavras-chave: Currículo. Povo negro. Formação inicial. Estratégias educativas. Combate ao 
racismo.   
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Bacharel em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela Faculdade Projeção. Foi Coordenadora dos 
Projetos de Extensão e Auxiliar de Coordenação de Estágio na Faculdade JK; Coordenadora dos Cursos de Letras 
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profagribeiro@gmail.com 
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já atuou também como Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/0986657832961163. e-mail: ger.caliman@gmail.com 
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O USO DO SOFTWARE LIVRE NA CRIAÇÃO DE ONTOLOGIA 

PARA SISTEMAS INTELIGENTES 

 
Henderson Matsuura Sanches5  

George Henrique Rodrigues Escobar Mendonça6 
 
 

RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo construir e descrever um modelo ontológico com o uso de 
software livre na linguagem Web Ontology Language (OWL), reconhecido e recomendado pela 
World Wide Web (W3C) como a principal linguagem para a construção de ontologias, cuja 
principal vantagem é a facilidade para expressar significados e semântica e aplicabilidade no 
processo de informações de forma automatizada. Trata-se de um modelo aplicado à área 
médica, para manter a compatibilidade com os padrões Digital Imaging and Communications 
in Medicine (DICOM) e Health Level Seven International (HL7), de modo a preservar a 
interoperabilidade das informações dos pacientes em ambientes hospitalares. A ontologia 
desenvolvida será implementada no software Protégé 5.2 com o apoio da metodologia 
denominada Methontology,  na qual será descrito todo o processo de desenvolvimento, desde a 
coleta de dados até a validação final do modelo junto aos especialistas da área médica, além de 
implementado dentro de um sistema inteligente para auxiliar os profissionais da área da saúde. 
Como resultado será a criação do primeiro modelo ontológico voltado ao tratamento do câncer 
de mama da quimioterapia para a fisioterapia. 
 
Palavras-chave: Software Livre. Ontologia. Sistema Inteligente. OWL. Methontology. 
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SAFO DE MITILENE: EDUCAR AS MULHERES, PARA EDUCAR OS 

HOMENS, AS CRIANÇAS E MUDAR A SOCIEDADE. 

Maria Elielza dos Santos7 
 

RESUMO 
 
A temática é a da educação da mulher no olhar e na obra de Safo de Mitilene. Prioriza-se como essa 
educação e a figura de Safo se situam dentro do contexto da sociedade escravocrata, bélica e masculina 
à época em que viveu a escritora. O objetivo foi apresentar Safo de Mitilene, refletindo sobre sua tomada 
de atitude acerca da importância da educação para a mulher. Os principais materiais de referência 
utilizados nesta pesquisa foram Deplagne (2012), Dantas (2016) e Iriarte (2000).  O primeiro enfatiza, 
em suas traduções, as obras de Safo como modelo para os que desejam intensamente o perfeito saber e 
a sua formação intelectual nos campos de gramática, lógica, alta retórica, geometria e aritmética. O 
segundo ressalta que os livros de Safo foram organizados no século III a. C, mas, no início da Idade 
Média, foram destruídos pelo fogo dos cristãos intolerantes. Já as "Notas e Ensaios" de Iriarte (2000), 
contribuem ao descrever a vida de Safo como cheia de informações contraditórias. Safo era muito 
independente, fato raro na sociedade grega para uma mulher. Ela atuou ativamente na sociedade, na 
política e na educação. Safo conseguiu e consegue deixar a sua marca de mulher independente, 
intelectual, poetisa e educadora, e os seus poucos poemas, que sobreviveram à destruição, transcenderam 
o tempo.Safo foi reconhecida e imortalizada entre os sábios com uma estátua de bronze na sua cidade 
natal, ela também foi elogiada por personalidades como o poeta Alceu, Sócrates, Platão, Giovanni 
Boccaccio e Christine de Pizan. 
 

Palavras-chave: Educação da mulher. Safo de Mitilene. Mudança social. Casa das Musas. 
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ENUNCIADOS PERFORMATIVOS E O IMPEACHMENT DE DILMA: 

UMA ANÁLISE DISCURSIVA. 

Raimundo Nonato S. Damasceno Junior8 

 
RESUMO 

 
“O Brasil viveu um golpe de Estado”. “Isso é um golpe parlamentar”, “Isso não é golpe, golpe 
é o que vocês fizeram com o Brasil”. Ouvimos, com certa frequência, esses enunciados serem 
proferidos, principalmente, pelos setores da política nacional. Embora estes enunciados sejam 
construídos em torno do verbete golpe, eles não produzem o mesmo sentido, os que apoiam a 
entendem de uma forma e os que são contrários de outra. São estas possíveis formas de 
produção de sentidos que nos interessa nesta pesquisa; sob a ótica da Análise do Discurso 
francesa, sobretudo com as contribuições de Maingueneau (2008, 2013, 2015), Charaudeau 
(2006, 2016),  Ducrot (1980), com os enunciados performativos e Bakhtin (2002, 2011) com 
os gêneros do discurso, propusemos uma análise da expressão “golpe” e como ela se forma em 
alguns discursos senatoriais durante o julgamento de Dilma Rousseff, sob a materialidade 
linguística estruturada na forma performativa  “...é golpe”. Se por um lado reside um grupo que 
defende o golpe, por outro há aquele que o condena: todavia, ambos remontam a historicidade, 
preservação da memória, como evento fundamental de produção de sentidos entre os sujeitos, 
este que é afetado por relações sociais e contradições nela existentes. Levamos em conta aqui 
que o sujeito discursivo é carregado de ideologia e é por ela interpelado; portanto, ao se deparar 
com a expressão “golpe”, os deslizamentos, os sentidos são construídos sob a égide não só das 
condições e contextos, mas sobretudo pela historicidade.  
 
 
Palavras-chave: Discurso. Poder. Golpe. Impeachment. 
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SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA CLÍNICA 

ODONTOLÓGICA 

 

Leône Rogério da Silva9  

Matheus dos Santos Souza 10 

Henderson Matsuura Sanches11 
 

RESUMO 
 

O sistema de gerenciamento para clínica odontológica tem como objetivo de desenvolver e 
implementar um sistema que possa gerenciar as atividades de um consultório odontológico. 
Utilizando a metodologia Orientada a Objetos, diminuindo o tempo e podendo reaproveitar 
códigos, com o a utilização da linguagem de programação Java. Assim, esse trabalho reporta à 
construção de um sistema para controle e gerenciamento do consultório odontológico. O 
sistema permite fazer orçamento, agendar consulta, impressão de relatórios e pagamento dos 
serviços realizados pelos profissionais da empresa. Contamos com JEAN CARL (2011), 
BARROS (2017) e CAMPANIN (2011), que contribuíram para o desenvolvimento desse 
projeto. Segundo BARROS (2017), desenvolver este sistema torna o trabalho do profissional 
de odontologia muito mais fácil, pois possibilita a localização de paciente e organização das 
consultas por dia e hora. Portanto, considera-se que o sistema diminuiria o grande volume de 
papéis, bem como tornaria o trabalho mais eficiente e eficaz para o profissional de odontologia. 

 
 
Palavras-chave: Sistema. Gerenciamento. Desenvolvimento. Consultório. 
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SG2S – SISTEMA DE GERAÇÃO DA GRADE SEMESTRAL 

 

 

Marcos Alexandre da Silva Lima12  

Tadeu Espíndola Palermo13  

George Henrique Rodrigues Escobar Mendonça14 
 

 RESUMO  
 
Com a expansão dos cursos da Faculdade JK de Tecnologia, a utilização de uma planilha avulsa 
em arquivo ou mesmo online, para a montagem de grades semestrais, tem sido um trabalho 
difícil para os coordenadores de curso. É preocupante gastar tempo excessivo na gestão manual 
da grade, tendo outros meios para fazê-lo e poupar trabalho. Esta apresentação objetiva 
descrever os princípios que nortearam o desenvolvimento de um Sistema de Geração da Grade 
Semestral, cuja finalidade é resolver a questão levantada pela gestão eficiente de grades 
semestrais envolvendo os cursos de Tecnologia da Informação, mas que poderá ser utilizado 
por outras coordenações também. De acordo com Pressman (2011), Gil (1992) e Sommerville 
(2003), os sistemas de informação computadorizados absorvem tarefas e procedimentos dos 
sistemas manuais, tais como: classificação, cálculos, sintetização e elaboração da informação. 
Portanto, ao elemento humano, caberão as tarefas de tomada de decisão, julgamento e emissão 
de opinião no ambiente computadorizado. Através do sistema, que propõe a criação de uma 
base de informação de cursos, disciplinas, turmas, semestres anuais, detalhes utilizados pelas 
coordenações de curso, infraestrutura de salas e laboratórios, é possível armazenar informações, 
cruzar dados de diversas fontes, processá-las, realizar análise de indicadores e tendências de 
mercado. Quando um Software é bem-sucedido, consequentemente operará de forma 
satisfatória durante um longo período, com as devidas manutenções, sendo assim 
verdadeiramente capaz de mudar as coisas para melhor. Suprir as necessidades dos stakeholders 
(envolvidos) é também um forte objetivo do sistema SG2S, Sistema de Geração de Grades 
Semestrais da Faculdade JK de Tecnologia. 
 
Palavras-chave: Grade Semestral. Cursos e Turmas. Coordenações e SG2S. Sistema e Matriz 
Curricular Faculdade JK de Tecnologia. 
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: LEITURA E ESCRITA NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Lusemi Rufo Turíbio15 

Maria de Jesus do Nascimento Ramos 16 

Jussara Regina de Souza Lisboa17 
 

 
RESUMO 

 
Este artigo discute a questão da dificuldade de aprendizagem em leitura e escrita na educação infantil, 
com o intuito de compreender essas relações lógicas que geram medo, angústia e dúvida. Acredita-se 
ser necessário pensar meios de contornar essas situações com uma rotina diária para desenvolver 
habilidades e competências com autonomia e motivação. A dislexia é uma entre tantas outras questões 
que causam dificuldade de aprendizagem, que precisam ser pensadas dentro desse contexto. O objetivo 
geral deste trabalho é investigar a questão da dificuldade de aprendizagem em leitura e escrita na 
educação infantil com foco na dislexia. De acordo Gómez (2014), algumas dificuldades de 
aprendizagem são causadas por diferentes formas no funcionamento cerebral. Acrescenta Piaget (1998) 
que a aprendizagem é um processo de desenvolvimento intelectual que se dá por meio do pensamento, 
da ação e da interação do sujeito. Além disso, acrescenta que essas mudanças acontecem em etapas que 
são de assimilação, acomodação e equilíbrio. Toma-se como referencial metodológico para a 
investigação a abordagem longitudinal, a pesquisa descritiva, além da investigação bibliográfica. 
Considera-se como resultado da investigação das dificuldades de aprendizagem da pessoa com dislexia 
o despreparo do profissional para diagnosticar e intervir positivamente no processo de aprendizagem 
desse aluno. Os estudos realizados nesta pesquisa tornam-se importantes para a formação acadêmica, 
bem como para servir de fonte de pesquisa para a prática pedagógica com o intuito de buscar reflexões 
sobre o tema e suas dificuldades no cotidiano escolar. 
 
  
Palavras-chave: Aprendizagem. Aluno. Leitura e Escrita. 
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INCLUSÃO: O QUE SE ESPERA E O QUE SE TEM 

Mirian de Oliveira Carvalho18 

Jussara Regina de Souza Lisboa19 
 

RESUMO 
 
O artigo a seguir tem como tema a inclusão, abordando o que se tem e o que se espera, visando 
reconhecer a importância da mesma na atualidade, pois vem sendo alvo de muitos 
questionamentos por grande parte da sociedade. A escolha da temática se deu através da 
percepção do equívoco do que realmente seja a inclusão e, diante disso, temos diversas 
controvérsias a respeito do que se tem e do que se encontra no âmbito escolar. Este artigo tem 
como objetivo conhecer a realidade enfrentada na educação inclusiva dentro de um panorama 
histórico desde a Idade Média até os dias de hoje. O referencial metodológico pauta-se em 
pesquisas longitudinais quantitativas, explicativas e bibliográficas. O presente artigo é baseado 
em autores como: Mills (1999), Mantoan (1998) e Gentili (2003), os quais trazem pensamentos 
tais como o que rege que a inclusão é que todos devem aprender juntos, sem levar em 
consideração as suas dificuldades e as diferenças. Além disso, vem proporcionar o 
encorajamento das pessoas com necessidades especiais a interagirem entre si, e assim, serem 
inseridas no meio social, desta forma proporcionando a inclusão e a diversidade na sociedade.  
  
Palavras-chave: Inclusão. Sociedade. Diferenças. Educação. 
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DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM NO ENSINO NAS DIMENSÕES 

COGNITIVA, AFETIVA E MOTORA. 

 
Selma Maria de Barros Nunes20  

Jussara Regina de Souza Lisboa21 
 

RESUMO 
 
O tema desse artigo é a Dificuldade de Aprendizagem no Ensino. O objetivo geral dessa investigação é 
analisar como se dá a dificuldade de aprendizagem nas dimensões cognitiva, afetiva e motora. Justifica-
se pelo fato de tal questão ser uma constante no cotidiano escolar. Diante disso, surgem algumas 
inquietações, como: O que fazer ao perceber a dificuldade? Como facilitar a aprendizagem nos casos de 
dificuldade? Por que a dificuldade de aprendizagem nessas dimensões é tão recorrente? O método de 
investigação desse artigo classifica-se como estudo longitudinal com a abordagem qualitativa. É uma 
pesquisa descritiva, de forma explicativa e, quanto aos procedimentos técnicos, é bibliográfica. O 
referencial teórico pautar-se-á em autores como Ferreiro (1999), Jupp (1998), Leal (2012) e Bossa 
(2000). Esses autores têm em comum a preocupação com o aluno com dificuldade, buscando discutir 
meios de facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Portanto, considera-se que a dificuldade de 
aprendizagem pode ser trabalhada a partir de um olhar atento do professor mediador, por meio do 
conhecimento e da dedicação em detectar a dificuldade para acompanhar o estudante nas suas 
necessidades. Considera-se assim que se pode pensar meios de ajudar a desenvolver competências e 
habilidades do aluno, diminuindo as dificuldades encontradas.  

Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem. Professor mediador. Facilitar o 

desenvolvimento. 
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REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA 

VISÃO DE PAULO FREIRE 
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RESUMO 

 
O tema deste artigo é: Reflexões sobre a Educação de Jovens e Adultos na visão de Paulo Freire. 
O objetivo geral deste trabalho é refletir sobre a educação de jovens e adultos segundo as 
propostas que as obras de Paulo Freire oferecem sobre a temática. A justificativa está na 
importância de destacar em suas obras ideias pedagógicas inovadoras, refletindo sobre a 
aplicação dessas propostas nos dias atuais. Os questionamentos que motivam essa pesquisa são: 
Quais as contribuições de Paulo Freire para a educação de jovens e adultos? O Referencial 
Metodológico com o qual se trabalhou baseou-se em métodos qualitativos e longitudinais. O 
referencial teórico baseou-se em obras de Paulo Freire (1983,2002), nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) e nas definições das Leis de Diretrizes e Bases (LDB) para o 
ensino de Jovens e Adultos. Refletindo, assim, sobre os impactos positivos que o método de 
Paulo Freire tem sobre as práticas curriculares em salas de aula de jovens e adultos, que resultam 
em novas práxis pedagógicas e em um olhar mais sensibilizado para este público. 
 
Palavras-chave: Paulo Freire. Ensino. Propostas Pedagógicas. EJA.   
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PARTICIPAÇÃO ATIVA DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO 
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RESUMO 
 
O tema deste artigo trata da discussão família/escola e seu papel no processo ensino-
aprendizagem. Este artigo tem por objetivo levar as instituições família/escola a avaliarem 
melhor seu papel no meio escolar. Justifica-se tal pesquisa em razão de haver 
crianças/adolescentes que apresentam dificuldades de aprendizagem, pelo fato de a família não 
saber definir bem seu papel no meio escolar, ou também pelo fato de a escola não saber 
estimular o vínculo com a família, fazendo com que os envolvidos não saibam definir os papeis 
que devem assumir. A metodologia utilizada é de cunho bibliográfico, estudo transversal, 
pesquisa quantitativa e pesquisa descritiva, e teve como suporte teórico: Varani e Silva (2010), 
Dessen, Polônio e Alves Barbosa (2010), Mendes (2010). A pesquisa constatou que a relação 
escola/família é fundamental na aprendizagem da criança, pois a construção da identidade da 
criança se dá pela parceria da família com a escola pautada na cultura democrática, onde toda 
comunidade participa e é capaz de acolher as diversidades presentes em sala de aula.  
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RESUMO 
 
Este artigo aborda o tema: A importância dos jogos na Educação Infantil como elementos 
fundamentais para o processo de aprendizagem de crianças de 4 e 5 anos. A escola precisa ter 
estrutura adequada e profissionais capacitados para o exercício da profissão para que os jogos 
deem significado aos conhecimentos. Justifica-se a pesquisa sobre este tema tendo em vista a 
importância dos jogos por serem atividades prazerosas que chamam a atenção das crianças, 
contribuem para trabalhar a coordenação motora e aprendizagem ao longo das atividades, bem 
como porque a escola deve proporcionar ambientes que ajudam nesse trabalho pedagógico. 
Nesse sentido, é necessário que os profissionais sejam capacitados e possam realizar suas 
funções utilizando os jogos. As metodologias utilizadas são a longitudinal, a exploratória, a 
qualitativa e as pesquisas bibliográficas. Contamos com Vygotsky (1989), que versa sobre a 
importância dos jogos na educação; Kishimoto (1999), que trata da importância do brincar; e 
Friedmann, (1996), com suas contribuições para a educação através dos jogos. Alguns 
resultados encontrados foram que os jogos são fundamentais para o desenvolvimento motor, 
cognitivo e afetivo da criança, e que também o lúdico contribui para chamar a atenção do aluno 
para o ensino, além de mostrar a importância que o professor deve dar ao jogo para apresentá-
lo ao aluno. 
 
Palavras-chave: Jogos. Educação. Professor. Aluno. 
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A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO LITERÁRIO 
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RESUMO 
 
O artigo trata da importância do letramento literário como ferramenta de trabalho com a 
literatura em salas de Educação Infantil. O intuito deste artigo é discutir as vantagens de se 
conhecer o letramento literário e tomá-lo como ferramenta que auxilia o trabalho com a 
literatura na Educação Infantil de forma contextualizada, sistemática e organizada. A 
pertinência desse trabalho é centrada no fato de que o letramento literário é uma possibilidade 
de se trabalhar a literatura na educação infantil de forma significativa, pois, além de se 
comunicar melhor, a leitura faz com que o indivíduo experimente o mundo, tenha novas 
sensações e desperte a criatividade. Os métodos de investigação científica utilizados pautaram-
se nos estudos de Cartilho (2014), que descreve os métodos transversal, qualitativo, descritivo 
e bibliográfico usados nesta investigação. Ao desenvolver esse artigo, contamos com a 
colaboração teórica dos autores Costa (2013), Cosson (2006) e Souza (2011), os quais 
contribuem para que se entenda o papel do letramento literário como ferramenta de ensino de 
literatura na educação infantil de forma significativa, contextualizada e em prol do 
desenvolvimento integral da criança. Os resultados apontam para os benefícios de se trabalhar 
numa perspectiva de letramento literário que fornece à aprendizagem das crianças um trabalho 
contextualizado e significativo. O papel do professor é essencial no incentivo à leitura desde a 
educação infantil até o decorrer de toda trajetória do aluno. Portanto, conhecer a perspectiva do 
letramento literário é fundamental. 
 
Palavras-chave: Letramento. Literário. Professor. Aluno. 
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RESUMO 

 
O artigo trata da temática da dança como ferramenta disciplinar na educação infantil. O objetivo 
é verificar as possibilidades de a dança ser vista como disciplina na medida em que trabalha o 
comportamento e a maturação cognitiva, além de ser uma atividade lúdica aplicável ao ensino 
nesta etapa da educação básica. Tal investigação é pertinente em razão do enfoque disciplinar 
além do desenvolvimento da coordenação motora, a autoestima, a sociabilização, 
psicomotricidade, lateralidade e a ludicidade que a dança possibilita. A metodologia aplicada 
ao artigo denomina-se qualitativa, exploratória, bibliográfica e longitudinal. O pensamento está 
de acordo com o documento atual que é a Base Nacional Comum (BNCC) e coautores tais como 
Jean Piaget (1980), Le Boulch (200l), Marques (2007), os quais pressupõem que os primeiros 
anos são básicos para a formação humana, valorizando os sentimentos da criança e levando-a a 
desenvolver suas habilidades naturais e inatas. A criança cria com o corpo formas diversificada 
de expressão de sensações, tanto nas situações do cotidiano, quanto em dança, teatro, música. 
A dança é uma manifestação artística que integra de fato o corpo e a mente. A infância é um 
período importantíssimo para a criança incluir em seu cotidiano atividades que propiciem o 
movimento, pois é um período onde ela pode internalizar o novo, bem como o processo de 
disciplinamento.  
 
Palavras-chave: Movimento. Cognição. Desenvolvimento. Disciplina. Aprendizagem.   
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PEDAGOGIA HOSPITALAR 
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RESUMO 

 

O presente artigo versa sobre a Pedagogia Hospitalar. O objetivo desta investigação é refletir 
sobre o papel do pedagogo no ambiente escolar com o intuito de pensar o trabalho pedagógico 
com as crianças hospitalizadas, a fim de promover a inserção, permanência e continuidade do 
processo educativo, aliviar as possíveis irritabilidades, a desmotivação e o estresse. A 
Pedagogia Hospitalar coloca o profissional de pedagogia diante de um novo cenário, tendo 
como consequência a esperança de vida das crianças, para que possam enfrentar de maneira 
positiva as dificuldades, com isso diminuindo suas ansiedades e sofrimentos. O referencial 
metodológico com o qual se trabalha é pautado em pesquisas transversais, no método 
qualitativo, na pesquisa descritiva e na investigação bibliográfica. A fundamentação teórica foi 
baseada em alguns teóricos tais como Fonseca (1999), Ceccim (1999), Fontes (2005), Amorim 
e Ferro (2007), e Mattos (2008). Acreditamos que o pedagogo pode contribuir e agir por meio 
do trabalho pedagógico e se inter-relacionar no ambiente hospitalar em cenário 
inter/multi/transdisciplinar, procurando conciliar o fato de que lá está a criança, com 
necessidade específica. Assim concluímos que, na realidade, o que se busca exige soluções que 
vão muito além de uma simples necessidade de escolarização no ambiente hospitalar, mas 
abrange instâncias que requerem novas alternativas práticas integradas de aprendizagem, com 
envolvimento de aspectos cognitivos e emocionais que possam, estrategicamente, redefinir 
novas condições de vida que representem o verdadeiro elo para um viver e conviver com 
dignidade que cada ser humano merece. 
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RESUMO 
 
O tema desta investigação pauta-se no papel da família no ambiente escolar. Apresenta-se como 
objetivo analisar se é possível a família caminhar com a escola no ensino- aprendizado da 
criança, verificando as possíveis causas do sucesso ou fracasso de algumas crianças que não 
possuem o acompanhamento familiar. A relação entre a escola e a família tem despertado um 
interesse muito grande em relação ao desenvolvimento do ser humano na fase infantil, onde 
poderíamos verificar a participação da família no ambiente escolar desde os anos iniciais das 
crianças. E por meio de análises e estudos de alguns autores como Carvalho (2004), Libâneo 
(2000), Tiba (1996), que abordam temas que serão utilizados para coletar informações que 
auxiliem na proposta que deve possibilitar uma compreensão maior do papel da família e da 
escola como fatores importantes para o processo de ensino-aprendizagem das crianças. A 
investigação é bibliográfica, quantitativa, explicativa e longitudinal, e será dessa forma que 
vamos analisar e compreender melhor o desenvolvimento da criança dentro da escola. É 
possível concluir que a família é o principal instrumento para o processo de aprendizagem e 
que, junto com a escola, pode levar a criança a superar as dificuldades, promovendo um ensino 
mais adequado e pertinente.  
 
 
Palavras-chave: Educação. Família. Criança. Aprendizagem. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como temática as contribuições da psicomotricidade na educação 
infantil. A pesquisa é importante, pois a escolha se deve à necessidade de aprofundarmos os 
conhecimentos a respeito desse tema, apontando os benefícios que a psicomotricidade pode 
trazer, quando trabalhada de forma adequada, para o professor e para as crianças da educação 
infantil. Objetiva-se amenizar a visão reducionista que tal atividade tem de simples 
brincadeiras, momentos dedicados a passar o tempo. O referencial metodológico utilizado foi 
o qualitativo, transversal, exploratório e bibliográfico. Contamos com Oliveira (2013), Fonseca 
(2004) e Le Boulch (1982) para apresentar questões pertinentes ao desenvolvimento psicomotor 
da criança, bem como para pensar a questão. Espera-se que, por meio desta pesquisa, os 
professores possam ter um novo e ampliado olhar a respeito da psicomotricidade, observando 
que, por trás de gestos simples do cotidiano, uma criança pode revelar muito sobre sua 
aprendizagem, seu movimento corporal e suas emoções, áreas que, por sua vez, estão 
entrelaçadas, e a intervenção de um adulto atento pode ajudar significativamente na sua vida 
no período infantil e refletirá nas fases futuras.  
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RESUMO 
 
O tema deste artigo é o Papel do Ensino de Artes na Educação Infantil. Para obter êxito serão 
trabalhados os métodos de investigações transversais, qualitativas, descritivas e bibliográficas. 
Apresenta-se, então, o objetivo de identificar o papel do ensino de Artes na educação infantil. 
Atualmente o ensino da arte não vem sendo valorizado e tratado como realmente deveria. 
Percebe-se que ela é vista como recreação, mas vai muito além do lápis de cor, papel e 
brincadeiras. Para que venhamos a obter sucesso neste trabalho, contamos com Martins (1998), 
Barbosa (1999) e Read (1986). Através de estudos desses autores, podemos ter uma reflexão de 
que o ensino de artes, quando trabalhado e estimulado desde cedo, possibilita às crianças a 
capacidade de, na vida adulta, tornarem-se portadoras dos verdadeiros valores essenciais à vida. 
Através de pesquisas, percebe-se que a arte é muito importante para o desenvolvimento das 
crianças. É essencial no processo de aprendizagem, fazendo com que a criança aprenda a 
interpretar o mundo e a si mesma. Observa-se que a maneira como a arte vem sendo trabalhada 
nas escolas revela uma concepção equivocada do assunto e que, portanto, merece mais reflexões 
e estudos por parte do professor. 
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RESUMO 

 
O presente artigo apresenta uma reflexão pontual acerca dos benefícios da música na Educação 
Infantil. O principal objetivo é discutir o papel da linguagem musical no desenvolvimento dos 
alunos na Educação Infantil. A escolha do tema foi em razão das observações feitas no estágio 
na primeira etapa da educação básica em razão da reação das crianças diante de atividades com 
o recurso musical, pois se observa haver maior interesse quando tais atividades são priorizadas. 
O referencial metodológico com o qual se trabalha é pautado em pesquisas transversais, no 
método qualitativo, na pesquisa descritiva e na investigação bibliográfica. Baseia-se nas 
contribuições de autores como Girardi (2004), Gordon (2000) e Beber (2009), os quais buscam 
a compreensão e reflexão sobre a pertinência da música e das atividades a ela relacionadas 
como ferramenta que auxilia no processo de ensino-aprendizado e, portanto, apresenta bons 
resultados. Considera-se que a musicalização influencia tanto no processo de aprendizagem, 
quanto no desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor. Por esse motivo, investigou-se e 
verificou-se a importância da música nesta etapa da educação.      
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RESUMO 
 
O presente artigo expõe um estudo sobre o tema da ludicidade na educação infantil e sua 
importância para a formação da aprendizagem da criança. O objetivo principal deste artigo 
consiste em apresentar uma reflexão em torno da afirmativa de que a ludicidade é importante 
para a educação infantil, pois é responsável por auxiliar o processo de aprendizagem da criança. 
A escolha desta temática pauta-se no fato de que o lúdico é um instrumento que os docentes 
podem utilizar em sua sala de aula como um facilitador de aprendizagem, o que torna o processo 
de ensino-aprendizagem mais fácil para a criança, pois, por meio de jogos e brincadeiras, ela 
estará adquirindo o conhecimento. A metodologia utilizada na pesquisa será exploratória e 
explicativa, pautada em um estudo transversal e em uma abordagem qualitativa. Está baseado 
nos seguintes autores: Kishimoto (2003), Lopes (2011) e Pozza (2011), para os quais, em 
termos gerais, o ato de brincar implica em desenvolvimento e aprendizagem na educação 
infantil. Portanto, quanto mais se brinca, mais se desenvolve e aprende. Conclui-se que os 
caminhos possíveis de uma prática pedagógica que favoreça o desenvolvimento e, 
consequentemente, a aprendizagem, devem pautar-se na utilização da ludicidade como um 
canal para o aprendizado das crianças, pois o brincar promove a sua socialização e o seu 
desenvolvimento integral.  
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RESUMO 
 
O presente artigo tem como tema a afetividade e cognição, bem como a importância da relação 
entre professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem. O principal objetivo deste artigo 
é refletir sobre a importância da afetividade entre professor e aluno em sala de aula e como essa 
ausência pode prejudicar ambos no desenvolvimento cognitivo. A escolha dessa temática deu-
se a partir da observação de alguns conflitos entre educadores e educandos, uma vez que a 
ausência de afetividade no ambiente em que eles se relacionam é notória, e o desenvolvimento 
integral do aluno, normalmente, sofre prejuízo. O referencial metodológico com o qual se 
trabalha é pautado em pesquisas transversais, qualitativas, descritivas e bibliográficas. Este 
artigo é baseado na contribuição de autores como Piaget (2014), Vygotsky (2000) e Wallon 
(1998), os quais, baseados na psicologia e nas questões relacionadas ao desenvolvimento, 
discutem como ocorre o processo de emoção, cognição e afetividade no indivíduo e como 
devem ser desenvolvidos em sala de aula. Sabe-se que para o sucesso do processo de ensino e 
aprendizagem é necessário que haja uma congruência nas relações no ambiente em que se 
encontram os sujeitos e que a ausência pode ocasionar frustrações tanto para alunos como para 
professores. Portanto, acredita-se que, por falta da afetividade nas relações entre professor e 
aluno, o processo de ensino e aprendizagem tem apresentado pontos negativos em relação, 
principalmente, ao rendimento dos alunos. 
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Edersânia de Sousa Lopes51  
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RESUMO 

 
O artigo proposto tem como tema principal a educação escolar versus a educação familiar, bem 
como seus respectivos conflitos e confrontos. A escolha do mesmo se deu ao perceber que, 
apesar de a família e de a escola exercerem um papel primordial para a evolução e 
desenvolvimento da criança, essas vertentes, na maioria das vezes, não conseguem trabalhar 
em parceria. Nota-se que estão cada vez mais frequentes e sérios os conflitos que existem entre 
elas, o que causa prejuízos para o desenvolvimento educacional do aluno. Pretende-se, então, 
por meio dessa pesquisa, trazer uma reflexão em torno das possíveis estratégias que podem ser 
adotadas para diminuir essas divergências dentro do âmbito escolar para amenizar os conflitos 
e confrontos que são gerados entre família e escola, visando o bom convívio entre ambos. A 
pesquisa será baseada no referencial metodológico qualitativo, com a forma de abordagem 
qualitativa, de forma exploratória e bibliográfica. Esse artigo contará com os seguintes autores 
no seu referencial teórico: Cortella (2014), Vigostky (1998), Cury (2010), os quais são tomados 
para discutir a relação escola/família. Portanto, o que se conclui é que a dinâmica da educação, 
bem como o processo de ensino-aprendizado da criança, dependem de uma boa relação família 
e escola, uma vez que a primeira deve estar presente nas ações escolares e a segunda deve 
possibilitar e garantir a presença da primeira. 
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RESUMO 
 
O trabalho apresenta como temática os principais aspectos relacionados ao Ambiente Virtual 
de Aprendizagem (AVA), adotado por muitas instituições de ensino, entre elas, a Faculdade 
JK. Como foco principal, este artigo observa o uso desta tecnologia dentro do ambiente 
acadêmico. O tema abordado surge mediante as dificuldades operacionais enfrentadas por 
muitos alunos e professores, devido ao desconhecimento ou despreparo técnico. A respeito da 
metodologia aplicada a este artigo, usa-se a metodologia longitudinal, descritiva, qualitativa e 
bibliográfica. De acordo com Moran (2000), Gadotti (2000) e Candau (2000), um dos maiores 
desafios encontrados atualmente é expandir o processo de ensino e conquistar diferentes 
espaços, sejam eles físicos ou virtuais, permitindo um trabalho mais livre e produtivo, 
garantindo que todos acessem o conhecimento de forma dinâmica e facilitada. Neste contexto, 
existem muitas dúvidas a respeito da efetividade da plataforma AVA. Alguns julgam que é 
apenas modismo, mas a perspectiva predominante é que este será o futuro duradouro do 
processo de aprendizagem e ensino a distância. Sendo assim, acredita-se que a plataforma não 
é compreendida conforme deveria, logo, um dos objetivos específicos é fazer com que os 
usuários utilizem o Moodle de forma adequada. 
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RESUMO 
 
Neste artigo científico tem-se como proposta temática a reflexão sobre o papel do Scrum como 
uma ferramenta para o processo de ensino. O objetivo é uma proposta de metodologia que possa 
ser aplicada ao ensino pedagógico. Devido a algumas possíveis mudanças no ensino básico, 
acreditamos que uma nova abordagem no ensino deve ser empregada para agilizar e adequar a 
essas novas normas. As metodologias deste trabalho pautam-se nos métodos longitudinais, 
qualitativos, explicativos e na pesquisa experimental. As metodologias ágeis comumente são 
usadas por analistas e gerentes de projetos, porém nesse artigo será abordada uma nova visão 
voltada para a educação, o que justifica a pertinência dessa reflexão. Acredita-se que se trata de 
uma ferramenta importante que pode contribuir para o processo de ensino, uma vez que, devido 
à inovação no campo da educação e o sucesso em outras áreas, aposta-se na produtividade 
também na educação. 

Palavras-chave: Pedagógico. Metodologias Ágeis. Projetos. 
 
   

                                                             55  É bacharel em Sistema de Informação. Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estudante 
do curso de Licenciatura em Computação da Faculdade Michelangelo. Currículo Lattes: 
<http://lattes.cnpq.br/4676345769214554 >. 56  É doutora em Letras – Estudos Linguísticos com foco em Análise do discurso. Mestre em Letras – 
estudos linguísticos com foco em Linguística Textual e Análise do Discurso, licenciada em Letras e Pedagogia, 
bacharel em Estudos Linguísticos. Atua como professora de Língua Portuguesa, Didática, Conhecimentos 
Pedagógicos, Metodologia Científica, Estágio e Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso. Currículo Lattes: 
< http://lattes.cnpq.br/4495299575121643 >. 



39  

BULLYING: VOCÊ É ALVO OU AUTOR? 

Ana Lais Azevedo Marques 57  

Jussara Regina de Souza Lisboa  58 
 

RESUMO 
 
Apresenta-se, neste trabalho, o tema referente ao bullying, questionando-nos sobre os atores 
envolvidos neste tipo de prática que vem se tornando recorrente nas escolas, a fim de instaurar 
uma reflexão sobre quem é o alvo ou o autor. Outro questionamento importante gira em torno 
de refletirmos sobre o porquê disso, bem como quais são as suas consequências. Toma-se como 
referencial metodológico nesse trabalho a pesquisa longitudinal, o método qualitativo, a 
pesquisa descritiva e explicativa e pesquisa bibliográfica. Esse trabalho tem como base ideias 
de autores, tais como: Fante (2005), Chalita (2008) e Pereira (2009), os quais desenvolveram 
estudos voltados para sustentar um assunto atual e de grande importância para a área de 
educação. Portanto, é evidente nas escolas que o bullying ocorre e a identificação de quem sofre 
e quem pratica é que pode mudar essa realidade  
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RESUMO 

A investigação aborda a importância da aproximação entre família e escola no processo de ensino-
aprendizagem, bem como das propostas pedagógicas como fatores fundamentais para desenvolvimento 
e qualidade do processo. O objetivo da investigação é verificar e refletir sobre como pode ocorrer a 
interação entre família e escola, tendo em vista a aproximação de ambos no ambiente escolar como fator 
de melhoria das ações da escola em relação ao desenvolvimento integral da criança. Justifica-se a 
pesquisa pela necessidade de refletir sobre aproximação família e escola, para um desenvolvimento 
amplo e participativo que possa ajudar os alunos no processo de ensino-aprendizagem e, 
consequentemente, contribuir para a evasão e repetência no contexto educacional. O tema é importante, 
ainda, pois família e escola precisam caminhar juntas sempre na construção do conhecimento do aluno, 
ajudando-o a adquirir autonomia e liberdade para refletir. As metodologias utilizadas foram: 
quantitativa, descritiva, transversas e revisão bibliográfica. Contamos com reflexões teóricas pautadas 
nas investigações de Farias Filho (2000), que afirma ser a relação entre a família e escola importante 
para o processo de aprendizagem e desenvolvimento social e moral do indivíduo. E, ainda, para refletir 
sobre a escola e a família na busca de uma aproximação necessária, contamos com os autores Szymanski 
(2010), Libâneo (2003) Monte-Serrat (2007) e Freire (2000). Concluímos que é necessária a 
aproximação da família com a escola para um bom desempenho do docente, buscando possíveis 
alternativas para participação. Apesar de o questionamento entre família e escola sempre ocorrer, pais e 
educadores precisam ser parceiros nesta caminhada.  
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RESUMO 
 
O tema desta investigação é a importância da psicomotricidade na educação infantil. Tem-se como 
objetivo geral refletir sobre o desenvolvimento dos alunos nesta faixa etária. Essa pesquisa se faz 
necessária para o pesquisador/pedagogo, pois possibilita conhecer melhor a psicomotricidade, uma vez 
que ela faz parte do desenvolvimento da criança e da prática docente. O referencial metodológico desta 
investigação é o longitudinal, o método qualitativo, a pesquisa explicativa e bibliográfica (Silveira, 
2017). Como referencial teórico tomam-se as reflexões de Freire (1985), Piaget (1974) e Vygotsky 
(1998), os quais apresentaram contribuições para o entendimento do desenvolvimento intelectual das 
crianças. Sendo assim, levantou-se o seguinte questionamento: Como trabalhar a psicomotricidade na 
educação infantil?  Acredita-se que tal trabalho deve ser feito através de atividades que estimulem a 
criatividade, o movimento e a autonomia. Considera-se que a forma como se trabalha a ludicidade na 
educação infantil interfere no desenvolvimento da criatividade, movimento e autonomia. Sendo assim, 
a psicomotricidade é de suma importância para o desenvolvimento psicomotor das crianças, por isso é 
preciso conhecê-la e trabalhá-la bem na educação infantil. 
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RESUMO 
 

O tema deste artigo é a musicalização na Educação Infantil. Define-se como objetivo geral avaliar os 
aspectos cognitivos, motores e afetivos, os quais envolvem o trabalho com a musicalização na educação 
infantil. Justifica-se esta pesquisa tendo em vista o fato de que, atualmente, o ensino da música não vem 
sendo trabalhado como realmente deveria. Acrescenta-se que a música é vista apenas como uma 
distração para as crianças, quando na verdade a música desperta a criatividade, autonomia e interações, 
as quais ocasionam em mais atenção para a aula. Para melhor compreensão serão trabalhados os métodos 
de investigação transversais, qualitativas, exploratórias e bibliográficas. Tomou-se como referência, 
neste trabalho, Bréscia (2003), Silva (2010), Gardner (1995), os quis discutem a temática. Acredita-se 
que a música é muito importante, pois promove o direito de brincar, uma vez que essa é uma necessidade 
para o desenvolvimento da criança, bem como a invenção e a interpretação musical, explorando a 
criatividade, a percepção sonora, a interação e a motivação, tornando a aprendizagem mais prazerosa e 
descontraída. 
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RESUMO 
 
 
A temática abordada neste artigo gira em torna da relação de interação família e escola como 
um desafio que precisa ser superado na atualidade. Este estudo tem como objetivo geral refletir 
e apontar caminhos que possam sensibilizar os responsáveis pela criança /adolescente sobre a 
importância do acompanhamento familiar constante como um desafio e ser superado. Tal 
proposta se faz relevante, visto que tanto a família como a escola têm uma soma de 
responsabilidades inerentes ao desenvolvimento social dos filhos. Já o referencial metodológico 
é de cunho qualitativo, tendo em vista a pesquisa bibliográfica composta por autores relevantes 
ao tema e cientificamente comprovados por meio de suas publicações. Logo, foram utilizados 
materiais primários, secundários e também acervo de domínio público disponibilizado na 
internet. Para o referencial teórico contamos com o RCNEI (1995), que assinala a participação 
da família no processo de aprendizagem do educando como imprescindível, cabendo às 
instituições de ensino esclarecer aos pais quanto à necessidade de acompanhar todo o processo 
de escolarização. Kaloustian (1988) cita a família como alicerce da socialização e educação, 
pois é no convívio familiar que são absorvidos os primeiros saberes, e onde se aprofundam os 
laços de solidariedade. Gokhale (1980) ressalta a família não somente como berço da cultura, 
mas também como centro da vida social. Para atender a proposta de estudo, a pesquisa utiliza  
a revisão literária que contempla os pensamentos e definições sobre a relação familiar com a 
educação básica.  
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RESUMO 
 

O presente artigo visa uma melhor compreensão a respeito do teatro na educação infantil e suas 
funcionalidades. Este tema surgiu com a necessidade de encontrar um caminho para que o teatro 
não perca sua condição essencial de educação e libertação. Apresenta-se como objetivo geral 
refletir sobre como desenvolver os aspectos afetivos, cognitivos, motores, bem como a 
criatividade através do teatro, com o intuito de entender qual o papel que o teatro assume na 
educação infantil. O teatro é uma atividade humana que possibilita a expressão do pensamento, 
dos sentimentos, dos sonhos do homem na forma de arte, além de possibilitar a compreensão 
do mundo. Tendo em vista esta temática, a investigação será realizada por meio de uma 
pesquisa qualitativa, longitudinal, exploratória, bibliográfica. Tomou-se como referência 
Reverbel (1997), Bakhtin (1992) e Spolin (2001). Tais autores contribuem para apresentar uma 
discussão que se centra no teatro, especificamente, em como trabalhar o teatro na educação 
infantil enfocando a funcionalidade. Pode-se dizer que o professor não compreende bem como 
se trabalhar o teatro na educação. Ele tem trabalhado apenas um único aspecto, o motor e o da 
representação, deixando de lado, muitas vezes, a possibilidade que o teatro promove de 
trabalhar o aspecto afetivo, na relação com o outro, e a criatividade, os aspectos cognitivos e 
motores. 
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COMO TRABALHAR PEDADOGICAMENTE O ALUNO DPAC 

Jeane Batista da Silva Custódio73 

Jussara Regina de Souza Lisboa74 
RESUMO 

 
Este artigo visa promover o conhecimento e a reflexão sobre o Processamento Auditivo (PA) 
pelo professor no âmbito escolar, bem como as necessidades dos profissionais da educação em 
conhecer mais a fundo esse “transtorno” e saber como trabalhar significativamente com alunos 
que possuem DPAC. Pretende-se, por meio de pesquisas, mostrar a importância e a necessidade 
de maior divulgação a respeito do tema, haja vista sua pouca abordagem e conhecimento na 
comunidade docente. Sendo assim, o objetivo é conceituar o PA, e suas habilidades, desordens, 
sua semelhança e diferença com distúrbios de aprendizagem. O estudo será pautado no método 
qualitativo, longitudinal e na pesquisa explicativa e bibliográfica. Muitos autores têm dedicado 
suas pesquisas para este campo da educação. Apoiar-se-á nos estudos de Correia e Martins 
(1997), Martinelli (2006), Linhares (1998) e Bossa (2000), os quais nos apontam os caminhos 
para compreender como os alunos com DA são pensados na escola. Por fim, acredita-se que os 
educadores devem conhecer mais detalhadamente e devem entender melhor o funcionamento 
da Desordem no Processamento Auditivo Central para melhor atender esse público. 
Consequentemente, ao conhecer melhor, os educadores necessitam de procedimentos 
necessários e corretos para atender tais alunos, promovendo o processo de ensino-aprendizagem 
significativo. 
  
Palavras-chaves: Educadores. Processamento Auditivo. Inclusão Escolar. Dificuldade de 
Aprendizagem.    
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INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONCEPÇÕES 

PERSPECTIVAS DE EDUCADORES 
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Jussara Regina de Souza Lisboa77 
 

RESUMO 
 
Esta investigação centra-se na Inclusão da Educação Infantil. O objetivo é compreender os 
fundamentos da educação inclusiva, além da apresentação das concepções de educadores de 
creche da educação inclusiva. Justifica-se a investigação em razão de alunos com deficiência 
em creches serem um dos maiores desafios educacionais. A preocupação com esses alunos 
especiais precisa ser alvo de discussões para que haja um caminho em prol da inclusão de 
pessoas com deficiência.  A pesquisa se caracteriza como estudo descritivo de natureza 
exploratória, e pauta-se na análise qualitativa e bibliográfica. Diversos autores com Mazzota 
(1996), Carvalho (2005), Mantoan (2003, 2006, 2008, 2010), Mrech (1998), Pereira (2007) e 
Sassaki (1994, 1998) discutem que indivíduos deficientes devem estar incluídos no contexto 
escolar e acreditam que há grandes vantagens quando inseridos. A inclusão de crianças com 
deficiência de zero a cinco anos em instituições de educação infantil é um processo que tem 
enfrentado a escassez de vagas. A lista de desculpas é infinita para não matricular alunos com 
limitações físicas ou cognitivas: Professores sem especialização, espaço estruturalmente 
inadequado, receio com as outras crianças, entre outras. Os resultados apontam que a real 
inclusão na Educação Infantil tem um papel significativo no fortalecimento das experiências 
infantis e é primordial para a aquisição do aprendizado futuro.  
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RESUMO 
 
Tomou-se por base o tema Pedagogia Empresarial para esta investigação cujas indagações são: o que é 
e como se faz? O objetivo geral é compreender como esse pedagogo desempenha seu trabalho em um 
ambiente pouco convencional na sua formação. Esta pesquisa justifica-se, pois é necessário repensar a 
ideia de que a Pedagogia deve trabalhar apenas no ambiente escolar. Utilizou-se a metodologia de estudo 
transversal, qualitativa, descritiva e bibliográfica para que este trabalho pudesse ser realizado. Tomaram-
se, como base para a investigação, os trabalhos de Araújo (2009), Lima (2016), Pascoal (2007).  Como 
possível resultado, pode-se apresentar a ideia de que a Pedagogia Empresarial cumpre um importante 
papel dentro das empresas, articulando as necessidades junto à gestão de conhecimento, desenvolvendo 
o ser humano para que o mesmo saiba se posicionar de maneira adequada. Isto é, instaurando uma visão 
mais ampla da atuação do pedagogo.       
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RESUMO 

 
Este artigo abordará a seguinte temática: A inclusão do aluno surdo na educação infantil. O 
objetivo geral é entender como funciona a inserção desse aluno nos anos iniciais. Assim, o 
presente trabalho busca possíveis caminhos para as barreiras encontradas na inclusão em 
escolas regulares, bem como as dificuldades encontradas pelo aluno surdo na aquisição do 
conhecimento. Justifica-se a pesquisa pelo interesse de conhecer e compreender o processo de 
formação docente para a educação de surdos, pois sabe-se que no século XVIII eles eram 
excluídos da sociedade e privados, de modo integral, de toda instrução educativa, quadro que 
durou até o final do século seguinte (MENDES, 1995). O texto traz um referencial 
metodológico qualitativo, descritivo, longitudinal e bibliográfico. Já o referencial teórico 
pautar-se-á em Prestes (2003), que nos auxilia na compreensão dos trabalhos que pretendem 
interpretar, ou ainda criar novas teorias, com o objetivo de tentar compreender os fenômenos 
das mais diversas áreas do conhecimento. O referencial teórico deste artigo está pautado nas 
contribuições de Lacerda (1998), Silva (2006) e Sacks (1998), que apresentam contribuições 
importantes sobre a temática. Acredita-se que, com a inserção da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS), recursos adequados e a capacitação não somente dos docentes, mas de toda 
comunidade escolar, é possível uma educação de qualidade para esses alunos surdos na 
educação infantil. 
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INCLUSÃO DE DEFICIENTES NO ENSINO REGULAR 
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Jussara Regina de Souza Lisboa85 
 

RESUMO 
 
O tema desenvolvido dentro do presente artigo versa sobre a inclusão de deficientes no ensino 
regular. As dificuldades experimentadas por professores da rede pública na inclusão de crianças 
surdas ingressantes no ensino regular são as principais motivadoras para tal investigação. O 
objetivo geral é refletir sobre as principais dificuldades experimentadas por professores da rede 
pública na inclusão de crianças surdas na primeira série do ensino fundamental, considerando 
que os profissionais da área da educação, em especial os pedagogos, precisam de preparo para 
as mais diversas situações que encontram em sala. O referencial metodológico com o qual se 
trabalha é pautado em pesquisas transversais, no método qualitativo, na pesquisa descritiva e 
na investigação bibliográfica.  Para a realização deste artigo foram utilizadas reflexões dos 
autores Rosa (2005), Strobel (2006) e Silva (2014), para o desenvolvimento de potenciais 
respostas às perguntas que embasaram todo o trabalho. Portanto, conclui-se que a escola 
inclusiva tem o papel de analisar os fatores existentes na sociedade, com uma reestruturação do 
sistema de ensino regular da educação básica, colocando mudanças de atitudes.   
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FENÔMENO BULLYING E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO ÂMBITO 

ESCOLAR 
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RESUMO 
 
A pesquisa a ser realizada terá como tema principal uma das maiores dificuldades que o corpo 
docente enfrenta no meio escolar: o Fenômeno Bullying e as trágicas consequências que ele 
causa na vida do aluno que o sofre como também daquele que pratica. O objetivo central desse 
artigo está em apresentar o conceito de bullying, bem como propor uma intervenção por parte 
da escola, atentando para a prevenção e visando à extinção dessa prática que causa danos muitas 
vezes irreversíveis. Entende-se que o Bullying é um problema mundial, contudo é algo que vem 
criando força nas escolas do Brasil. Portanto, um tema de extrema importância para ser 
discutido entre professores e alunos com o intuito de promover o conhecimento e a orientação 
sobre a questão. A metodologia que será utilizada pauta-se em estudos transversais, em uma 
abordagem qualitativa, com pesquisa exploratória e bibliográfica. A pesquisa será 
fundamentada baseando-se nos autores: Fante (2012), Silva (2010), Cortella (2012), pois são 
autores especialistas na temática, trazendo várias informações que serão de suma importância 
para a pesquisa. Portanto, a pesquisa visa a ajudar no combate dessa prática tão maléfica que 
vem causando tantos transtornos no meio acadêmico e na adolescência. 
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INCLUSÃO DO SUJEITO SURDO NO ENSINO REGULAR 
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RESUMO 

Este artigo visa refletir sobre a educação e inclusão do sujeito surdo no ensino regular, dadas 
as questões pertinentes às dificuldades de inclusão efetivas no ambiente escolar. Isto foi o que 
mais motivou a fazer esta pesquisa, considerando que não há ainda profissionais qualificados o 
suficiente, nem conhecimento da cultura surda e de seu idioma. O objetivo geral será refletir 
sobre a questão e as dificuldades do sujeito surdo dentro do ensino regular. O tema se tornou 
pertinente devido à grande visibilidade da carência de profissionais e à reflexão sobre as 
garantias de direitos efetivos pra essa modalidade. A metodologia de estudo foi a bibliográfica: 
Lakatos (2001), que dá base à investigação; foi qualitativa segundo Medeiros (1988) que busca 
refletir as causas dessas problemáticas; exploratória, Lakatos e Marconi (2011), que visa 
investigar e explorar todos os fatores e, assim, conseguir avaliar o processo na sua realidade; 
foi qualitativa, segundo Medeiros (1988) Lakatos (2001), que buscam significados e 
conhecimentos referentes ao tema do  presente artigo, mais do que descrições buscaram 
interpretações, informações para compreensão do universo deste aluno. O referencial teórico 
baseou-se em Saviani (2010), Lacerda (2006), Silva (2001), Strobel (2007), que foram os 
autores que trouxeram pesquisa de experiência dentro da área de educação para o surdo. O 
resultado da pesquisa está embasado na realidade desse sujeito, que é de lutas pela garantia de 
seus direitos e pela capacitação de profissionais da área e na área de educação para estabelecer 
a divulgação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) de sua cultura. 
 
Palavras-chave: Acessibilidade. Lei. Libras. Inclusão. Surdo. 
 
   

                                                             89  É aluno do 8º  semestre de Pedagogia da Faculdade Michelangelo. 90  É doutora em Letras - Estudos Linguísticos com foco em Análise do discurso. Mestre em Letras - estudos 
linguísticos com foco em Linguística Textual e Análise do Discurso, licenciada em Letras e Pedagogia, bacharel 
em Estudos Linguísticos. Atua como professora de Língua Portuguesa, Didática, Conhecimentos Pedagógicos, 
Metodologia Científica, Estágio e orientação de Trabalho de Conclusão de Curso. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4495299575121643 



52  

PROBLEMAS RELACIONADOS AO PROCESSO DE 
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RESUMO 
 
O artigo trata da importância do estudo do Transtorno de Déficit de Atenção com 
Hiperatividade em crianças e adolescentes, pois este problema tornou-se um dos transtornos 
neurobiológicos mais comum atualmente em crianças e adolescentes, sendo a causa principal 
de atendimentos em centros especializados em saúde mental. O intuito deste artigo é investigar 
as possíveis causas que exercem efeitos positivos no processo de aprendizagem dos portadores, 
entendendo as maiores dificuldades das crianças e adolescentes no momento da aprendizagem 
e compreendendo como é importante o ambiente escolar na vida do indivíduo com TDAH. A 
aceitabilidade desse trabalho é centrada na importância do tema para que se desenvolva um 
aprofundamento melhor sobre a síndrome, buscando no meio social a inclusão das crianças e 
adolescentes com TDAH no âmbito escolar a profissional, encontrando melhores meios de 
facilitação do aprendizado. Os métodos de investigação científica utilizados adequaram-se aos 
estudos de Kennedy (2014), que descreve a relevância da orientação educativa para promover 
a qualidade do ensino para alunos com esse diagnóstico. Contamos com a colaboração teórica 
dos autores Polônio (2009), Silva (2003) e Barkley (2002), os quais contribuem para que se 
entenda o transtorno, as limitações e o processo de como o ensino deve ocorrer. Os resultados 
apontam para o desenvolvimento maior do discente e pertinência do estudo dos problemas 
relacionados ao TDAH.  
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RESUMO 

 
O presente artigo tem como tema a adaptação da criança à creche e a inclusão de outras pessoas 
no dia a dia da criança. A adaptação do bebê à creche é um período difícil, que pode superar os 
primeiros dias, durando meses. É um processo que, para muitas crianças, mães e educadores, 
torna-se difícil. A pesquisa é de grande relevância, tendo em vista que o tempo da creche e sua 
organização devem ser distribuídos de modo a atenderem as necessidades das crianças. Essa 
pesquisa tem como objetivo geral analisar os sentimentos ligados à separação de pais e bebês, 
no período de adaptação à creche, com a finalidade de refletir sobre a vantagem que a escola 
pode promover quando ocorre a adaptação. O referencial metodológico deste artigo pauta-se no 
método exploratório, longitudinal, qualitativo, bibliográfico. Para nos ajudar nessa intensa 
tarefa, contamos com Ferreira (1993), que apresenta uma reflexão sobre adaptação na creche 
como algo que não se resume aos primeiros dias, mas pode durar meses. Rapoport (2005), para 
quem o período de adaptação de um bebê na creche varia de um para outro, ocorrendo de 
maneira gradual e não sendo possível impor-lhes um tempo pré-determinado. Por fim, 
Brazelton (1994), que apresenta uma visão geral sobre a questão. Conclui-se que o processo de 
adaptação é doloroso tanto para as crianças quanto para os pais. Observou-se que muitos bebês 
e crianças pequenas que se adaptam bem de início podem logo depois começar a dar sinais de 
regressão em razão da forma como os pais lidam com a adaptação.  
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RESUMO 
 
Este artigo aborda o tema: A importância dos jogos na Educação Infantil como elementos 
fundamentais para o processo de aprendizagem de crianças de 4 e 5 anos. A escola precisa ter 
estrutura adequada e profissionais capacitados para o exercício da profissão, para que os jogos 
deem significados aos conhecimentos. Justifica-se a pesquisa sobre este tema, tendo em vista 
a importância dos jogos. Por serem atividades prazerosas que chamam a atenção das crianças, 
contribuem para trabalhar a coordenação motora e a aprendizagem ao longo das atividades. A 
escola deve proporcionar ambientes que ajudem nesse trabalho pedagógico. Nesse sentido, é 
necessário que os profissionais sejam capacitados e possam realizar suas funções utilizando os 
jogos lúdicos. O objetivo geral deste trabalho é compreender a importância dos jogos para o 
ensino e a aprendizagem na Educação Infantil. As metodologias utilizadas são a longitudinais, 
exploratórias, qualitativas e pesquisas bibliográficas. Contamos com Vygotsky (1989), que 
versa sobre a importância dos jogos na educação; Kishimoto (1999), que trata a importância 
do brincar; e Friedmann, (1996), com suas contribuições para a educação através dos jogos. 
Alguns resultados encontrados foram que os jogos são fundamentais para o desenvolvimento 
motor, cognitivo e afetivo da criança, entre outros. Também o lúdico contribui para chamar a 
atenção do aluno para o ensino e a importância da relação que o professor deve dar ao jogo 
para apresentá-lo ao aluno. 
 
Palavras-chave: Jogos. Educação. Professor. Aluno. 

 
 

                                                             97 1 Irlei Cruz de Oliveira, aluna do 8º Semestre do curso de Pedagogia da Faculdade Michelangelo. 98 Maria Xavier de Lima Mendonça, aluna do 8º Semestre do curso de Pedagogia da Faculdade Michelangelo. 99 É doutora em Letras - Estudos Linguísticos com foco em Análise do discurso. Mestre em Letras - estudos 
linguísticos com foco em Linguística Textual e Análise do Discurso, licenciada em Letras e Pedagogia, bacharel 
em Estudos Linguísticos. Atua como professora de Língua Portuguesa, Didática, Conhecimentos Pedagógicos, 
Metodologia Científica, Estágio e orientação de Trabalho de Conclusão de Curso. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4495299575121643 



55  

IMPORTÂNCIA DA INCLUSÃO DO ALUNO AUTISTA NA 
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Jussara Regina de Souza Lisboa101 
 

 

 
RESUMO 

 
Este artigo trabalha a temática da Inclusão Escolar do aluno Autista na Educação Infantil, que 
ultimamente vem sendo um foco de discussão central, principalmente quando inserido no 
contexto escolar. O objetivo é compreender como se dá a inclusão escolar do aluno autista na 
educação infantil.  Tomar-se-á como embasamento para o estudo Vygotsky (1997), Piaget 
(2007) e Wallon (2007), para refletir sobre a temática do desenvolvimento dessas crianças de 
TEA. A fundamentação metodológica será feita por meio de pesquisas bibliográficas, 
quantitativas, exploratórias e de estudos longitudinais. Portanto, acredita-se que a inclusão 
escolar pode proporcionar a essas crianças (TEA) oportunidade de convivência com outras 
crianças da mesma faixa etária, construindo-se um espaço de aprendizagem, podendo 
transformar as suas necessidades em igualdade. 
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A PRÁTICA NA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
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Jussara Regina de Souza Lisboa104 
 

RESUMO 
 

Este artigo aborda a atuação do Orientador Educacional dentro da instituição escolar, 
analisando sua função na prática educativa. Este estudo tem como objetivo refletir sobre o 
desenvolvimento deste ator do processo educacional. Faz-se necessária uma analítica específica 
frente à atuação do serviço do Orientador Educacional nos dias de hoje, verificando suas 
técnicas, bem como sua práxis, que está atrelada ao papel da escola nesse processo, como 
promovedora de meios para a aprendizagem dos alunos. A investigação é bibliográfica, 
quantitativa, explicativa e de estudos longitudinais. O Orientador Educacional é o mediador da 
escola por meio das suas práticas na orientação Educacional, leva o aluno a ter uma 
“consciência crítica”, como dizia o Educador Paulo Freire. (1995). Contamos com Zippin 
(2003), Garcia & Leite (2002), os quais nos apontam caminhos para compreender tais práticas 
tão importantes para esse meio. Este artigo busca confirmar a hipótese de que, mesmo com 
tantas dificuldades enfrentadas na Orientação Educacional, os profissionais conseguem um 
trabalho com êxito e eficácia. Portanto, o orientador poderá ajudar com suas práticas no dia a 
dia da sala de aula, junto com as dificuldades dos alunos e professores, como também nos 
problemas entre escola e comunidade/família, usando o diálogo como a ferramenta principal e 
motivando a participação social e o exercício da cidadania. 
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
 

Rúbia Nunes Guimarães105  

Jussara Regina de Souza Lisboa106   
RESUMO  

O presente artigo tem por finalidade tematizar sobre a importância da participação 
familiar na educação escolar. A educação é um processo vivo e em permanente 
construção, essa construção deve ser participativa e colaborativa. Nesse sentido, é 
necessário que essa construção ocorra com a colaboração contínua não apenas de alunos, 
professores e profissionais de educação das escolas, mas também, e fundamentalmente, 
com a participação ativa dos pais e responsáveis. Tem-se como objetivo geral refletir 
sobre a participação da família na educação escolar, verificando-se as possíveis causas 
de ausência dos pais na vida escolar de seus filhos, bem como investigando estratégias 
para aproximar a família da escola. Nortear-se-á esse artigo pelos seguintes autores: 
Parolim (2003), Prado (1981) e Silva (2003), tendo como referencial metodológico os 
métodos longitudinais, qualitativos, exploratórios e a pesquisa bibliográfica. Conclui-se 
que a necessidade de uma gestão democrática na escola, garantia legal, precisa levar em 
conta o papel da família e possibilitar sua participação nas ações, o que não ocorre de 
fato. 
  
Palavras-Chave: Participação. Família. Educação.    

                                                             105 É aluna do 8º. Semestre de Pedagogia da Faculdade Michelangelo. 106 É doutora em Letras - Estudos Linguísticos com foco em Análise do discurso. Mestre em Letras - estudos 
linguísticos com foco em Linguística Textual e Análise do Discurso, licenciada em Letras e Pedagogia, bacharel 
em Estudos Linguísticos. Atua como professora de Língua Portuguesa, Didática, Conhecimentos Pedagógicos, 
Metodologia Científica, Estágio e orientação de Trabalho de Conclusão de Curso. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4495299575121643. e-mail: professorajussaralisboa@gmail.com 
 



58  

 
INCLUSÃO DE DEFICIENTES NO ENSINO REGULAR 
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Jussara Regina de Souza Lisboa109 
 

 
RESUMO 

 
O tema desenvolvido dentro do presente artigo versa sobre a inclusão de deficientes no ensino 
regular. As dificuldades experimentadas por professores da rede pública na inclusão de crianças 
surdas ingressantes no ensino regular são os principais motivadores para tal investigação. O 
objetivo geral é refletir sobre as principais dificuldades experimentadas por professores da rede 
pública na inclusão de crianças surdas na primeira série do ensino fundamental, bem 
considerando que os profissionais da área da educação, em especial os pedagogos, precisam de 
preparo para as mais diversas situações que encontram em sala. O referencial metodológico 
com o qual se trabalha é pautado em pesquisas transversais, no método qualitativo, na pesquisa 
descritiva e na investigação bibliográfica.  Para a realização deste artigo foram utilizadas 
reflexões dos autores: Rosa (2005), Strobel (2006) e Silva (2014), para o desenvolvimento de 
potenciais respostas às perguntas que embasaram todo o trabalho. Portanto, conclui-se que a 
escola inclusiva tem o papel de analisar os fatores existentes na sociedade com uma 
reestruturação do sistema de ensino regular da educação básica, colocando mudanças de 
atitudes.  
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RESUMO 

 
O tema deste trabalho é o sistema de gerenciamento da biblioteca da Faculdade JK. Este 
trabalho tem como objetivo geral desenvolver e implementar um sistema de gerenciamento de 
bibliotecas chamado de ARTLEO para a Faculdade JK de Taguatinga. A instituição tem uma 
média de aproximadamente 81 livros emprestados por mês, excluindo o mês de janeiro.  Neste 
sentido, faz-se necessário o desenvolvimento e a implementação de um sistema que possa 
atender tal demanda. O sistema de gerenciamento atual da Faculdade JK é baseado no sistema 
Pergamum que, de acordo com PERGAMUM (2000), é um sistema de gerenciamento de dados 
que atende a diversos tipos de instituições e começou a ser comercializado em 1997, tendo 
como objetivo principal facilitar a gestão do acervo das bibliotecas. O sistema proposto usou a 
linguagem de programação JavaScript. De acordo com FRANK e SAIBT (2002), é umas das 
linguagens mais antigas que foi utilizada e ainda se utiliza bastante. Também se utilizou a 
Unifield Modeling Language (UML) para a modelagem do projeto que, de acordo com 
GUEDES (2014), tem o seguinte significado traduzido para o português: Linguagem de 
Modelagem Unificada. Utiliza-se para a modelação de sistemas de um projeto. A principal 
característica da UML é ajudar a decidir quais serão as características do projeto.  
 

Palavras-chave: Sistema de gerenciamento da biblioteca. Programação. Linguagem de 
Modelagem Unificada. 
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RESUMO 

 
O presente artigo tem como tema a importância da ludicidade no processo de alfabetização, que 
ocorre nos anos iniciais do ensino fundamental. Sendo assim, o lúdico é uma ferramenta 
pedagógica que os educadores podem utilizar em sala de aula. Atualmente a necessidade da 
ludicidade está sempre presente no cotidiano escolar e isso vem contribuindo com as 
concepções psicológicas e pedagógicas do desenvolvimento infantil. A atividade lúdica tem o 
objetivo de produzir prazer e diversão ao mesmo tempo em que se praticam atividades. Dessa 
forma, as atividades lúdicas ajudam a desenvolver diversos fatores, entre eles o pensamento, a 
linguagem, a percepção, a memória e o raciocínio. O referencial metodológico utilizado na 
construção desse artigo foram os estudos longitudinais, pesquisas qualitativas, pesquisas 
explicativas e pesquisas bibliográficas. Dentre os referenciais teóricos, destacam-se Piaget 
(1986 apud Fortuna, 2000, p.1); Brasil (1998, p 27 V.01). Assim, o lúdico vem sendo o melhor 
aliado para o trabalho com a alfabetização, pois faz parte da atividade humana e caracteriza-se 
por ser espontâneo, funcional e satisfatório. Na atividade lúdica não importa somente o 
resultado, mas a ação, o movimento vivenciado. Através das atividades lúdicas, a criança forma 
conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, 
reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se na sociedade e constrói seu próprio 
conhecimento. 
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RESUMO 
 

Os sistemas web permitem que diversos usuários ao redor do mundo tenham facilidade de 
acesso à informação de maneira interativa e dinâmica, fazendo crescer o interesse daqueles que 
buscam divulgar e fornecer serviços. Com isso, o desenvolvimento web busca explorar e fazer 
o uso de diversas tecnologias que possam influenciar a qualidade do sistema. Atualmente, a 
necessidade de aumentar a compatibilidade de um sistema para que o mesmo seja funcional e 
de qualidade em diversos dispositivos, sejam eles mobile ou não, traz consigo o 
desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis (smartphones, tablets, etc), que por 
sua vez demonstram ter mais desempenho do que websites responsivos carregados pelos 
navegadores. Isso ocorre porque todo conteúdo responsável por gerar e atualizar a interface 
gráfica do aplicativo é armazenado na memória do dispositivo móvel, entrando em contato com 
o servidor somente para buscar informações que povoam a tela da aplicação, fazendo com que 
o tráfego de dados seja menor. Assim sendo, o presente projeto busca abordar informações 
sobre a metodologia de desenvolvimento de Aplicações Web Progressivas, ou em inglês 
Progressive Web Apps (PWA), que fazem uso de uma tecnologia denominada de service 
worker, presente nos navegadores mais modernos, e que busca interagir com a memória cache 
desses navegadores, armazenando e recuperando recursos que são referentes à interface gráfica 
da aplicação independente de conexão com o servidor. Deste modo, o sistema interage com o 
servidor semelhante a um aplicativo móvel em questão de desempenho e engajamento, através 
de requisições que retornam dados que povoam a tela da aplicação. 
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O PROCESSO PSICOMOTOR NO PERÍODO PRÉ-OPERATÓRIO 
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 Jussara Regina de Souza Lisboa122 
 

RESUMO 
 
O tema dessa investigação é o processo psicomotor e o desenvolvimento no período pré-operatório. 
Assim é necessário avaliar a importância da psicomotricidade como fator de desenvolvimento no 
período pré-operatório. Esta pesquisa tem como objetivo analisar como o psicomotor pode ser 
trabalhado no período pré-operatório e identificar qual a relação entre o processo psicomotor e o 
desenvolvimento da criança. A pesquisa será realizada através do procedimento metodológico da 
pesquisa qualitativa e bibliográfica longitudinal. Autores nos quais embasamos esta pesquisa são 
Fonseca (2015), Gallahue (2003), Godal (2004), Piaget (1975,1996), Sanchez (2003), Tafner (2015), 
que defendem pensamentos de que a criança deve receber um diagnóstico ainda pequena durante o 
período escolar, e assim, pelo resto de  sua vida, terá grandes vantagens como as demais pessoas. O 
artigo simplifica o entendimento de um tema redundante para a área da educação e chama a atenção 
de profissionais da educação, que não consideram relevante a psicomotricidade nos anos iniciais. 
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RESUMO 
 

Desde a mais tenra idade, as crianças são incentivadas a explorarem livros de literatura infantil. 
Esses funcionam como um dispositivo que ilustra formas, tidas como ideais, de 
comportamentos femininos ou masculinos. Esse trabalho tem como objetivo analisar como o 
conto “Entre as folhas do verde O”, que faz parte do livro “Uma ideia toda azul”, reforça e 
reproduz padrões de feminilidades, através de seu enredo.  O livro de literatura como veiculador 
de cultura, traz, em suas narrativas, características que compõem as feminilidades, 
estabelecendo modos considerados padrões de ser menina, assim se faz necessário questionar 
o papel desse material didático buscando o aprofundamento sobre a construção das 
feminilidades. Trata-se de uma pesquisa qualitativa já que “trabalha com o universo de 
significados, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis” (MINAYO, 2003, p. 21-22). Contamos com as autoras Lajolo 
(1994), Louro (1997) Beauvoir (1970) e Scoot (1995) para tecer uma relação entre literatura 
infantil, gênero, feminismo e feminilidades. Por meio desta investigação é possível identificar 
quais elementos corroboram para a naturalização de comportamentos tidos como femininos e 
masculino, bem como o papel social de cada sexo., portanto, apontando aspectos na literatura 
infantil que se constituem como formas de machismo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
O II Encontro de Iniciação Científica (II EIC) da Faculdade JK vem buscando assumir 

a atitude de inovar e transformar a vida dos sujeitos que ocupam a posição de alunos em 

formação de cursos de graduação e dos professores pesquisadores. Para isso buscou sair do 

lugar comum e vem investido na produção intelectual. Acredita-se que a transformação social 

desses sujeitos em constante estudo dentro da IES se dá pela inserção, integração e interação 

entre ensino, pesquisa e extensão, processo que ratifica a formação adequada e necessária na 

atualidade.  

O objetivo do evento foi possibilitar que o sujeito em constante formação tivesse a 

oportunidade tanto de apresentar a sua reflexão sobre uma temática quanto entrar em contato 

com tantas outras temáticas, as quais, em alguns casos, desconheciam. A Faculdade JK 

acreditou e vem acreditando no potencial de seus alunos e professores e vê na pesquisa e na 

divulgação científica a possibilidade de intervir na formação dos sujeitos e possibilitar-lhes 

mais autonomia na sua formação constante. 

 O II EIC visou à formação de atitudes mais reflexivas sobre o processo de formação, 

atuação profissional, mercado de trabalho e questões relacionadas ao fazer pedagógico 

cotidiano dos profissionais em constante formação. A Faculdade JK e seus colaboradores 

acreditam que eventos como esses são capazes de possibilitar as condições para uma formação 

profissional que supere a sala de aula, uma vez que possibilitam aos sujeitos refletirem sobre as 

condições sociais, políticas, históricas e ideológicas que os cercam. 

 

Jussara Regina de Souza Lisboa 
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