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APRESENTAÇÃO 

O VI Fórum de Educação e Diversidade dá continuidade a uma série de eventos científicos, 
realizados a cada dois anos pelo Núcleo de Atividades, Estudos e Pesquisa sobre Educação, 
Ambiente e Diversidade – NEED do Campus Universitário da UNEMAT em Tangará da Serra. Os 
Fóruns de Educação e Diversidade tem se constituído como o maior evento sobre educação nesta 
região de Mato Grosso. Organizado e inspirado pelas discussões sobre Educação e Pertinência 
Cultural tal como a lemos pela primeira vez em Rigoberta Menchu. O fórum reúne lideranças dos 
movimentos sociais no campo, povos indígenas e quilombolas e professores da Educação Básica e 
Superior em todos os espaços da sua programação com o objetivo de contribuir com a discussão 
que relaciona educação e diversidade tendo como ponto de partida o diálogo e o respeito aos 
modos de produzir e socializar o conhecimento dos povos indígenas, quilombolas e trabalhadores 
do campo no contexto das recentes políticas educacionais para Educação Básica e o Ensino 
Superior.  O VI FÓRUM DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE: Educação e Diversidade: Arte, Identidade 
e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos se fundamenta na compreensão de que 
as discussões que relacionam arte e novas tecnologias de comunicação e mídias no contexto mais 
amplo da educação escolar básica e superior podem oferecer um rico espaço de diálogo e reflexão 
potencialmente capaz de contribuir com o atual debate sobre arte, cultura, diversidade étnica e 
cultural e as novas tecnologias de comunicação e informação. Desde o ponto de vista da formação 
inicial e continuada de professores capitaneada pelas universidades e no caso de Mato Grosso 
pelos Centros de Formação de Professores da Educação Básica/CEFAPRO o projeto de formação 
que considere a arte desde as especificidades e as dimensões atribuídas pelos próprios povos 
indígenas, do campo e quilombola se constitui ainda um desafio. É possível que este evento possa 
contribuir com a consolidação de espaços de discussão e militância capazes de respeitar e 
valorizar as dimensões política, identitária e de resistência que a arte adquire nos movimentos 
sociais e nas escolas indígenas, quilombola e do campo tendo em vista ampliar o diálogo com as 
discussões, pesquisas e militâncias sobre o tema nos países vizinhos em um percurso que aceita o 
desafio de pensar a América como Indígena e Africana. 
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VI FÓRUM DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 

"Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

 13 de agosto: Quarta-feira  
 
Matutino:  
 
09h: Abertura das Exposições e Instalações Artísticas  
 

Exposições  
1. Exposição: Arte e Educação no Projeto Mais Educação  
Tem o objetivo de reunir os trabalhos relacionados à produção artística do projeto Mais Educação 
nas escolas do campo, quilombo e indígenas.  
Responsáveis: Wérica M. Duarte - Assentamento Antônio Conselheiro  

Nadir José Barivieira - SEMEC Tangará da Serra 
 
2. Exposição Olhares sobre a Terra 
Trata-se de uma exposição fotográfica que deve reunir os trabalhos fotográficos sobre a terra de 
assentamentos, aldeias e quilombos, realizada por professores, pesquisadores, moradores de 
assentamentos, quilombos e aldeias. 
Responsáveis: Ivanete I. Parzianello Carvalho - UNEMAT 

Bruna Donato de Oliveira - UFPEL 
 
3. Filme: DIALÉTICA DO AMOR. 
De Celso Luiz Prudente e estrelado pela atriz Ana Macedo o filme aborda aspecto do papel das 
mulheres dos ex-combatente, na Revolução moçambicana, liderada pelo Comandante Samora 
Machel. Produção da TELEVISÃO DE MOÇAMBIQUE, curta-metragem, colorido, 6 min. 
 
4. Palestra: 
Aspectos Revolucionários da Dimensão Pedagógica do Cinema Negro e sua Importância para a 
Elevação da Auto Estima do Estudante Ibero-afro-ameríndio. Dr. Celso Luiz Prudente UFMT 
 
5. Tributo ao Hemisfério Sul  
Projeto de Instalação Artística Interativa inspirada nas discussões de Galeano propõe uma aposta 
na construção de outras possibilidades de ver, sentir e conceber o mundo: 
 

América Latina abarca en el mapamundi menos espacio que Europa y mucho menos que la 
suma de Estados Unidos y Canadá, cuando en realidad América Latina es dos veces más 
grande que Europa y bastante mayor que Estados Unidos y Canadá. El mapa, que nos 
achica, simboliza todo lo demás. Geografía robada, economía saqueada, historia 
falsificada, usurpación cotidiana de la realidad del llamado Tercer Mundo, habitado por 
gentes de tercera, abarca menos, come menos, recuerda menos, vive menos, dice menos. 

 

Proposição: COLETIVO DA TERRA 
Responsáveis: Mirian Renner - Assentamento Antônio Conselheiro 
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Tauã Renner - Assentamento Antônio Conselheiro 
17 às 19 h: Entrega de Material 
 
19 às 20:30 h: Abertura e Apresentação Cultural 
Mística 
 
20:30 h às 22 h: Palestra de Abertura 
A reinvenção da vida pelos oprimidos como pedagógica da arte, resistência e identidade. 
Professor Dr. Luiz Augusto Passos – UFMT 
Mediadora: Francisca Edilza Barbosa de Andrade Carvalho 
 

 14 de Agosto: Quinta-feira  
 
Matutino:  
 
7:30 h às 9:30 h – Mesa Redonda 
“Modos de Pensar a Arte e as Manifestações Artísticas em Contextos Multiculturais" 
Norma Menezes - UFRJ 
Maykson Cardoso - UERJ 
Mediadora: Marinez Cargnin Stieler – UNEMAT 
 
09:30 h às 09:50 h - Intervalo  
 

9:50 h às 11:30 h: GTs - Grupos de Trabalho  

 GT 1: Políticas Públicas, Formação de Professores e Práticas pedagógicas 

Ivanete Inês Parzianello Carvalho, Marinalva Gomes e Eneida Kupodonepá 

 GT 2: Ensino e aprendizagem de Matemática 

Marinez Cargnin-Stieler; Eugênio Carlos Stieler 

 GT 3: História, Arte e Educação: construindo perspectivas 

Carlos Edinei de Oliveira, Regiane Cristina Custódio e Marcia Gomes Freire.  

 GT 4: Educação Escolar e Relações Étnico-raciais 

Isaias Munis e Luciana Magalhães 

 GT 5: Educação do Campo e Trabalho 

Leonice Aparecida de Fátima Alves Mourad e Francisca Edilza Barbosa de Andrade Carvalho  

 GT 6: Educação de Jovens e Adultos: Trabalho, arte e protagonismo 

Alex Sandre Andrade e Silene Macedo Melo  

 GT 7: Educação e Sustentabilidade 

Eliane Boroponepa Monzilar; Edna Monzilar e Osvaldo Corezomaé Monzilar 

 GT 8: Projeto Político Pedagógico e Currículo na Educação Escolar Indígena 

Margarete Noronha Valentim; Francisca Novantino e Sidnei Zunizokae 

 GT 10: Educação Quilombola: Aplicabilidade e Perspectivas 
Suely Dulce de Castilho, Lucimara Evangelista e Maria Helena Tavares. 

 GT 11: Educação e Agroecologia 

Willian Duarte e Mirian Renner 

 GT 12: Os Programas de Iniciação a Docência e a Diversidade Cultural 
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Geni Conceição Figueiredo, Wérica Duarte e Leonilda de Oliveira  

 GT 13: Educação, Direito e Diversidade 

Cristina Lucena Pereira Dias e Helio Monzilar e assentado.  

 GT 14: Patrimônio, Arte e Literatura na América Latina 

Priscilla Waldow, Marcos Camargo e Norma Menezes. 

 GT 15: Ensino Superior Indígena e Políticas de Ação Afirmativa 

Hellen Cristina de Souza, Isabel Rodrigues e Luiz Henrique Eloy Amado 

 GT 16: População em Vulnerabilidade 

Luiz Augusto Passos, Maria Aparecida Rezende e Celso Luiz Prudente 

 GT 17: Educação Saúde e Diversidade 

Fabiana Aparecida da Silva e Claudemiro Zanoisokaise 

 GT 18: Educação e Tecnologia: reflexões e possibilidades pedagógicas na contemporaneidade 

Waldinéia Lemes da Cruz Alves e Waldinei Monzilar 

 GT 19: Meio Ambiente 

Celice Alexandre Silva e Patrícia Campos da Silva. 
 

Vespertino: 13:30 h às 17:30 h Oficinas (das 16h às 16:15h – Intervalo) 
 

 Oficina. 1: A figura do negro nas literaturas de língua Portuguesa 
Maria Cleunice Fantinati da Silva (IFMT) e Daniele Cristina da Silva (IFMT) 

 Oficina 2: Cancelada 
 

 Oficina 3: Artesanato e Pintura Indígena 
Umutina - Aldeia Umutina 

 Oficina 4: Cancelada 
 

 Oficina 5: A contribuição da história oral como metodologia de pesquisa 
Regiane Cristina Custódio (UNEMAT) 

 Oficina 6: DSTs e promoção da saúde 
Claudemiro Zanoizokaise (SEMEC/Tangará da Serra), Joana Rodrigues e Ádines Emanuelle de Deus 
(UNEMAT) 

 Oficina 7: O uso de metodologias ativas no ensino e promoção da saúde 
Fabiana Aparecida da Silva (UNEMAT) 

 Oficina 8: Arte: Alguns apontamentos Teóricos 
Maykson Cardoso (UERJ) 

 Oficina 9: Cancelada 
 

 Oficina 10: Oficina de stop motion: técnica de animação para dinamizar processos de educação 
Norma Menezes (UFRJ) 
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Noturno:  
 
19 às 20 h: Apresentação Cultural 
Estudantes Escola Indígena Jula Paré. 
 
20 h às 22 h: Mesa Redonda 
Políticas Públicas e Formação de Professores a partir da Perspectiva da Diversidade Cultural 
Luanda Rejane Soares Sito- Universidad de Antioquia - Colombia 
Eliane Boroponepá - Escola Indígena Umutina 
Mediadora: Hellen Cristina de Souza –SEDUC/CEFAPRO 

 

 15 de Agosto: Sexta-feira  
 
Matutino: 
7:30h às 9:20h: Mesa Redonda 
Aspectos das disputas e enfrentamentos da Educação Indígena, do Campo e Quilombola no 
Contexto Brasileiro. 
Isabel Rodrigues - UEL 
Mariulce Campos de Moraes 
Mediadora: Edilza Andrade 
 
9:20h às 9:40h – Intervalo 
 
9:50h às 11:30h: Mesa Redonda 
A arte: Afirmação Política e Resistência em Mato Grosso  
Leonice Aparecida de Fátima Alves Pereira Mourad 
Naine Terena 
Mediador: Marinalva Gomes 
 
Vespertino:  
 
13:30h às 17:30h: Apresentação e Discussão nos GTs  
(15:30h às 15:45h – Intervalo)  
 
17:30h Encerramento 
Feira de Artesanato: Todos os dias 
Artesões da Aldeia Umutina 
Mulheres de Fibra 
Associação de Artesanato de Tangará da Serra. (a confirmar). 
Associação Vale do Tarumâ 
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VI FÓRUM DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 

"Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
 

OFICINAS 
 

Oficina 1: A figura do negro nas literaturas de língua Portuguesa 
Coordenação: Maria Cleunice Fantinati da Silva (IFMT) 

Daniele Cristina da Silva (IFMT) 
 

Oficina 2: Cinema e Ensino de História (cancelada) 
Coordenação: José Amilcar Bertholini (UFMT) 

 

Oficina 3: Artesanato e Pintura Indígena 
Coordenação: Aldeia Umutina 

 

Oficina 4: Comédia stand-up (cancelada) 
Coordenação: Agnaldo Rodrigues da Silva (UNEMAT) 

Ivanete Inês Parzianello Carvalho (UNEMAT) 
 

Oficina 5: A contribuição da história oral como metodologia de pesquisa 
Coordenação: Regiane Cristina Custódio (UNEMAT) 

 

Oficina 6: DSTs e promoção da saúde 
Coordenação: Claudemiro Zanoizokaise (SEMEC-Tangará da Serra) 

Ádines Emanuelle de Deus e Joana Rodrigues e (UNEMAT) 
 

Oficina 7: O uso de metodologias ativas no ensino e promoção da saúde 
Coordenação: Fabiana Aparecida da Silva (UNEMAT) 

 

Oficina 8: Arte: Alguns apontamentos Teóricos 
Coordenação: Maykson de Souza (UERJ) 

 

Oficina 9: Arte, Cultura e Religiosidade (cancelada) 
Coordenação: Edson Bakairi (a confirmar) 

 

Oficina 10: Oficina de stop motion: técnica de animação para dinamizar processos de 
educação 

Coordenação: Norma Menezes (UFRJ) 
 
 

As oficinas serão realizadas dia 14 de agosto de 2014 (quinta-feira) no período das 13:30h 

às 17:30h com intervalo das 16h às 16h15min no campus da UNEMAT de Tangará da Serra. 
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VI FÓRUM DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 

"Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
 

GRUPOS DE TRABALHOS (GT’s) 
 

GT 1: Políticas públicas, Formação de Professores e Práticas Pedagógicas 
Coordenação: Ivanete Inês Parzianello Carvalho 

Marinalva Gomes  
Eneida Kupodonepá 

 
GT 2: Ensino Aprendizagem de Matemática 

Coordenação: Marinez Cargnin-Stieler 
Eugênio Carlos Stieler 

 
GT 3: História, Arte e Educação: construindo perspectivas 

Coordenação: Carlos Edinei de Oliveira 
Regiane Cristina Custódio 

Marcia Gomes Freire 
 

GT 4: Educação Escolar e Relações Étnico-raciais 
Coordenação:Isaias Munis Batista 

Luciana Magalhães de França 
 

GT 5: Educação do Campo e Trabalho 
Coordenação: Leonice Aparecida de Fátima Alves Mourad 

Francisca Edilza Barbosa de Andrade Carvalho 
 

GT 6: Educação de Jovens e Adultos: Trabalho, arte e protagonismo 
Coordenação: Alex Sandre Andrade 

Silene Macedo Melo 
 

GT 7: Educação e Sustentabilidade 
Coordenação: Eliane Boroponepa Monzilar 

Edna Monzilar 
Osvaldo Corezomaé Monzilar 

 
GT 8: Projeto Político Pedagógico e Currículo na Educação Escolar Indígena 

Coordenação: Margarete Noronha Valentim 
Francisca Novantino 

Sidnei Zunizokae 
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GT 10: Educação Quilombola: Aplicabilidade e Perspectivas 
Coordenação: Suely Dulce de Castilho 

Lucimara Evangelista 
Maria Helena Tavares 

 
GT 11: Educação e Agroecologia 

Coordenação: Willian Duarte 
Mirian Renner 

 
GT 12: Os Programas de Iniciação a Docência e a Diversidade Cultural 

Coordenação: Geni Conceição Figueiredo 
Wérica Duarte 

 Leonilda de Oliveira 
 

GT 13: Educação, Direito e Diversidade 
Coordenação: Cristina Lucena Pereira Dias 

Helio Monzilar 
 

GT 14: Patrimônio, Arte e Literatura na América Latina 
Coordenação: Priscilla Waldow 

Marcos Camargo 
Norma Menezes 

 
GT 15: Ensino Superior Indígena e Políticas de Ação Afirmativa 

Coordenação: Isabel Rodrigues 
Luiz Henrique Eloy Amado 

 
GT 16: População em Vulnerabilidade 

Coordenação: Luiz Augusto Passos 
Maria Aparecida Rezende  

Celso Luiz Prudente 
 

GT 17: Educação, Saúde e Diversidade 
Coordenação: Fabiana Aparecida da Silva 

Claudemiro Zanoisokaise 
 

GT 18: Educação e Tecnologia: reflexões e possibilidades pedagógicas na contemporaneidade 
Coordenação: Waldinéia Lemes da Cruz Alves 

Waldinei Monzilar 
 

GT 19: Meio Ambiente 
Coordenação: Celice Alexandre Silva 

Patrícia Campos da Silva 
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VI FÓRUM DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 

"Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
 

RESUMOS 
 

GT 1: Políticas públicas, Formação de Professores e Práticas Pedagógicas 
Este GT tem como objetivo reunir pesquisadores e estudos para discutir a formação de professores 
na perspectivas dos tópicos emergentes: arte e diversidade étnico e cultural tendo como enfoque 
as práticas pedagógicas inclusivas e a atual discussão sobre políticas públicas. 
 

Coordenadores: 

Ivanete Inês Parzianello Carvalho- UNEMAT 
Marinalva Gomes - Assentamento Rio Branco 
Eneida Kupodonepá -Aldeia Umutina 
 

 
A DIVERSIDADE DE RITMOS DE APRENDIZAGEM: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM UMA SALA DE 3º 

ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Lenice Silvestre Lopes  
Gelson Simões Magalhães 

Amilton da Silva Amaral 
 
Resumo: 
A escolha desse tema ocorreu após entender que existe a necessidade de discutir as práticas 
pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, voltada para atender a dificuldade de aprendizagem 
dos alunos, no que se refere à leitura e escrita. Escolhemos o terceiro ano por ter uma 
aprendizagem mais consolidada no processo de alfabetização e letramento. Nosso intuito é 
analisar quais metodologias de ensino são usadas para amenizar/solucionar esse problema e, se a 
metodologia utilizada oportuniza a superação das dificuldades apresentadas pelas crianças. 
Entendemos que o desenvolvimento dos alunos é uma responsabilidade de todos os envolvidos no 
processo. Portanto, essa pesquisa, ainda em andamento, proporcionará uma compreensão sobre 
como o professor pode preparar uma aula que contemple os diferentes níveis de aprendizagem 
em sala de aula. Essa proposta será de abordagem qualitativa. Estaremos fazendo a coleta de 
dados através da observação participante e, para ter mais respaldo teórico, estaremos usando a 
pesquisa bibliográfica. Por estar em contato direto com os alunos percebi que alguns têm uma 
dificuldade maior em realizar as atividades planejadas. Nessa pesquisa o foco é verificar se a 
maneira que a professora vem trabalhando com esses alunos têm possibilitado uma aprendizagem 
significativa e, se está conseguindo atender as necessidades dos alunos que têm compreensão 
diferenciada. É importante que o professor estabeleça uma relação entre atividades de orientação 
e atividades complementares para proporcionar aos alunos maiores possibilidades de uma 
aprendizagem significativa, por isso, muitas vezes, devem ser escolhidos atividades e conteúdos 
diversos, de forma que contemple a todos. 
 
Palavras-chave: Metodologias. Professores. Alunos. Aprendizagem. 
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

 
Cristiana Sabugário Fabricio Theodoro 

Oscarino Santana 
Helena Santos 

 
Resumo: 
Este trabalho apresenta reflexões sobre a integração família e escola no processo de ensino 
aprendizagem. Esclarecer a natureza, a interação e os reflexos da família no desenvolvimento 
infantil e no âmbito escolar, principalmente no que se refere à aprendizagem do educando. Assim 
é possível compreender a real função da família e da escola como agentes capazes de contribuir 
com a construção do conhecimento de uma forma saudável. Esta pesquisa foi desenvolvida na 
escola Marechal Cândido Rondon assentamento Antônio conselheiro, agrovila 19 a 65 km de 
Tangara da Serra - MT. A escola é a instituição que mais contribui com formação do ser humano e 
da sua convivência na sociedade. Estas instituições formam uma equipe, é muito importante que 
ambas sigam os mesmos princípios, em relação às propostas, aos objetivos que desejam atingir, 
principalmente no que refere à formação do ser humano, enquanto ser pensante e atuante na 
sociedade. Nos últimos anos se fala muito da destituição desta instituição que é a família tão 
importante para o desenvolvimento do ser humano. Destituição proveniente da liberdade sexual, 
ou seja, da separação dos cônjuges e com essa divisão as crianças irão ser criadas com avós, tios, 
orfanatos, casa de apoio as crianças e adolescentes etc. Uma das características das famílias 
modernas é a falta de amor, e condições econômicas. Aumentando a responsabilidade da escola 
em intervir nas relações entre familiares. Atualmente percebe-se nas escolas que o grande desafio 
do professor é trabalhar com alunos que apresentam algum tipo de dificuldade no processo de 
aprendizagem. Sendo assim foi possível perceber que os conflitos familiares são os causadores do 
aumento dos problemas de aprendizagem e disciplina enfrentada pelas escolas.  
 
Palavras-chave: Família. Aprendizagem. Desafios. 
 
 
A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM – PARTILHANDO EXPERÊNCIAS 

 
Gleison Costa Ramos 

 
Resumo: 
O presente artigo pretende descrever sobre a importância da leitura no processo de 
ensino/aprendizagem e a grandeza desta na formação de cidadãos. Uma vez que se observa que é 
a educação de qualidade que leva uma nação ao progresso, e sem leitores reais, com senso crítico, 
isso não acontece. Enfatizando acerca do posicionamento do Brasil referente à educação em 
comparação a outras nações, tendo como base o PISA e literaturas científicas, discorrendo sobre a 
influência dos processos de alienação no meio social – um explicativo para acomodação nacional – 
para então expor experiências do projeto biblioteca andante, realizado com uma turma do 5° ano 
do Ensino Fundamental, Escola Euzébio de Queiroz, município de Alto Alegre dos Parecis – RO. 
Sabendo-se do importante papel que a leitura exerce sobre o indivíduo, e vendo na mesma a 
principal ferramenta de desenvolvimento e evolução no que se refere à formação de cidadãos, as 
escolas e educadores tem que exercer o papel de incentivadores e divulgadores dessa arte – 
instigando-os –, para que a mesma possa se tornar habitual no dia a dia. Tratando-se na prática, 
de [...] “um projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural atribuindo à 
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escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos sabores 
linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos”. (PCN’s, 1997 p. 
15). Buscando despertar nos alunos o gosto pela prática da leitura concomitantemente 
desenvolvendo o hábito da escrita, refletindo sobre tal importância do ato de ler. Por fim, 
entendendo-se que a leitura é a chave da libertação e crescimento, seja ele individual ou coletivo, 
assim uma nação que busca o crescimento é essencial um maior incentivo para práticas de leitura. 
 
Palavras-chave: Leitura e Interpretação. Aprendizagem. Projeto. 
 
 

A MÚSICA ALIADA AO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

Helena Santos 
Cristiana Sabugário Fabricio Theodoro 

Oscarino Santana 
 

Resumo: 
Este trabalho foi desenvolvido com os educandos do I ciclo da 1º fase na escola Marechal Cândido 
Rondon agrovila 19 a 65 km Assentamento Antônio Conselheiro Tangara da Serra - MT a partir de 
uma pesquisa bibliográfica como objetivo apresentar a música como um aliado na educação, 
proporcionando reflexões sobre a importância da educação musical para o desenvolvimento da 
inteligência e da integração da criança. Explica como a musicalização pode contribuir com a 
aprendizagem, e apresenta a capacidade que a música tem de influenciar o ser físico e mental, 
podendo contribuir para a harmonia pessoal, facilitando a integração e a inclusão social. Os PCNs 
ressaltam a importância da música na formação do cidadão é necessário que todos tenham a 
oportunidade de participar ativamente como ouvintes, intérpretes, dentro e fora da sala de aula. 
A intenção da musica como processo pedagógico não é formar cantores, mas sim, despertar a 
curiosidade o interesse em interpretar o sentido da música. Foram trabalhadas na sala de aula 
inúmeras músicas entre elas podemos destacar; Abecedário da Xuxa e trabalhado o alfabeto. 
Educação religiosa a música “Deus é bom” e “É bom ter Jesus no coração”. “A Tartaruguinha”, 
família silábica do Ta, Te, Ti, To, Tu, com os numerais a música os “10 Indiozinho”. A cultura mato-
grossense, a música “A lua”. Trabalhar com a música ofereceu inúmeras oportunidades para as 
crianças aprimorarem suas habilidades motoras, aprenderam a controlar seus músculos a mover 
com desenvoltura. O ritmo cantar fazendo gestos, dançar, bater palmas, pés, foi experiências 
importantes, permitiu desenvoltura e o senso rítmico, fatores importantes que contribuiu no 
processo de aquisição da leitura e da escrita. 
 
Palavras-chave: Música. Lúdico. Aprendizagem. 
 
 

A RESPONSABILIDADE DOS PAIS COM OS FILHOS? 
 

Margareth Lopes Ricardo 
Márcia Cristina da Silva Martins 

Solange Santana Pereira 
 
Resumo: 
O preço da vida hoje se torna cara diante da necessidade de regras e normas pré-estabelecidas no 
dia a dia, para orientar o individuo. A falta de tempo dos pais são problemas, muitos nem sabem a 
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rotina diária do seu filho. Quando uma mulher chega a ser mãe, muitas vezes não está com o seu 
emocional e financeiro preparados, achando muitas vezes que é uma tarefa fácil e esquece que 
não existe receitas. Na verdade a criança reflete o que a cerca em casa, sendo influenciada pelo 
ambiente em que vive. Lembrando que os adultos são espelhos dos próprios filhos. Outro fator 
agravante é a superproteção, não os deixando enfrentar situações difíceis e os tornando cada vez 
mas dependentes. Qual é a sua maneira de ser pai? Autoritário? Dominador? Exigente? Amoroso? 
Você o mima demais? Lembrando que, na maioria das vezes, reproduzirá de acordo com a 
maneira com que foi educado: amoroso, responsável, impulsivo, agressivos, seguro, inseguro, 
egoísta e impaciente. Isso refletirá na dificuldade com os outros, e consigo mesmo. 
 
Palavras-chave: Disciplina. Limites. Ambiente. Dependência. 
 
 

AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A LINGUAGEM VERBAL ORAL NA EI: 
APRENDER BRINCANDO 

 
Claudecy Araújo de Carvalho 

Dinalva Araújo de Campos 
 
Resumo:  
Este trabalho se constitui em relatório analítico e reflexivo apresentado no Curso de Licenciatura 
em Pedagogia para Educação Infantil, do núcleo de Educação Aberta e a Distancia da Universidade 
Federal de Mato Grosso, como exigência para conclusão do núcleo de estudos de Ciências Básicas 
e Metodológicas de Educação Infantil que buscou pesquisar As Múltiplas Linguagens e Maneiras 
de Expressar Conhecimento na Educação Infantil. O trabalho foi realizado na Creche Municipal 
Menino Jesus na Rua: Iguaçu nº 73 Bairro: Alvorada no Município de Barra do Bugres/MT com 
crianças do Pré I e II e pode contar também com as auxiliares da instituição. A Educação Infantil, 
primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança 
até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 
a ação da família e da comunidade. Assim, o brincar é considerado o primeiro experimentar do 
mundo que se realiza na vida da criança. É uma forma de linguagem que permite a interação e 
possibilita descobertas e conhecimentos sobre si mesmos, o outro e o mundo que os rodeiam. Em 
outras palavras, é no brincar livre da criança que ela vai estruturando sua capacidade de 
julgamento, a capacidade de fundamentar sua personalidade em importantes valores, princípios e 
regras. Dessa forma esse trabalho nos possibilitou interagir no processo de ensino aprendizagem 
das crianças da instituição, permitindo que pudéssemos socializar o trabalho com outros 
profissionais da educação. 
 
Palavras-chave: Aprender. Brincar. Educação Infantil. 
 
 

DIFICULDADES EM ESTUDAR A LINGUA INGLESA 
 

Tereza Cristina de Souza 
Elienai Araújo de Almeida 

Neiril Maria da Silva Souza 
Resumo: 
A aprendizagem de uma língua estrangeira é um processo rico e complexo que requer tempo e 
dedicação. Apesar da grande variedade de opções de contextos de aprendizagem de línguas 



“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Caderno de Resumos – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 28 

estrangeiras, em especial da língua inglesa, percebe-se que o desenvolvimento da tão desejada 
fluência não é uma tarefa simples, mesmo após anos de estudo. Não há fórmulas mágicas ou 
métodos infalíveis que consigam garantir o sucesso na aprendizagem, professores de inglês 
independentemente do nível de ensino em que lecionam, costumam ouvir com razoável 
frequência de seus alunos frases como: "tenho dificuldades com o inglês"; "não consigo aprender 
inglês"; " para que estudar inglês se não vou sair fora do Brasil? "; “como eu faço para o inglês 
entrar na minha cabeça?”. Muitos educadores não possui uma formação adequado para lecionar. 
Estas declarações são, em parte, motivadas por experiências de aprendizagem de pouco sucesso. 
O aluno, com declarações deste gênero, parece querer alertar para problemas, indicar necessidade 
de ajuda, ele anuncia que o percurso de aprendizagem será difícil. Caso o resultado final seja 
realmente negativo, o aluno mostrará que o prenúncio foi real, neste caso, seria possível dizer que 
o mesmo “profetizou” o fracasso. O domínio de línguas estrangeira é cobrado cada vez mais e em 
níveis mais elevados, especialmente pelo mercado de trabalho. Quando esse educando precisa 
mostrar o que aprendeu se depara com a necessidade que poderia ter aprendido, dedicado mais 
tempo, entretanto, o tempo para o desenvolvimento de competências que conduzam ao uso 
fluente do idioma é cada vez menor. Esta realidade conduz linguistas aplicados e educadores a 
questionamentos variados. Como possibilitar que os alunos aprendam mais em menos tempo? 
Como fazer com que o conhecimento construído em pouco tempo se mantenha? Como auxiliar os 
alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem? Como ajudar os alunos com bloqueios? Na 
maioria das vezes o educador não encontra apoio necessário onde ainda dizem esse conteúdo está 
muito puxado para esses alunos? Eles não sabem nem português como vão aprender o inglês? As 
respostas para estas perguntas não são fáceis. Esses desafios precisam ser superados é a luta do 
relógio contra o tempo. 
 
Palavras-chave: Dificuldades. Bloqueio. Língua Inglesa.  
 
 

DIVERSIDADE CULTURAL:DESAFIOS DE APRENDIZAGEM NA ESCOLA DO CAMPO MARECHAL 
CÂNDIDO RONDON 

 
Elienai Araújo de Almeida 

Neiril Maria da Silva Souza 
Tereza Cristina de Souza 

 
Resumo: 
Esse trabalho é um relato de experiência construído a partir da diversidade cultural e visão da 
realidade escolar em que estamos inseridas com intuito de promover nossa própria aprendizagem 
e educandos, priorizando os conhecimentos teóricos e pratico na dificuldade de aprendizagem 
dando ênfase as crianças da primeira fase do I ciclo e II ciclo da Escola Marechal Cândido Rondon, 
que fica localizado no Assentamento Antônio conselheiro situado na agrovila 19 a 65 km de 
tangara da Serra - MT. Após conhecer a realidade desses educando buscamos embasamento 
teórico e práticas pedagógicas que nortearam o trabalhado de pesquisa para contribuir na 
construção do aprendizado Foram trabalhados jogos e brincadeiras com apoio dos projetos 
desenvolvimento na escola houve adequação desses materiais a faixa etária, com definição de 
objetivos, disciplina e o conteúdo indicado conforme propostas nos PCNS. Ao pesquisar a 
realidade local foi possível perceber a diversidade na estrutura familiar, as crianças são criadas por 
avós ou parentes próximo acarretando inúmeras dificuldades que reflete na vida secular e escolar 
desse educando. Assim, o presente relato se refere a uma experiência pessoal vivida e significativa 
sobre dificuldades na aprendizagem da leitura e escrita por ser uma realidade da educação atual e 
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faz parte do cotidiano escolar, onde varias criança participaram e tiveram resultado satisfatório 
para sua vida escolar e social. Através desse estudo, os autores pesquisados dedicaram sua vida a 
conhecer, a pesquisar, a investigar o outro, como Paulo freire diz que “Ensinar não e transferir 
conhecimento, mas criar caminhos para que ela aconteça”, por esse motivo foi proposto este 
desafio superando as expectativas estabelecidas. 
 
Palavras-chave: Dificuldades. Leitura. Aprendizagem. 
 
 

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS? EU FAÇO? 
 

Rosana Fátima de Arruda 
Candida Soares da Costa 

 
Resumo: 
O foco deste trabalho é apresentar a autobiografia da formação profissional considerando a 
dimensão social, histórica e política sob o aspecto de gênero, raça, sexo, religião e classe social. O 
objetivo proposto foi analisar os determinantes profissionais da carreira de uma professora negra 
até o momento atual, que considero estar conseguindo ascensão social e profissional em cursos 
que me foram determinantes para a compreensão das desigualdades sociais e raciais no Brasil. A 
questão problema colocada para o estudo foi: Que determinantes influenciaram a escolha e 
formação profissional? Sendo assim, o objeto de estudo se deu entorno a vida profissional, a partir 
do registro da própria existência mediante memorial, nesse processo de construção fez-se 
necessário lembrar, relembrar de momentos significativos e relevantes à proposta, indagar, 
descobrir, observar e analisar os discursos ideológicos e hegemônicos que implicaram diretamente 
na identidade e formação profissional, com a finalidade de compreender quais concepções subjaz 
o comportamento e discursos das práticas sociais que hoje prática. Nesta autobiografia incluí 
sentimentos íntimos, revelações e declarações que em outros momentos foram, incômodas e 
secretas. A metodologia de pesquisa é de caráter qualitativo que permite o recorte interpretativo 
da realidade voltado para o estudo autobiográfico. Tive como instrumentos pra coleta de 
informação documentos pessoais como fotos e diários. Na análise buscou-se compreender a 
relação da ideologia com a materialização das escolhas de palavras e comportamento feito. 
Mediante o memorial se percebeu a importância das instituições de formações na vida 
Profissional da professora investigada, na formação de valores e prática sociais que foram 
orientando e articulando para a promoção da educação para as relações étnico-raciais. Constata-
se também que a formação não está pronta e acabada, mas num processo de construção e 
reestruturação de comportamentos, opiniões e reflexão a cerca de assuntos que foram 
determinantes na vida como um todo.  
 
Palavras-chave: Memórias. Autobiografia. Formação profissional.  
 
 

ENSINO JURÍDICO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA UMA EDUCAÇÃO EMANCIPATÓRIA 
 

Everton Neves dos Santos 
 
Resumo: 
A discussão, o pensar e o refletir sobre o ensino jurídico deve permear a prática educativa dos 
professores e pesquisadores do Direito, ainda mais quando notamos a tessitura crítica de um 
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ensino fragmentado e tradicionalista de quem a formação inicial é advinda de um bacharelado. 
Como proposta, várias pesquisas demonstram que o ensino do Curso de Direito deve primar pela 
formação do cidadão, em uma educação emancipatória. Mas o Curso de Bacharelado em Direito 
da UNEMAT é emancipatório? Nesta pesquisa, realizada na perspectiva qualitativa, estudo de 
caso, os dados parciais, nota-se que os estudantes não são incentivados à pesquisa autônoma, 
realizada por ele, por sua própria iniciativa, mas com os encaminhamentos dados pelo docente. 
Este, por sua vez, restringe-se a expor o que é fixado no currículo de cada disciplina ministrada 
(quase sempre pela mesma metodologia expositiva) e não abandona sua zona de conforto, 
apresentando também um perfil passivo frente à atividade docente, talvez por ser um bacharel 
que, em algum momento da vida profissional, assume a atividade docente. Em preliminares notas 
conclusivas, os estudos indicam que o ensino jurídico deve estar pautado em formar profissionais 
críticos, que consigam entender e atender as demandas sociais vigentes, o que pressupõe uma 
atuação docente diferenciada, voltada para a curiosidade, para a pesquisa e para a compreensão 
do direito enquanto fenômeno social.  
 
Palavras-chave: Ensino Jurídico. Políticas Públicas. Inclusão Social. 
 
 

ESTILO DE ENSINO E ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS: OBSERVAÇÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO 
 

Wandreilla Moreira Garcia 
Simone Santos de Oliveira Cobra 

Ana de Medeiros Arnt 
 
Resumo: 
A educação é um direito de todos; para que isto se consolide, faz-se necessário o emprego de 
pessoas capacitadas que possam instruir o público que carece de educação. Este é o papel 
designado aos mestres, assim chamados na antiguidade e atualmente “professores”. Todos 
professores passaram pelos mesmo métodos de aprendizado, ou seja, foram estagiários em um 
determinado tempo de suas vidas acadêmicas, ou submeteram-se a metodologias semelhantes. O 
trabalho teve como objetivo, analisar o processo de ensino e aprendizagem de alunos do ensino 
médio, através da observação aplicada ao estágio supervisionado de Licenciatura II da 
Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT. Foram realizadas observações em uma escola 
de ensino médio durante o período de cinco dias, totalizando 20 horas. O início da observação 
constou de uma apresentação prévia a coordenadora da escola e após a apresentação formal da 
estagiária a classe. As análises foram obtidas por meio da transcrição dos fatos observados. Dentre 
os seis tipos de estilo de ensino analisados, sendo comando, tarefas, avaliação recíproca, baseado 
na programação individualizada, descoberta orientada e baseado na solução de problemas; não 
foram observados apenas os estilos por comando, avaliação recíproca e programação 
individualizada. Em uma análise geral, pode-se verificar que os professores são geralmente 
dedicados, se preocupam com o futuro dos alunos e são extremamente atenciosos. Os alunos 
utilizam livros didáticos de ensino, mas segundo os professores servem apenas como base, por 
que eles fazem uso de diversos materiais didáticos. O fato que mais chamou atenção na escola foi 
a frequência de palestras realizadas para os alunos do terceiro ano sobre profissões. A direção 
convida profissionais de várias áreas para que expliquem como seria o cotidiano e as 
possibilidades de cada profissão. Esta atitude permite que os alunos obtenham um conhecimento 
maior sobre as áreas de atuação, fazendo com que os eles possam escolher seus futuros cursos 
com maior facilidade. Portanto torna-se necessário que o professor elabore estratégias didáticas, 
com a finalidade de envolver e desenvolver participação ativa dos alunos, fazendo com que eles 
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elaborem uma versão própria do novo conhecimento adquirido, rompendo a dependência em que 
tem sobre o professor. 
 
Palavras-chave: Educação. Estilos. Conhecimento. 
 
 

EXPERIENCIAS DE SOCIALIZAÇÃO VIVENCIADAS DURANTE O ESTÁGIO ACADÊMICO RELAÇÃO 
ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 

 

Vagner De Lima Pessoa 
Alexandro Bastos 

Resumo: 
A valorização do estágio acadêmico como atividade pedagógica, que propicia ao aluno 
oportunidade de verificar ou aplicar teorias aprendidas, no conteúdo das diversas disciplinas para 
conseguir um real aproveitamento dos seus estudos. O estágio assume caráter investigatório e 
científico e é fator de contribuição para a qualidade do ensino universitário. O estágio representa 
papel definitivo na formação profissional. Consideram-se estágio curricular, para os efeitos deste 
Decreto as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante 
pela participação em situações reais de vida e, sendo realizada na comunidade em geral, sob 
responsabilidade e coordenação da instituição de ensino. Ao presenciar o corpo docente da Escola 
Municipal Vista Alegre, sob a regência do Professor Nestor, percebeu que a Educação é um 
processo de contínua reconstrução de experiência, aprendizado e conhecimento de como é a 
educação no presente e futuro. Esse estágio auxiliou no processo de construção práticas de 
saberes e metodológicos, durante o curso de licenciatura plena em ciências biológicas, cumprindo 
assim a carga horária de 80 horas de aulas ministradas. Quando terminei o meu propósito na 
escola percebi o quanto foi importante para mim este estágio. Como pude aprender com cada 
aula, cada orientação e com todos os obstáculos, com questão da metodologia a ser repassada aos 
alunos (as). Tive muitas dificuldades pela primeira vez, em que entrei numa sala de aula, para 
expor o meu conhecimento aos alunos e também aprender com eles. Em relação as turmas eram 
muito compreensível e teve um bom desempenho e andamento. Com exceção de algumas, que 
era muita bagunça, desinteresse prejudicando aqueles que queriam aprender. Só posso dizer que 
foi uma experiência única de vida, muito proveitosa para construção de experiência, 
conhecimento e aprendizado, que vai ser inesquecível para toda a vida. Mas apesar de tudo, tive 
um bom relacionamento com Alunos da Escola Municipal Vista Alegre. 
 
Palavras-chave: Estágio Curricular Supervisionado. Experiência. Educação. 
 
 

EXPERIMENTANDO SABER: TEORIA X PRÁTICA ATRAVÉS DO PROJETO FEIRA DE CIÊNCIAS NA 
ESCOLA REINALDO DUTRA VILARINHO 

 
Marinalva Gomes 

Marta Furquim de Oliveira 
 

Resumo: 
O Projeto Feira de Ciências é um espaço para estudantes apresentarem ideias criativas e 
inovadoras que poderão contribuir com o conhecimento e a evolução no mundo das ciências. A 
ciência é uma troca irredutível entre o experimento e a teoria, e assim, a separação total entre o 
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experimento e a teoria não é desejável e nem possível. A função do experimento é fazer com que 
a teoria se adapte à realidade. A experimentação permite que os alunos manipulem objetos e 
ideias e negociem significados entre si e com o professor durante a aula, é também um local de 
integração e troca de experiências, aproximando estudantes e professores do ensino fundamental 
e médio das diferentes áreas do conhecimento. Este trabalho foi realizado no ano de 2012 e teve 
como objetivo discutir a importância da utilização de atividades práticas em sala de aula e 
contribuir na compreensão e aprendizagem dos conteúdos propostos ministrados. É neste sentido 
que surge a proposta deste projeto, na pretensão de encontrar pontos de contato entre o 
conteúdo a ser ministrado e os conhecimentos trazidos pelos educandos com a expectativa de 
promover uma relação de familiaridade entre as aulas e a realidade dos educandos. Na Escola 
Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho deparamos com educandos sem compromisso com as atividades 
escolares e que chegam ao Ensino Médio trazendo dificuldades básicas em torno dos conteúdos 
das disciplinas das Ciências Naturais, por esse motivo que foram contemplados os educandos do 
Ensino Fundamental e Médio para o desenvolvimento do Projeto. Partindo do pressuposto de que 
o espaço escolar deverá ser um ambiente agradável, que estimule a arte de pensar e o prazer de 
aprender é que os educadores pensaram em desenvolver o projeto envolvendo os conteúdos de 
forma interdisciplinar. Os educandos atuaram diretamente sobre o objeto de aprendizagem, 
através da observação, experimentação, comparação e estabelecimento de relações entre fatos e 
fenômenos ocorridos durante as experiências por eles desenvolvidos. A avaliação foi realizada de 
forma simultânea a execução do projeto quanto a participação dos educandos nas atividades 
desenvolvidas durante todo o processo. Cada educador fez análises necessárias de acordo com 
sua disciplina de atuação e envolvimento no projeto. 
 
Palavras-chave: Feira de Ciências. Conhecimento. Aprendizagem. Experimentação. 
 
 

INOVAÇÃO CURRICULAR NO CONTEXTO DO PROEMI: ANÁLISE DO PROGRAMA NA ESCOLA 
ESTADUAL PROFª. EUCÁRIS NUNES DA CUNHA E MORAES- POCONÉ/MT 

 
Ana Cristina Cruz 
Tânia Maria Lima 

 
Resumo: 
A pesquisa versa sobre o Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI criado pelo Governo Federal 
e implantado em escolas públicas do país. Ele integra as ações do Plano de Desenvolvimento da 
Educação – PDE, como estratégia do Governo Federal para induzir a reestruturação dos currículos 
do Ensino Médio. O ProEMI tem por objetivo apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas 
curriculares inovadoras nas escolas de ensino médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola 
e buscando garantir a formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais 
dinâmico, atendendo as expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às demandas da 
sociedade contemporânea. Buscando assim com as atividades integradoras (projetos temáticos, 
coral escolar, artes, leitura, teatro, aulas de campo, sarau, etc.) estimular e atrair os jovens a 
escola, nela ingressarem e permanecerem. Neste sentido, na presente pesquisa procurou-se 
analisar a implantação e o desenvolvimento das ações do ProEMI na Escola Estadual Prof.ª Eucaris 
Nunes da Cunha e Moraes, uma escola “polo” de Ensino Médio em Poconé/MT, iniciado no ano 
letivo de 2012, com o propósito de diagnosticar suas inovações, aceitação no ambiente escolar, 
seus resultados em relação ao processo de ensino-aprendizagem e os benefícios deste enquanto 
proposta curricular. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica e documental, observação e 
pesquisa de campo com aplicação de questionário com os sujeitos que participam desta 
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modalidade de ensino. Deste modo, os resultados permitem afirmar que o ProEMI difere do 
Ensino Médio Regular exatamente na estrutura curricular a qual possibilita uma perspectiva de 
articulação interdisciplinar, direcionada ao desenvolvimento de conhecimentos, saberes, 
competências, valores e práticas, sendo este um programa relativamente novo, e que aos poucos 
está sendo implementado pela escola que apesar das dificuldades cotidianas vem modificando a 
prática pedagógica e proporcionando um leque maior de aprendizagens significativas aos alunos 
desta unidade escolar, contribuindo assim com a permanência dos jovens na escola. 
 
Palavras-chave: Política Educacional. Programa Ensino Médio Inovador. Inovação Curricular 
 
 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO: PROFESSORES / PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Paulo Mateus de Moraes  
Adeilson da Silva Pereira 

Rosilaine Ramos Rodrigues 
 

Resumo: 
A proposta deste tema caracteriza-se em uma investigativa teórico bibliográfico, objetivando 
alguns princípios formativos que dão subsídios a atuação docente, como interpretações de artigos 
da LDB, sustentadores do trabalho em instituições escolares, apontando também, em um segundo 
momento, aos campos de atuação do profissional de Educação Física, propondo reflexões 
relacionadas à prática pedagógica. Indaga-se a princípio, por finalidade de desenvolver esta 
pesquisa, a questão: Quais problemáticas contemporâneas nos moldes das instituições escolares e 
não escolares são enfrentados cotidianamente pelo profissional de Educação Física em sua 
atuação? No propósito de sanar tal inquietação, pondera-se em teor histórico, a inserção deste 
profissional no contexto institucional, em específico o escolar, além de fomentar as reflexões das 
dificuldades contemporâneas a respeito de sua formação em meio social. Justifica a necessidade 
de esclarecer aos profissionais desta área, junto à regulamentação e legislação específica, a 
postura profissional e atuação. Há de se elucidar sobre o instrumento pedagógico de tal: cultura 
corporal do movimento, dá sua importância educacional seja qual for o espaço de execução. 
Portanto, mediante uma sequência textual, alcançou-se uma resposta positiva para a questão 
problema, destacando os conhecimentos acerca do tema exposto. Sobre as inquietações, 
concluiu-se que são direcionadas a campo de trabalho, espaços educativos, formação por vezes 
incapaz de despertar nos discentes a capacidade de refletir sobre sua prática pedagógica pela 
linguagem corporal, e ou utilizando-se dos instrumentos da cultura corporal, indistintamente do 
seu local de execução. Destaca-se o direcionamento quanto à interpretação das normativas e leis 
das diretrizes de base para atuação como professor de Educação Física, compreensão do 
instrumento pedagógico e processo de formação em universidades, a fim de que se resolvam tais 
indagações.  
 

Palavras-chave: Formação e Atuação docente. Instituições escolares. Professores de Educação 
Física.  
 
 

O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA E SEU CONTROLE SOCIAL 
 

Eduardo José Freire 
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Resumo: 
O presente trabalho tem por objetivo reforçar a importância do controle social sobre o FUNDEB, 
instituído pela Emenda Constitucional n. 53, em 19 de dezembro de 2006, para financiar o ensino 
público. Busquei fundamentação em referências legais e teóricas para a elaboração deste artigo. 
Neste texto descrevo o fundo de financiamento educacional FUNDEB, sem a pretensão de 
discorrer longamente, mas, de reforçar a importância do seu controle social, numa exposição 
simples e objetiva, capaz de familiarizar os interessados em questões como: Educação, 
Financiamento da Educação Pública, Conselhos, Controle Social e Democratização. 
 
Palavras-chave: Financiamento da educação. FUNDEB. Políticas educacionais públicas. 
 
 

OFICINA DE RECURSOS TÁTEIS ADAPTADOS AO ENSINO DE ARTES PARA ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL 

 
Silvia Mara Davies 

 
Resumo: 
O Projeto de Extensão “OFICINA DE RECURSOS TÁTEIS ADAPTADOS AO ENSINO DE ARTES PARA 
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL” tem como foco central encontrar estratégias para 
desenvolver, confeccionar materiais, instituir recursos didáticos táteis adaptados ao ensino de arte 
aos alunos com deficiência visual. Tem como foco central, fornecer o acesso garantido por lei aos 
conteúdos de artes comuns a todos. Arquiteta a construção de caixas do material MDF, com 
placas encaixadas dentro, que terão aplicações com materiais, elementos, texturas, contendo 
conteúdos que abordem o ensino de arte para alunos com deficiência visual. As caixas contendo 
as placas táteis serão doadas para a Sala de Recursos da Escola Municipal Ivete Lourdes 
Artenhardt (escola polo regional e de referência de inclusão), da cidade de Sorriso MT. A proposta 
é ensinar arte por meio da percepção tátil, pesquisando e criando maneiras para aplicar vários 
aspectos como: Linhas, texturas, relevos e formas. Propõe investigar e propor estratégias quanto à 
utilização dos materiais adaptados voltados para o ensino, buscando maneiras e normas de 
adequação. Na primeira etapa do projeto será feita uma pesquisa de campo e diagnóstica, 
constituirá por meio de visitas a sala de recursos da escola escolhida, entrevistas com professores, 
pais, alunos e pesquisas bibliográficas. As etapas seguintes correspondem a prática, envolvem as 
confecções dos materiais e a experimentação dos alunos junto aos professores da Sala de 
Recursos. Como resultados finais obtidos no projeto concluído, os alunos aprenderam conceitos 
sobre artes, mistura de cores, por meio de representações envolvendo texturas, formas 
geométricas, entre outras. Os professores aprovaram a utilização dos materiais, verificando o 
interesse dos alunos em aprender e adquirir conceitos sobre arte. Eles aprenderam artes por meio 
de leituras táteis, de uma maneira lúdica e divertida. 
 
Palavras-chave: Inclusão escolar. Deficientes visuais. Recursos adaptados. 
 
 
 

REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO NACIONAL 
 

Gleison Costa Ramos 
 
Resumo: 
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O presente artigo pretende descrever sobre a necessidade de mudanças nas políticas públicas 
educacionais, buscando demonstrar a realidade brasileira em detrimento com os discursos 
falaciosos de nossos políticos, fazendo uma reflexão sobre os caminhos que devem ser tomados 
para a melhoria do ensino. Tratando-se de uma análise de caráter qualitativo, baseado em 
pesquisas bibliográficas, dados de domínio público da OCDE, IBGE, UNESCO e MEC. Buscando uma 
resposta para a indagação: só o aumento de dinheiro irá refletir na qualidade do ensino? O Brasil 
investe uma média de 5,6% do PIB nacional em educação, valores comparáveis a de países 
desenvolvidos, e é em média o 15° país que mais investiu. Se observarmos dados do PISA em uma 
lista de 65 países, o Brasil ficou nas últimas posições, mostrando que a educação nacional não está 
caminhando proporcionalmente a um país em desenvolvimento. Assim discute-se muito sobre 
aumento do PIB como uma forma de mudar a triste realidade, desde 75% dos royalties do pré-sal, 
e aumento do volume gasto nos próximos dez anos, dos atuais 5% para 10% do PIB. Se levar em 
consideração que é o 15° país que mais investiu em educação e que ocupa as últimas posições em 
rankings, nota-se que o erro está muito além falta de recursos, claro que os mesmos são 
necessários, mas não encarado como fórmula para resolver os problemas, pois sem uma formação 
das pessoas que irão administrar elaborar estratégias e planos de ação, não irá fazer muita 
diferença, do contrário os dados acima deveriam está um pouco mais semelhante com o total 
investido. Fica claro que precisa ser feito é uma reforma educacional onde possa atingir um todo, 
ocupação de cargos de gestores movidos pela meritocracia, formação dos profissionais que lidam 
diretamente com o ensino, filosofia de acompanhamento dos pais. Onde o dinheiro seja 
necessário, entretanto um mero coadjuvante nesse processo de mudança, que o papel de 
protagonista cabe à sociedade, cobrando de nossos políticos que os atuais recursos atingem de 
fato nossas escolas, onde possam ter espaços fidedignos, com professores motivados, indo muito 
além de mero aumento de recursos financeiro e de discursos partidários. 
 
Palavras-chave: Aumento de recursos. Formação. Meritocracia. 
 
 
RELATOS E DISCUSSÕES ACERCA DAS ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS UTILIZADAS PELOS PROFESSORES 

E A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR NUMA ESCOLA ESTADUAL NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ 
DA SERRA - MT. 

 
Simone Santos de Oliveira Cobra 

Wandreilla Moreira Garcia 
Aline Vidor Melão 

 
Resumo: 
A oportunidade de observar a escola e as estratégias didáticas utilizadas pelos professores se 
tornam de grande importância na construção do perfil de um futuro professor. Portanto, o 
objetivo deste trabalho é observar as estratégias didáticas dos professores e o espaço numa escola 
pública no município de Tangará da Serra – MT. As observações foram realizadas numa escola 
estadual de ensino médio na cidade de Tangará da Serra – MT. A pesquisa definiu-se como 
qualitativa e estudo de caso. A pesquisa qualitativa é caracterizada pela investigação que utiliza 
dados em forma não numérica. E de estudo de caso, pois utiliza como objeto de pesquisa um 
estabelecimento educacional. Foram observadas, a biblioteca e o laboratório de biologia. Em sala 
de aula as observações foram realizadas no período durante sete dias consecutivos, numa turma 
de 2º ano do ensino médio, do período matutino. Observou-se que os alunos não encontram na 
escola um ambiente arborizado onde possam se encontrar no intervalo. A biblioteca está sempre 
limpa e climatizada. Os livros estão organizados de forma que facilita que os alunos os encontrem, 
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os livros didáticos e os livros de apoio estão organizados por disciplinas, as coleções de 
enciclopédias também ficam todas na mesma estante. O laboratório de biologia é pouco utilizado, 
o que se destaca é a má utilização de todos os materiais, inclusive de um microscópio óptico com 
conector para ser ligado à televisão. Os espaços presentes na escola são bem organizados, porém, 
pouco utilizados pelos professores e alunos. Durante as observações em sala de aula, apenas uma 
delas apresentou metodologia diferenciada, provocando discussões entre os alunos. A professora 
de português promoveu uma mesa redonda com participação do coordenador e cada grupo ficou 
responsável por apresentar um tema. Dos professores que ministram aula nessa turma apenas em 
dois demonstram ser firmes com os alunos, não deixando que os mesmos dominem suas aulas e 
exigindo pelo menos o mínimo de aproveitamento deles. Observar as estratégias didáticas de 
profissionais torna-se interessante pois permite confrontar o cotidiano escolar com as teorias 
estudadas ao longo da formação, permitindo a construção do educador. 
 
Palavras-chave: Educação. Formação profissional. Métodos de aula.  
 
 

UMA AJUDA A MAIS 
 

Carla Cristina Padilha Cassanica 
Maria Helena Rodrigues Paes 

Ivanete Inês Parzianello Carvalho 
 

Resumo: 
O projeto de extensão, “Ponto de Didática – Grupo Interdisciplinar de Estudos e Apoio a Práticas 
Pedagógicas”, tem como público alvo os acadêmicos da Unemat, Campus de Tangará da Serra - 
MT, em especial os dos Cursos de Licenciaturas em Ciências Biológicas e de Letras, bem como dos 
outros cursos que necessitem de apoio pedagógico. Também busca atender professores dos 
diversos Cursos do Campus bem como os da rede pública que sinalizam carência de materiais 
didáticos para auxiliar na elaboração de suas atividades. A proposta deste trabalho extensionista é 
contribuir com os acadêmicos e a comunidade com auxílio didático/pedagógico, empréstimo de 
materiais pedagógicos, mais especificamente com empréstimos de livros, filmes, transparência e 
revistas. Além disso, o projeto se responsabiliza por realizar catalogação dos materiais que chegam 
(muitos através de doação), etiquetagem das revistas e livros por áreas de conhecimento e 
organização do acervo, gravação e reprodução de copias de filmes, pesquisa e elaboração de 
sinopses dos mesmos, auxilio aos acadêmicos na produção de micro aulas e apresentações 
diversas (seminários, micro aulas, etc.). Os membros do Projeto ainda participam de grupos de 
estudos com discussões de textos que contribuem para a formação acadêmica, principalmente 
dos bolsistas. Notamos a relevância deste projeto quando percebemos a significativa procura dos 
acadêmicos aos mais de 150 títulos de filmes e 250 livros disponíveis, sendo que os dados de 
empréstimos já passam de 300 por ano. Vale lembrar que os dados apresentados são parciais, 
referente a 2013, devido à continuidade do projeto que já vem sendo executado ha quatro anos, 
atendendo os estudantes mesmo antes de ser institucionalizado, quando contava com a 
colaboração de voluntariado acadêmico e das coordenadoras. Esses dados nos apresenta a 
importância dessas atividades para os universitários que no inicio de sua formação necessitam de 
orientação e sugestões de atividades assim como de incentivo para realizarem com êxito suas 
obrigações acadêmicas. 
 
Palavras-chave: Apoio didático pedagógico. Recursos didáticos. Apoio Interdisciplinar 

 



“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Caderno de Resumos – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 37 

 
UMA AUSÊNCIA SENTIDA 

 
Regiane Moreira Dutra 

Ivanete Inês Parzianello Carvalho 
Tatiane Paulo Aguiar 

 
Resumo: 
Trata-se de dados parciais de um trabalho que visa entender a motivação de candidatos inscritos 
ao Vestibular da Unemat: Concurso Vestibular Específico (Edital n. 002/2012 – COVEST)+ CFO PM e 
BM 2013 (Edital n.001 – DGP/PMMT e Edital n.001 – DEIP/CBMMT) e que não compareceram para 
realizar a prova. Dos 4742 de candidatos inscritos, foram consideradas ausentes 869 pessoas, 
totalizando 18,30%. Para amostragem foram efetivadas 342 ligações telefônicas para candidatos 
dos diferentes cursos oferecidos neste certame, ou seja. 39,35% do total, onde foi perguntado 
qual o motivo que o levou a não comparecer para realizar a prova. Foi explicado que os dados 
seriam utilizados apenas para pesquisas. Os principais motivos alegados, pelos candidatos, para a 
ausência foram: Perdeu horário: 39 candidatos (4,48%),perdeu data: 74 candidatos (8,51%), estava 
trabalhando: 52 candidatos (5,98%), estava viajando: 28 candidatos (3,22%). Esses dados são 
significativos para subsidiar uma política pública que vise minimizar esse número, pois certamente 
há um interesse em cursar o ensino superior, se inscreveram, e motivos outros os levam a não 
realizar a prova. Os dados coletados nos permitem concluir como: Insegurança? Falta de 
oportunidade? 
 
Palavras-chave: Ausência. Vestibular. Ensino Superior. 
 
 

GT 2: Ensino Aprendizagem de Matemática 
Este GT tem como objetivo reunir pesquisadores, professores e estudos no intuito de discutir as 
percepções sobre o ensino e a aprendizagem na matemática e as práticas pedagógicas em 
distintos ambientes de ensino. 
 

Coordenadores: 

Marinez Cargnin-Stieler-UNEMAT 
Eugênio Carlos Stieler-UNEMAT 
Miriam Paresí-SEMEC-Campo Novo dos Parecis/Aldeia do Bacaval 
 

 
1ª OLÍMPIADA DE MATEMÁTICA DO 1º E 2º CICLO DA ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MARIANO BENTO 
 

Madalena Santana de Sales 

Eliene Pedroza de Lima 

Ivonete Belo Vieira 
 
Resumo:  
Este projeto tem por finalidade despertar nos alunos das fases iniciais o interesse e o gosto pela 
matemática, assim como atender aos pedidos dos mesmos, pois por não participarem da OBMEP 
sempre questionaram sobre o porquê dessa não participação, sendo assim tomamos a iniciativa 
de organizar uma olimpíada especialmente para o 1º e 2º ciclo da Escola Estadual José Mariano 
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Bento. O objetivo deste projeto é estimular o estudo da matemática pelos alunos, desenvolver 
autonomia e raciocínio lógico, envolver os alunos em atividades que envolvam o ensino da 
matemática de forma lúdica e prazerosa. Serão divididos em 03(três) níveis, sendo a alfabetização 
o nível 01, 2ª e 3ª fase do 1º ciclo o nível 02 e 1ª e 2ª fase do 2º ciclo o nível 03, serão premiados 
os três primeiros colocados de cada nível. A metodologia adotada será de resolução de situações-
problemas que visam desenvolver o raciocínio l. O projeto será desenvolvido com a participação 
da professora de matemática desta unidade escolar juntamente com as professoras de cada fase 
participante. Esta olimpíada terá regulamento próprio, onde serão estabelecidos os critérios de 
desempate e classificação. As provas serão aplicadas simultaneamente a todas as turmas 
participantes. 
 
Palavras-chave: Olimpíada. Matemática. Ludicidade.  
 
 

A FISICA NA VISAO DO ALUNO 
 

Djalma Marcelo do Vale 
 

Resumo: 
Ensinar física não é fácil, aprender menos ainda, mas, então o que é física? Esta é a primeira 
pergunta que é feita pelos educandos no primeiro ano do ensino médio ou até mesmo pelos 
educandos do ensino fundamental quando ouçam pela primeira vez de que irão estudar uma 
disciplina por nome de Física, quando se fala em Física, fala-se da ciência que busca entender e 
descrever os fenômenos que ocorrem na natureza abrangendo também os estudos dos seres 
vivos, matéria não viva, orgânica e inorgânica. Ouve–se dizer que a Física é uma das disciplinas 
mais odiada pelos alunos do ensino médio, buscando entender esse motivo, foi realizado um 
trabalho de pesquisa de campo com alunos dos primeiros e terceiros anos do ensino médio de três 
escolas publicas do estado de Rondônia, onde estes alunos foram submetidos a responderem 
algumas questões: Como eles vêem a Física, quais suas maiores dificuldades em aprenderem a 
disciplina de Física e entre outras..., os resultados obtidos foram satisfatórios, porem descobriu-se 
e comprovou-se que a dificuldade não esta somente no aprendizado da Física, mas sim, existem 
outros fatores que precisam de uma atenção maior do que o de aprender a disciplina de física, 
estes fatores devem ser corrigidos com maior prudência, pois, eles afetam alem do ensino de 
Física, afetam também outras disciplinas que são responsáveis por essa deficiência no aprendizado 
dos alunos, causando prejuízos nos aprendizados que seguirão ate os níveis superiores de ensinos. 
 
Palavras-chave: A Física. Aplicabilidade. Educandos. Professores. 
 
 

A IMPORTÂNCIA DO JOGO NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA 
 

Vanessa da Silva Cupaioli 
Bernadete Lazarini de Oliveira 

Lori Hack de Jesus 
 

Resumo: 
O jogo tem uma função muito relevante no desenvolvimento e aprendizado dos alunos, 
principalmente, dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Por meio deles é possível trabalhar, 
tanto as habilidades motoras, quanto as cognitivas, o que ajudará na formação integral da criança, 
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facilitando o processo de ensino e aprendizagem. Com este estudo, temos o objetivo de 
aprofundar o conhecimento sobre a utilização dos jogos, de forma mais específica, na disciplina de 
Matemática. Desta forma, objetivamos observar e analisar as ações e reações dos alunos em 
situações de jogos, com o intuito de perceber o seu (des)interesse e (in)satisfação ao desenvolver 
os conteúdos de matemática. Tentaremos ainda, perceber se esta forma de trabalhar a 
Matemática desperta o interesse dos alunos pelos seus conteúdos e os incentiva a trabalhar em 
conjunto. O projeto ainda está em andamento, inicialmente, buscando fazer a sua fundamentação 
teórica. Confeccionaremos, em seguida, o jogo de trilha com a elaboração de poemas-problemas-
matemáticos, envolvendo as quatro adições. Este jogo será levado para a sala de aula do terceiro 
ano do Ensino Fundamental, para que os alunos possam brincar e ao mesmo tempo, interpretar as 
questões que o jogo abordará, acontecendo assim, a oportunidade de exercitar o raciocínio lógico-
matemático. O jogo que será desenvolvido é a trilha matemática, onde para poder avançar as 
casas, eles terão que solucionar pequenos problemas, que encontrarão distribuídos pelo percurso. 
Como este projeto ainda está em desenvolvimento, os resultados esperados ainda não estão 
evidenciados, entretanto, esperamos que os alunos interajam entre si e busquem solucionar os 
problemas colocados pelo jogo, de forma que eles não vejam isso como uma obrigação, e sim, 
como uma diversão, o que fará com que eles adquiram um conhecimento que os auxiliará no 
decorrer das aulas de Matemática. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem. Jogos Pedagógicos. Matemática. 
 
 

A LUDICIDADE DA MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Marta Furquim de Oliveira 
 
Resumo: 
O lúdico se apresenta na matemática das séries iniciais como um importantíssimo instrumento 
para a criança colocar em jogo seus conhecimentos, visto que, de maneira informal, o aluno se 
sente mais a vontade para se expor seus pensamentos e o prazer de ser criança, de realizar 
fantasias e se divertir, sendo então de suma importância em seu desenvolvimento mental e social. 
Algumas preocupações devem acontecer no planejamento do professor referente ao trabalho 
com jogos, porque quando falamos em jogar com os alunos em sala de aula, já imaginamos 
crianças inquietas, andando de um lado para o outro, brigando entre si, com peças espalhadas 
pelo chão e enfim uma bagunça generalizada, onde a função do jogo não acontece como o 
planejado. O professor deve ter em mente que o jogo será realizado como estratégia de ensino de 
um determinado conteúdo e por isso deve oferecer um desafio possível aos alunos e os jogos 
aparecem de várias formas: os jogos de estratégia, de sorte, rapidez, associação, raciocínio e etc., 
e todos eles podem ser aliados no ensino da matemática principalmente nas séries iniciais. A 
ludicidade aplicada nos jogos traz para as aulas, não somente a diversão, mas muitos outros 
aspectos são trabalhados como: atenção, socialização, cumprimento de regras e o aprendizado do 
próprio jogo. E jogando os alunos são desafiados com a intenção da vitória colocando seus 
conhecimentos à tona, aprimorando-o e modificando-os através de sua capacidade de reflexão 
quanto as jogadas feitas, o trabalho com cálculo mental possibilita um cálculo quase que 
automático, aumentando dessa forma sua capacidade de concentração, agilidade mental, ou seja, 
dando destreza na compreensão e assimilação dos conteúdos matemáticos. Portanto, através do 
jogo a matemática se transforma em uma disciplina descomplicada e passível de aprendizagem 
sem trauma, tornando um momento de construção coletiva e agradável. 
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Palavras-chave: Ludicidade. Matemática. Ensino Fundamental. 
 
 

A MATEMÁTICA DENTRO CULINÁRIA: UMA RECEITA DE BRIGADEIRO 
 

Ligiane Oliveira dos Santos Souza 
 

Resumo: 
O trabalho foi desenvolvido com a turma do 6° Ano da Escola Municipal Raimunda Arnalda 
Almeida Leão questões onde possa levar o aluno a conhecer e explorar os rótulos dos produtos 
utilizados numa receita, observando a data de validade, a importância do código de barras, o 
nome do produto, a conservação depois de aberto ou mesmo que fechado, o peso, o símbolo de 
reciclagem. Apresentar as medidas de capacidade, que serão importantes na utilização de 
qualquer receita. Fazer comparações entre diferentes produtos. Hoje, entende-se que uma 
educação de qualidade só é alcançada pelo aluno se o professor levá-lo a refletir sobre situações 
que o rodeia no mundo real, na busca de fazer com que esse aluno vislumbre a aprendizagem seja 
matemática ou não fazendo relações. 
 
Palavras-chave: Receita. Rótulos. Medidas de Capacidade. 
 
 

ANÁLISE DAS PROVAS DE MATEMÁTICA DO NOVO ENEM DE 2009 E 2012 QUANTO À 
INTERDISCIPLINARIDADE 

 
Valdivina Romão de Sene 

Marcelo Franco Leão 
 
Resumo: 
Este estudo apresenta uma análise de algumas questões referentes às provas de Matemática do 
Novo Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM de 2009, primeiro ano de sua aplicação no novo 
formato, e 2012, que é a edição mais recente, quanto à interdisciplinaridade. O objetivo principal 
desta investigação é fazer uma reflexão a respeito da interdisciplinaridade necessária na educação 
contemporânea e averiguar se o ENEM utiliza-se de problemas interdisciplinares como aconselha 
o MEC (Ministério da Educação e Cultura) no documento de referência do exame. A 
interdisciplinaridade é uma das propostas do PCNEM (Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ensino Médio), por isto da importância de avaliar se as questões favorecem ou não a 
interdisciplinaridade. O universo da pesquisa corresponde a um total de 90 questões das provas 
desta disciplina nos dois exames analisados. Uma vez averiguado o percentual de questão que 
foram elaboradas de forma interdisciplinar, selecionou-se quatro questões, por exame, para 
serem discutidas, sendo duas com e duas sem interdisciplinaridade. Por meio da análise 
quantitativa constatou-se que, mesmo a interdisciplinaridade sendo uma proposta para a 
melhoria no ensino aprendizagem, o ENEM deixa muito a desejar sobre este aspecto, prova disto é 
que houve um declínio no percentual de questões que foram elaboradas de forma interdisciplinar. 
No exame de 2009 esse critério foi verificado em 33,33% da prova, o que corresponde a 15 
questões, e na última edição constatou-se em 13,33% da prova, ou seja, só 6 questões foram 
consideradas interdisciplinares. 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida. Análises físico-químicas. Água. Saúde. 
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA: CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE 

PROFESSORES QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Marta Andreia Estancare Pinheiro Silva 
Fabiane Passarini Marques Pizaneschi 

Marta Maria Pontin Darsie 
 

Resumo:  
Neste trabalho apresentamos os resultados de uma pesquisa desenvolvida sobre as dificuldades 
de aprendizagem em matemática e as práticas realizadas em sala de aula, a fim de amenizar tal 
problemática. A pesquisa teve como contexto uma escola estadual participante do Projeto 
Observatório da Educação com Foco em Matemática e Iniciação às Ciências – OBEDUC, polo UFMT 
Cuiabá e como sujeitos quatro professores que atuam no ensino fundamental. Com abordagem 
metodológica de cunho qualitativo e de investigação tipo estudo de caso, para produção dos 
dados foi utilizado como instrumentos o questionário de caracterização da escola e dos 
professores, e entrevista estruturada. Para a análise dos dados reportamo-nos a Teoria 
Psicogenética de Piaget. Os resultados obtidos na pesquisa indicam que os professores concebem 
o ensino da matemática como ferramenta essencial para o cotidiano de seus alunos, revelando 
sua importância em todos os segmentos, bem como compreender o meio que o cerca. Apontam a 
resolução de problemas e as quatro operações como os conteúdos principais das dificuldades de 
aprendizagem e revelam que buscam estratégias, como o uso de jogos, para promover a 
construção do conhecimento, além de realizarem um ensino individual e atividades diferenciadas. 
O resultado da pesquisa aponta para a necessidade de ampliar as discussões sobre a dificuldade 
de aprendizagem em matemática e as práticas pedagógicas, nos cursos de formação inicial e 
continuada de professores. 
 
Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem. Práticas de Ensino da Matemática. Ensino 
Fundamental. 
 
 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: UM OLHAR SOBRE AS TENDÊNCIAS A PARTIR DOS TRABALHOS 
APRESENTADOS NAS REUNIÕES DA ANPED 

 
Nilci Salete Granella Oenning 

Marilda de Souza Correa 
 
Resumo: 
O trabalho aqui apresentado constitui a proposta de pesquisa que tem por meta identificar 
através dos trabalhos em Educação Matemática (GT19) apresentados nos encontros anuais da 
ANPED (Associação nacional de pós-graduação e pesquisa em educação), quais os avanços que o 
ensino da matemática obteve através desses trabalhos e verificar em qual direção caminha a 
educação matemática nesta linha o estudo propõe uma reflexão sobre produção acadêmica 
praticada no ensino da matemática. Esta pesquisa se propõe a responder as seguintes questões: 
quais as atuais tendências em Educação Matemática? Qual o caminho que está sendo direcionado 
o futuro da educação matemática? A escolha do GT19 da ANPED se deu em virtude de ser um 
importante fórum no âmbito da associação nacional de pós-graduação e pesquisa em educação, 
de exposição e debate de parte significativa de produção cientifica na área de educação 
matemática no país. Após a tabulação dos dados foi realizada a análise dos mesmos, onde se 
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procedeu à caracterização do conjunto de 52 trabalhos de comunicação científica apresentados 
nas três reuniões ocorridas no período de 2005 até 2007. As produções são organizadas de acordo 
com a modalidade de apresentação, as áreas de educação matemática envolvidas e os temas 
abordados. 
 
Palavras-chave: Educação Matemática. Ensino aprendizagem. Tendências de pesquisa. 
 
 
ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS DESENVOLVIDAS PELO PROFESSOR ARTICULADOR PARA A SUPERAÇÃO 

DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM MATEMÁTICA. 
 

Brígida Couto 
Marta Maria Pontin Darsie 

 

Resumo:  
Este artigo trata do um relato de experiência em classe de articulação (atendimento a alunos com 
dificuldades de aprendizagem matemática.) envolvendo doze alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental, em uma Escola Estadual do Município de Matupá MT. O objetivo do trabalho é 
apresentar as ações docentes e as estratégias didáticas que auxiliaram os alunos a superarem 
dificuldades de aprendizagem em matemática, especificamente na construção da compreensão do 
sistema de numeração decimal. Com abordagem metodológica de cunho qualitativo, utilizamos 
para a produção dos dados os relatórios de desenvolvimento dos alunos, as avaliações realizadas 
pelos mesmos em sala de aula e a analise do desempenho nas aulas em sala de articulação. Para a 
análise dos dados reportamo-nos a Teoria Psicogenética de Piaget. Os resultados obtidos na 
pesquisa indicam que após o trabalho realizado, utilizando materiais de apoio e estratégias 
didáticas diversificadas os alunos conseguiram superar tais dificuldades, dentro das condições 
individuais de cada aluno. Os dados revelam ainda a importância e necessidade dos professores 
olharem, individualmente, para cada um de seus alunos e assim perceber quais os recursos que 
devem ser utilizados para que os mesmos possam superar suas dificuldades.  
 
Palavras-chave: Dificuldade de Aprendizagem em Matemática. Estratégias didáticas. Sala do 
Articulador. 
 
 

HORTA ESCOLAR: UMA ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA 
 

Sandra Geni de Souza Viana 
Edilaine de Souza Viana 

Miguel Koga 
 
Resumo: 
Muitas vezes a matemática tem sido vista pelos alunos como uma disciplina “chata”, monótona, 
de difícil compreensão, onde são apresentados conteúdos que os estudantes não sabem nem o 
motivo pelo qual estão sendo expostos. Buscando mudar essa concepção dos alunos sobre esta 
disciplina. Este trabalho teve como objetivo abordar o ensino da matemática na construção de 
uma horta pedagógica, onde os alunos tiveram contato na prática do uso desta ciência no seu dia-
a-dia, promovendo o ensino da matemática de forma mais agradável. Este trabalho foi 
desenvolvido junto com alunos de 2º e 3º fase do primeiro ciclo e alunos de 6º, 7º, 8º e 9º do 
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ensino fundamental da escola do campo Geraldo Santana dos Santos, município de Santo Afonso-
MT. Incialmente a proposta foi apresentada para os alunos, onde foi falado sobre seu objetivo do 
trabalho, fundamento e benefícios da horta pedagógica na escola. Posteriormente foi trabalhado 
as medidas do canteiro (1,0 x 2,0), dosagens recomendadas dos adubos químicos e adequação 
dessas dosagens para o trabalho proposto, espaçamento entre as hortaliças, quantidade de água 
adequada para cada canteiro, preparo e importância do uso da compostagem na horta. Antes de 
cada prática realizada, foi feito um momento teórico em sala de aula explicando cada etapa do 
processo da construção da horta. Optou-se plantar na horta: alface, coentro e cebolinha-verde 
alimentos estes que mais tarde passaram a compor a merenda escolar dos alunos, compondo um 
cardápio mais saudável e nutritivo, sem custos adicionais no orçamento da escola, haja vista que o 
material utilizado foi arrecadado junto aos funcionários da escola, como por exemplo, as sementes 
e os adubos. Ao término deste trabalho as hortaliças foram destinadas ao preparo da merenda 
escolar dos alunos, dando mais sabor e qualidade á alimentação dos estudantes. Constatou-se 
uma melhora no processo de ensino-aprendizagem da matemática, com a participação dos alunos 
em todas as etapas do estabelecimento da horta. 
 
Palavras-chave: Ensino. Escola. Alunos 
 
 

PINTURA CORPORAL: UM ESTUDO SOBRE A MATEMÁTICA NA PINTURA CORPORAL DO POVO 
UMUTINA E SUA IMPORTÂNCIA FUNDAMENTAL NA SUA CULTURA. 

 
Ligiane Oliveira dos Santos Souza 

 
Resumo: 
Este trabalho busca uma compreensão sobre as pinturas corporais e culturais que identificam a 
sociedade Umutina e suas mudanças pelo contato com o homem “europeu”. Constituo como 
objetivo geral é obter informação e conhecimento sobre a matemática na pintura corporal 
vivenciada e desenvolvida pelo povo Umutina, visando se a aprendizagem está ligada diretamente 
ao contexto cultural. Os processos metodológicos obedeceram ao tipo de pesquisa de campo e 
bibliográfica. A pesquisa de campo foi realizada no período de abril 2011, na Aldeia Umutina, 
numa perspectiva etnográfica, cujo enfoque, foi às pinturas corporais cotidianas. Durante nossa 
observação participante, identificamos que a cultura está associada à pintura. Entre os múltiplos 
sentidos e significações cabe destacar a revitalização das formas tradicionais de fabricação da 
pessoa, a valorização das identidades individual e coletiva e a criação de estratégias de integração 
A pesquisa de campo foi realizada nos dias 11, 12 e 13 de abril 2011, no Território Indígena 
Umutina, mais especificamente na Aldeia Umutina. Nossa pergunta diretriz foi: É possível 
relacionar conceitos geométricos nas pinturas corporais do Povo Umutina com a matemática. 
 
Palavras-chave: Pintura Corporal e a Etnomatemática. Cultura Umutina. Histórico do Povo 
Umutina. 
 
 

PROJETO DE APRENDIZAGEM: MATEMÁTICA VINCULADA À EXPRESSÃO ORAL 
 

Cleber Borges dos Santos 
Igor Dionne dos Santos Padovan 

Edna Catarina Jardim Ramos 
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Resumo: 
O interesse pela pesquisa se deu durante a participação como bolsista do Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Esse programa tem como finalidade a parceria entre a 
universidade e as instituições escolares, no sentido de contribuir com a escola, alunos e 
professores. Desta forma, leva o bolsista a participar do ambiente escolar com mais intensidade, o 
que lhe possibilita estabelecer uma estreita relação entre teoria e prática, que são processos 
indissociáveis. Durante o desenvolvimento das atividades como bolsista observamos que alguns 
alunos não realizavam com êxito o processo de interpretação dos textos e desafios matemáticos 
para a realização das operações. Os alunos também apresentaram dificuldade em expressar suas 
opiniões e dúvidas com colegas e professor em sala. Verificamos que em alguns casos não 
conseguiam realizar o simples processo de leitura em voz alta. Com isso, presenciamos os diversos 
níveis de aprendizagem em sala de aula da escola Municipal Ulisses Guimarães de Novo Horizonte 
do Norte - MT. Portanto, o objetivo desse projeto é incluir atividades relacionadas à realidade, ou 
seja, o cotidiano dos alunos, trabalhando com atividades lúdicas que auxiliam no processo de 
ensino e aprendizagem, tanto da matemática quanto da expressão oral, desenvolvendo assim, 
suas capacidades nestes dois eixos de formação. Este projeto de aprendizagem está previsto para 
ser aplicado no período de duas semanas, podendo ser adaptado de acordo com a turma. Na 
primeira semana estaremos realizando as atividades voltadas à matemática e, na segunda 
semana, incluiremos a oralidade e o gênero textual propaganda, promovendo a 
interdisciplinaridade. A avaliação e os relatórios serão diários, ocorrendo ao final de todas as aulas 
envolvidas no projeto. Esperamos que haja o envolvimento e a participação de todos e que este 
projeto de aprendizagem contribua para o aprendizado dos discentes. 
 
Palavras-chave: Matemática. Expressão Oral. Ludicidade. Projeto de aprendizagem. 
 
 

RECICLAGEM DE PAPEL E O ENSINO DA MATEMÁTICA NO SÉTIMO E NONO ANO EM UMA 
ESCOLA MUNICIPAL 

 
Marcia Bonádio 

 
Resumo: 
Este artigo é um recorte de projeto mais amplo desenvolvido pela coordenação da escola. Teve o 
objetivo de “conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da reciclagem e o 
reaproveitamento dos papéis desperdiçados”. Inicialmente os alunos recolheram os papeis 
inutilizados pelos colegas do sexto ao nono ano. Após pesquisa sobre como reciclar papel os 
alunos no contra turno realizaram oficinas para fazer o processo de reciclagem e também para 
transmitir aos demais colegas como fazer papel reciclado. Entre as pesquisas bibliográficas 
destacaram a importância da reciclagem e também as usinas brasileiras que desenvolvem esse 
processo. A interação com a matemática foi principalmente com o calculo de massa e o uso da 
proporção para reproduzir as receitas. Entretanto também foram produzidos gráficos e médias. 
Portanto com o Projeto interdisciplinar da Escola Municipal Dom Bosco e com esse projeto em 
especial foi possível os alunos se envolveram com a problemática de reciclar papel e para isso 
utilizaram-se dos conteúdos matemáticos para resolver os problemas de como reciclar o papel da 
melhor forma possível. Os alunos apresentaram os resultados obtidos na Feira do Conhecimento 
da Escola e foi escolhido para representar a escola na Feira do Conhecimento do município de 
Tangará da Serra. 
 
Palavras-chave: Matemática. Reciclagem. Papel reciclado. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NO USO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA DIVERSIFICADA AOS ALUNOS 

COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
 

Margarida Célia Patrocínio 
Diana Claudia Naman 

Gladys Denise Wielewski 
 

Resumo: 
Neste presente relato de experiência será apresentado o desenvolvimento de uma atividade 
realizada com alunos que ainda apresentam empecilhos na aprendizagem de matemática e 
também a prática utilizada para suprir as dificuldades ainda existentes nos conceitos básicos da 
geometria. A experiência foi realizada duas turmas de alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental e teve como contexto uma escola estadual participante do Projeto Observatório da 
Educação com Foco em Matemática e Iniciação às Ciências – OBEDUC, Polo UFMT Cuiabá. A 
Intervenção foi feita em sala de aula, nas sextas-feiras durante dois meses, pela graduanda de 
Matemática com a supervisão da mestranda, ambas participantes deste projeto. A metodologia 
empregada foi utilizar a malha quadriculada para trabalhar o conceito de área e perímetro para 
facilitar o entendimento de volume e a construção de sólidos geométricos. O resultado dessa 
intervenção foi muito positivo, pois os alunos corresponderam as nossas expectativas participando 
de todas as fases da atividade proposta e compreendendo que o ensino da matemática é uma 
ferramenta essencial para a resolução de problemas no cotidiano. E para a graduanda, a 
experiência em sala de aula, teve um resultado também satisfatório na sua prática pedagógica no 
curso de formação inicial.  
 
Palavras-chave: OBEDUC. Dificuldade de Aprendizagem. Ensino de geometria. 
 
 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO ESTRATÉGIA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 
 

Vanusa Aparecida Almeida 
Evanil de Almeida Cardoso 

Luiz Rodrigues 
 
Resumo: 
Este trabalho foi desenvolvido em 2012, no período do Estágio Supervisionado II do curso de 
Licenciatura em Pedagogia - UNEMAT, em uma escola estadual no município de Cáceres-MT, 
quando trabalhamos a disciplina de Matemática, com alunos dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Nosso objetivo é refletir sobre o ensino da matemática a partir de uma 
compreensão de resolução de problemas matemáticos por acreditarmos que assim fazemos o 
aluno pensar produtivamente e, para isso, nada melhor que apresentar-lhe situações-problemas 
que o envolvam, o desafiem e o motivem a querer resolve-los. De acordo com os PCNs de 
Matemática (1997), a disciplina desempenha papel decisivo, pois permite resolver problemas da 
vida cotidiana, tem muitas aplicações no mundo do trabalho e funciona como instrumento 
essencial para a construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. É impossível dissociar 
a matemática da vida do homem. A cada momento a vivenciamos, em todos os nossos 
movimentos: ao acordar, quando olhamos a hora, no trabalho, na escola, enfim, em tudo que 
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fazemos, lá está ela: a matemática. Por ser uma presença constante, torna-se imperativo ao aluno 
conhecer e aprender mais sobre a matemática e assim desmistificá-la. De acordo com Cavalcante 
(2001) o aprendizado da Matemática só está se realizando no momento em que o aluno é capaz 
de transformar o que é ensinado e de criar a partir do que ele sabe. Apresentaremos a 
metodologia e forma como o grupo se organizou para desenvolver as atividades matemática, o 
referencial teórico que nos embasamos para a realização deste trabalho e ainda relatos de 
experiência. Não devemos nos preocupar apenas com o resultado final, devemos sim, prestar 
atenção quando uma criança apresenta hipóteses de resolução e os vários passos que elas dão ao 
longo do caminho para a compreensão da matemática, pois a criança apresenta soluções 
perfeitamente aceitáveis para alguns problemas. É preciso se basear na vivencia da criança, 
aproveitando o conhecimento que ela adquiriu antes e fora da escola, proporcionando condições 
para ela trabalhar significativamente com as noções matemáticas, com o fazer matemático para 
ampliar seus conhecimentos e se beneficiar dessas descobertas para sua vida cotidiana. 
 
Palavras-chave: Cáceres. Vida cotidiana. Benefícios. Descobertas. 
 
 

GT 3: História, Arte e Educação: construindo perspectivas 
Esse GT tem como objetivo reunir pesquisadores que se interessam por estudar temas nos campos 
da História, da Arte e da Educação na contemporaneidade. 
 
Coordenadores: 
Carlos Edinei de Oliveira – UNEMAT 
Regiane Cristina Custódio – UNEMAT 
Marcia Gomes Freire – UFMT / Assentamento Antônio Conselheiro. 
 
 

A BIBLIOTECA NO ENSINO DE HISTÓRIA 
 

Joicy Machado Do Rosário 
 
Resumo: 

O fato de termos a oportunidade de um contato com a informação de uma forma mais facilitada, 

nos inibe a instigar a possibilidade pelo o interesse na obtenção do conhecimento por diversos 

meios. Observando o ambiente escolar numa visão acadêmica, tenho como objetivo nesse 

acessível trabalho, mostrar o impacto sobre a perspectiva na utilização da biblioteca, antes como 

aluna, hoje como futura docente em História, e principalmente como essa concepção vêm sendo 

moldada através das atividades realizadas pelo Programa Institucional de Iniciação à Docência. No 

presente trabalho terei a oportunidade de partilhar minha experiência no desempenho como 

bolsista, e meu primeiro contato na instituição de uma maneira reflexiva, visando ali como meu 

futuro local de trabalho. O enfoque central será na colaboração da biblioteca como peça essencial 

para uma melhor didática no ensino da História, e as dificuldades sofridas advindas de avanços 

tecnológicos dificultando gradativamente o interesse na leitura e pesquisa individual do educando.  

 

Palavras-chave: Biblioteca. Ensino em História. Indução à Leitura. 
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A FILOSOFIA EM BANNER: TRANSFORMA A METALIDADE LÚDICA DE APRENDER SABERES DOS 

FILÓSOFOS NA UNIVERSIDADE 
 

Sérgio José Both 
 
Resumo: 
O texto traz uma reflexão e abarca saberes relacionados a um contexto metodológico e filosófico 
onde os acadêmicos desenvolveram uma experiência relevante em aulas de filosofia no curso de 
Administração, Enfermagem, Contábeis, Agronomia e Ciência Biológicas na UNEMAT Campus de 
Tangará da Serra, em 2013 e 2014), cujas experiências trabalhadas foram expressos em banners, e 
os mesmos expostos nos corredores do Campus. Os banners tem a pretensão de abranger e 
mostrar conhecimentos científicos pesquisados em aula, biblioteca e em campo, baseado nas 
técnicas de pesquisa em Metodologia Científica. Como a organização dos materiais, fotos, 
pesquisas em obras, entrevistas nas empresas, hospitais, escritórios, escolas e instituições fins, 
foram estudados em grupos de trabalho e transformou-se em processo organizacional tanto em 
cada grupo trabalho e excelência acadêmica. O banner trata-se, de uma ajuda para explicar 
conhecimentos em tópicos facilitando uma comunicação oral, de um assunto estudado, no caso, 
os conhecimentos dos filósofos. O banner pode ser adotado por professores, acadêmicos dos 
cursos de graduação e pós-graduação. Qualquer aprofundamento teórico ou prático deverá ser 
consultado em referencias para uma compreensão e fundamentação teórica. A intenção é facilitar 
a busca de conhecimentos aos alunos no que se refere aos trabalhos de pesquisa acadêmica e em 
apresentação dos assuntos pesquisados. A estrutura do trabalho do banner, por si só, serve de 
modelo para trabalhos realizados em sala de aula, e explicados a classe e ao público. Os banners 
podem ter observações próprias e conotação científica, notou-se que a disciplina de Filosofia se 
tornou uma das mais importantes disciplinas para os alunos nos cursos de graduação, onde os 
acadêmicos foram lendo e explicando os textos dos banners, com conhecimentos relacionados ao 
conteúdo programático. É mais como um caminho para o universitário em adquirir 
conhecimentos, através das técnicas de pesquisa expressas em teor cultural e acadêmico. A 
filosofia possui conteúdo, é reflexivo e a responsabilidade única da didática aplicada pelo 
professor que ministra a aula que trata em motivar o universitário em realizar novas práticas 
pedagógicas, e inovando as aulas a cada dia que passa, usando o banner. 
 
Palavras-chave: Universidade. Banner. Conhecimento. Filosofia. 
 
 

A PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS ALUNOS REGULARES E PORTADOR DE DEFICIÊNCIA DO ENSINO 
FUNDAMENTAL DO CEJA ANTONIO CASAGRANDE TANGARÁ DA SERRA-MT 

 

Jessiney Wilsia Sena Silva 

 

Resumo: 
O presente trabalho teve como objetivo compreender a percepção dos alunos do Ceja Antonio 
Casagrande em relação ao meio ambiente, e também promover a expressão dos alunos e dos 
conflitos vivenciados por eles no meio ao qual estão inseridos a partir de desenhos confeccionados 
pelos mesmos. O estudo foi realizado em 2 turmas de alunos do 2º ano, do 2º segmento do CEJA 
Centro de Educação de Jovens e Adultos Antônio Casagrande. A relevância desta pesquisa parte 
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do princípio das possíveis contribuições para a educação de modo geral, em particular, à educação 
ambiental. Sendo importante este estudo sobre a educação ambiental percebida pelos alunos de 
EJA através de desenhos, visando que os resultados alcançados poderão compor fontes de 
pesquisa para estudantes de Licenciaturas e também auxiliar professores que atuam na área. 
 
Palavras-chave: Desenhos. Percepção ambiental. EJA. Educação ambiental. 
 
 
A UTILIZAÇÃO DE MODELOS DIDÁTICOS NO ENSINO DE BIOLOGIA EM UMA ESCOLA PÚBLICA NO 

MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RONDÔNIA 
 

Clenilde Vieira Marques Gonçalves  
Jociel Antonio Gonçalves 
Sinval Antonio Gonçalves 

 
Resumo: 
Os recursos didáticos são facilitadores do aprendizado uma vez que o aluno procura algo que ele 
mesmo possa confeccionar, tornando assim o aprendizado mais prazeroso e agradável. Este 
trabalho objetivou utilizar os modelos didáticos para facilitar o entendimento de biologia celular 
pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Artur da Costa e Silva. A escola pública 
onde o trabalho foi desenvolvido está localizada na cidade de Alto Alegre dos Parecis. O projeto 
envolveu 223 alunos em sete turmas de 1º ano do Ensino médio, sendo cinco do período 
vespertino e duas do período noturno. A confecção de modelos didáticos foi realizada pelos 
alunos do 1º ano do Ensino Médio nas aulas de biologia no decorrer do mês de novembro. Para 
confecção foi dividido as turmas em dez grupos cada sala e, delimitado o tema do modelo a ser 
confeccionado. A escolha dos materiais ficou a critério dos grupos, entretanto, na aula de 
apresentação da proposta aos discentes foi apresentadas sugestões de como poderia ser 
confeccionadas as maquetes. Terminado a confecção as mesmas foram expostas no pátio da 
escola. Os discentes, desde o início, se mostraram bastante curiosos, demonstraram interesse e 
entusiasmo com o desenvolvimento do trabalho de confecção das maquetes na sala de aula. No 
decorrer das atividades foi possível perceber, que a confecção de material didático contribuiu para 
que os alunos compreendessem melhor as temáticas estudadas. Foram confeccionados pelas sete 
turmas de 1º ano do Ensino médio 70 modelos didáticos. Os temas utilizados foram as seguintes: 
célula eucarionte (animal e vegetal), célula procarionte (bacteriana), membrana plasmática, 
citoesqueleto, mitocôndria e cloroplasto. Os materiais utilizados na confecção foram os mais 
variados, compostos de materiais comprados em papelaria, reutilizáveis e alimentícios. O uso 
desse recurso didático no ensino de biologia apresenta suas vantagens, pois melhora a 
participação dos alunos aumentando o interesse pelo conteúdo e a interação dentro de sala de 
aula. A confecção de modelos didáticos é forma lúdica aprendizagem, tornando o ensino 
prazeroso e significativo uma vez que o conteúdo deixa de ser abstrato passando a ser possível 
tocar em estruturas que são na realidade microscópicas. 
 
Palavras-chave: Recurso didático. Biologia celular. Aprendizagem lúdica. 
 
 

ARTE INDÍGENA: REPRESENTAÇÕES DA HISTÓRIA, DA MEMÓRIA E DO SABER NA 
CONTEMPORANEIDADE 

 
Sílvio Takeshi Tamura 
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Resumo: 
A arte indígena é uma representação da sabedoria, dos hábitos, da erudição e da memória destes 
povos milenares. A imaginação, a criatividade, as lendas, as fantasias e as crendices são 
extraordinariamente muito bem simbolizadas e reproduzidas através de suas diversas 
manifestações artísticas. Muitas são as formas pelas quais os indígenas exprimem suas ideias, sua 
cultura, seus costumes. As máscaras, por exemplo, são interpretações do sobrenatural, da 
transcendência, do celestial; são feitas a partir de cabaças, de madeiras, de palhas e outros 
artifícios, e são utilizadas em cerimônias, ritos, comemorações e outras comemorações festivas. A 
pintura corporal é outra forma da representação artística destes nativos, representam a insígnia 
de patentes como guerreiros, Pajés, nobres, braços, destemidos, intrépidos, valentes ou até 
mesmo pessoas comuns, todos ordenados consoantes aos costumes e crenças que as máscaras 
evidenciam. A música e a dança também são fortes representações da cultura indígena. Em todos 
os rituais, formalidades e outros cultos eles estão sempre presentes. As letras das músicas 
guardam em si uma tradição mística, uma arte milenar que somente os mais velhos guardam o 
significado de suas cantigas. A dança representa a união com a música, o bailado é transmitido 
através das gerações e trespassam as barreiras do tempo, do pulsar dos anos, preservando, de 
forma incólume, as tradições dos povos indígenas. Este trabalho tem por objetivo apresentar 
algumas representações das artes indígenas, presentes na contemporaneidade e repassada 
através das gerações destes povos nativos. 

 
Palavras-chave: Arte indígena. Dança. Música. Contemporaneidade. 
 
 
AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO PARA AS ARTES NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 

DOS ANOS INICIAIS 
 

Edna Catarina Jardim Ramos 
Francine Suélen Assis Leite 

 
Resumo: 
Este projeto enfatizará as contribuições e a importância das linguagens de artes nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Ulisses Guimarães, do município de Novo Horizonte 
do Norte-MT. Sendo a escola um espaço de construção de conhecimentos, este projeto chama 
atenção para uma alfabetização da linguagem das artes visuais, da música, da dança e do teatro. 
Envolverá outras disciplinas e as diversidades culturais. Fará abordagens contra o preconceito e a 
discriminação racial. Trabalhará a valorização do negro na construção da sociedade brasileira e a 
Lei 10.639/03. Objetivamos compreender as relações entre as diferentes linguagens das artes e a 
importância da mesma na educação escolar dos anos iniciais do ensino fundamental; Ampliar a 
criatividade, a socialização e a comunicação oral; Valorizar a produção do aluno; Incentivar o 
trabalho em grupo, o respeito e a valorização das diferenças; Desenvolver atividades artísticas 
abordando conceito das relações raciais, conforme a Lei 10.639/03; Compreender que a arte está 
presente em diferentes áreas do conhecimento. A proposta deste projeto é mostrar aos alunos 
que objetos simples e descomplicados, que seriam jogados no lixo, podem se transformar em uma 
bela peça de arte, ao se usar um pouco de criatividade. Assim como um texto se transforma em 
uma peça de teatro ou em uma música e a música em ritmos de dança. Os conteúdos serão 
trabalhados sempre na sexta feira, trabalharemos pinturas, colagens, mosaicos, tangran e a 
produção de histórias para teatro. E ainda, músicas, danças e coreografias, confecção de bonecas 
e bonecos negros, dedoches, entre outras atividades didático-pedagógicas. Este trabalho será 
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realizado durante o ano letivo de 2014, com duas exposições para a comunidade escolar, uma no 
mês de agosto e a outra em dezembro. As produções ficarão guardadas na escola, até o final do 
projeto. Após a última exposição cada aluno levará suas produções para casa.  
 
Palavras-chave: Educação. Artes. Lei 10.639/03. Bonecas Negras. 
 
 
AS NECESSIDADES FORMATIVAS DE PROFESSORES DA INFÂNCIA NA CONSTRUÇÃO DOS SABERES 

HISTÓRICOS 
 

Cristiane Aparecida Zambolin Teodoro 
Camila José Galindo 

 
Resumo: 
Entendemos que a História é uma das disciplinas favorecedoras para a formação da criticidade, 
tendo em vista que seu ensino está intimamente relacionado aos aspectos que constituem a 
sociedade em que vivemos, sejam eles políticos, econômicos, culturais, sociais ou religiosos. Deste 
modo, sua contribuição para a formação de sujeitos críticos e reflexivos é inegável, porém, sua 
validação no ensino escolar básico mostra-se frágil, especialmente quando nos referimos ao 
período da infância. Acreditamos que parte da influência para essa situação reside na formação 
dos profissionais responsáveis por lecionar nesse período, pois ela é generalista, sendo precária a 
abordagem referente aos conteúdos e metodologias específicas; na trajetória do ensino de 
História no Brasil, caracterizado como nacionalista e ufanista. Sendo assim, objetivou-se identificar 
elementos que auxiliassem a compreensão das relações que os pedagogos estabelecem com os 
saberes históricos existentes em sua prática pedagógica, bem como identificar estratégias 
metodológicas por eles utilizadas. O estudo busca apoio teórico na produção científica específica 
no campo do ensino de História (Rusen, 2010; Cooper, 2002; Bittencourt, 2006; Penteado, 1992; 
Schimidt, 2005), das Teorias Pedagógicas (Pestalozzi, Froebel e Dewey) e das Necessidades 
Formativas (Rodrigues e Esteves, 1993; Giorgi et al, 2010; Galindo e Inforsato, 2011) . A pesquisa, 
de abordagem qualitativa, foi realizada em dois momentos distintos que se constituíram por um 
levantamento bibliográfico e coleta de dados empíricos junto a docentes que atuam na Educação 
Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Para a coleta de dados foram criados 
instrumentos de investigação do tipo questionários, aplicados em seis escolas sendo duas de 
Educação Infantil e quatro voltadas para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental no contexto do 
município de Rondonópolis-MT. A análise dos dados permite afirmar que a pluralidade existente 
na formação dos saberes docentes, interferem na concepção de História a ser ensinada na 
infância, o que aponta ser necessário que os professores tenham consciência de suas reais 
necessidades formativas, pois a partir da conscientização das lacunas e carências que permeiam 
sua prática pedagógica, poderão criar condições de saná-las e promover a melhoria do ensino. 
 
Palavras-chave: Ensino de História. Infância. Professores. Necessidades formativas. 
 
 

AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS EM CUIABÁ-MT E A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO POLÍTICO 
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CPA/MT)  

 
Josiani Aparecida da Cunha Galvão 

 
Resumo: 
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Este artigo tem como tema a produção social do espaço urbano de Cuiabá/MT frente à construção 
e a implantação do Centro Político Administrativo do Estado de Mato Grosso (CPA/MT), e seu 
papel como indutor da expansão urbana após sua implantação, processo este iniciado na década 
de 1970. Entre as décadas de 1970 a 1980 Cuiabá passava por um processo de reestruturação, que 
estaria respondendo a dois movimentos: o primeiro, que era a própria estruturação das capitais 
regionais, que davam suporte à expansão da fronteira agrícola. Outro movimento, foi a 
reestruturação de Cuiabá enquanto capital político-administrativa que, no final dos anos de 1970 
sofre com a divisão do estado e sua perda de parte do seu território com a criação de Mato Grosso 
do Sul. No entanto, pode-se explorar que a estruturação de Cuiabá, naquele momento, estaria 
vinculada com as forças dos grupos político-econômicos locais, grupos estes proprietários de 
terras nas diferentes porções da cidade de Cuiabá, e que pressionaram em criar novos vetores de 
expansão urbana. O objetivo deste trabalho é analisar as configurações espaciais do plano e do 
projeto urbanístico do CPA/MT e, decorrentes deste, a materialização do grau de participação dos 
grupos político-econômicos locais no contexto das políticas públicas federais de expansão da 
fronteira agrícola em Mato Grosso, bem como do processo de divisão desse Estado iniciados na 
década de 1970. A hipótese é a de que a região do CPA/MT, e seu entorno próximo, vem 
respondendo a interesses e questões referentes a determinados grupos sociais, mais 
especificamente dos grupos político-econômicos, do que às questões relacionadas ao conjunto de 
argumentos técnicos. Enquanto resultado, espera-se o fortalecimento das reflexões acerca das 
questões que envolveram as decisões no que tange a questão conceitual do projeto e a 
implantação do CPA/MT. Na busca por analisar o papel do CPA/MT como indutor da expansão 
urbana em Cuiabá/MT e seus desdobramentos, será feita revisão bibliográfica e pesquisa de 
campo (realização de entrevistas, conversas informais). 
 
Palavras-chave: Centro Político Administrativo/MT. Urbanismo. Cuiabá/MT.  
 

 
CULTURA INDÍGENA, MITOLOGIA E HISTÓRIA ORAL: LEMBRANÇAS, SIMBOLISMOS E 

IMAGINÁRIO. 
 

Sílvio Takeshi Tamura 
 

Resumo: 
O presente artigo tem por objetivo abordar os costumes, os hábitos, a tradição e a cultura dos 
povos Tukano, relacionando-os com a história oral e a mitologia. Este texto baseia-se nas escritas 
e relatos de Gabriel Gentil – um exímio narrador das práticas e conhecimentos destes povos; foi 
um Pajé Tukano, pesquisador emérito da Fundação Oswaldo Cruz e deixou este mundo em 2006, 
aos cinquenta e dois anos de idade, em um hospital em Manaus, em decorrência dos problemas 
de diabetes. Este estudo se reporta às escritas do texto Bahsariwii – A Casa de Danças e traz 
diversas lembranças sobre as reminiscências dos povos Tukano. Observa-se que a memória destas 
etnias foi preservada durante muitos anos através da história oral. A expressão verbal dos fatos 
conseguiu vencer as barreiras do tempo, conservando as lembranças, as lendas, os mitos e a 
cultura destes povos. A origem de sua etnia, a genealogia e a ascendência de suas famílias, a 
explicação para a origem do mundo e dentre outras tantas elucidações são interpretadas ao sabor 
das lendas, do folclore e das tradições, com traços mitológicos, ilustrando a figura dos deuses, com 
manifestações da crença, da fé e do culto às divindades, aos ídolos e aos espíritos, percorrendo 
uma longa jornada, de geração em geração, suscitando nuances de parábolas, de fábulas e do 
imaginário. A cultura dos Tukano está representada em diversos simbolismos: nas danças, nas 
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músicas, na arquitetura das malocas, nos rituais, na hierarquia, nos desenhos, na forma de medir o 
tempo e dentre tantas outras encenações das interpretações destes milenares povos indígenas. 
 
Palavras-chave: Povos Tukano. Cultura indígena. Mitologia. História oral. 
 
 

CURRUPIRA: LEMBRANDO, REVENDO E APRENDENDO 
 

Anne Rose de Oliveira e Silva 
Creuza Miranda Machado 

Tereza Maria da Costa 
 

Resumo: 
O distrito de Currupira, antes conhecido como distrito de Lavouras, posteriormente Santo 
Antônio, pertencia ao município de Alto Paraguai. Atualmente pertence ao município de Barra do 
Bugres, está localizado às margens da rodovia MT 246, Km 40. O presente trabalho tem como 
objetivo resgatar aspectos da história da comunidade e das famílias consideradas tradicionais 
relacionando-os com aspectos pedagógicos e curriculares da Escola Sabino Ferreira Maia, a escola 
do distrito. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas realizadas com antigos moradores da 
região e através de registros encontrados acerca do desenvolvimento da comunidade local, tais 
como, fotos e objetos. Portanto, é possível afirmar que as atividades e os trabalhos realizados por 
meio desta pesquisa permitiram resgatar aspectos da história local e conhecer melhor o lugar 
onde vivemos. 
 
Palavras-chave: Currupira. Oralidade. História. Memória. Praticas pedagógicas. 
 
 

ENTRE A LIRA E O COTURNO: A MÚSICA POPULAR COMO BASTIÃO DA LIBERDADE NO REGIME 
MILITAR (1964-1985) 

 
Margareti Soprano Hunhoff 

 
Resumo: 
A ditadura militar instalada no Brasil em 1964 buscou um alinhamento político e ideológico da 
sociedade com uma visão distorcida da realidade, ao mesmo tempo em que procurava calar a 
oposição a ela, utilizando-se de instrumentos legais e ilegais para isso, como a prisão, o exílio e a 
tortura. Na maré de refluxo, a música brasileira encontrou dois caminhos opostos: o do 
enfrentamento e o do protesto a partir de utilização de metáforas e provocações veladas que não 
tinham como ser definidas como contestação ao regime. Foi a sua contribuição como um 
movimento, ou bastião de resistência ao arbítrio político, ao mesmo tempo em que procurava 
manter acesa a criticidade e a esperança pelo fim do regime. Este artigo busca analisar a produção 
teórica do período e algumas letras de música que refletem o momento histórico que vai de 1964 
a 1985. Não é um trabalho de vulto, já que a escolha dos temas, dos teóricos e das músicas foi 
arbitral, porém espera-se que com este artigo se possa discutir as contribuições dada pela arte, 
pela cultura e pela música, à democracia e ao retorno da normalidade democrática no Brasil. 
 
Palavras-chave: Resistência. Liberdade. Música. Artes. Democracia. 
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FATORES DA AMBIÊNCIA ESCOLARQUE DIFICULTAM O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
NO ESPAÇO ESCOLAR: ESTUDO DE CASO COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE 

BARRA DO BUGRES/MT 
 

Jociane Maria da Silva Souza 
 

Resumo: 
Esta pesquisa situa-se no campo de estudo da Linguagem e Educação, na perspectiva da Sociologia 
da Educação. Teve como objetivo principal analisar os fatores da ambiência escolar que estão 
relacionados às dificuldades do processo de ensino-aprendizagem. Os pressupostos teóricos que 
mobilizam alguns conceitos a respeito de Escola, Educação, a Família, Processo de Aprendizagem e 
Fracasso Escolar, são fomentados a partir de alguns teóricos, sendo os principais, Paulo Freire 
(1996), José Libâneo (2003), Pérsio Oliveira (2001), Carlos Brandão (2007), dentre outros. A 
pesquisa é de cunho qualitativo e estudo de caso, sendo que a técnica utilizada foi a coleta de 
dados por meio de um questionário aplicado para dez alunos de uma turma de primeiro ano e dez 
do terceiro ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Júlio Muller, da cidade de Barra do 
Bugres/MT. Percebeu-se por meio desta pesquisa que alguns fatores como a relação com a 
família, a relação professor/aluno bem como a postura do professor e algumas atribuições 
relacionadas ao fracasso escolar são evidentemente relevantes para que se possa estabelecer um 
olhar em relação à dificuldade de aprendizagem e até mesmo ao fracasso escolar. Entende-se que 
estes fatores estão diretamente implicados no processo de ensino-aprendizagem do educando.  
 
Palavras-chave: Processo de ensino-aprendizagem. Fatores da ambiência escolar. Fracasso 
escolar. 
 
 

HISTÓRIA, ARTE E EDUCAÇÃO: CONSTRUINDO PERSPECTIVAS 
 

Carlos Edinei de Oliveira 
Marcia Gomes Freire 

Regiane Cristina Custódio 
 
Resumo: 
No contexto desta discussão, a História, a Arte e a Educação são entendidas como áreas de 
conhecimento que podem ser pensadas interdisciplinarmente. Lançamos a indagação: é possível 
considerar a história; a arte e a educação como processos comunicativos que permitem a 
construção de vínculos entre as áreas? Em se tratando da interdisciplinaridade consideramos que 
sim. O recorte aqui realizado, do ponto de vista da arte, toma a fotografia como fonte que 
possibilita que sejam construídas ações didático-pedagógicas atrativas para o ensino de história. 
Como objeto da cultura visual e simbólica, a fotografia funciona como um mediador cultural que 
possibilita um diálogo entre os conhecimentos prévios e os conhecimentos que serão construídos. 
As fotografias selecionadas para análise pertencem ao Acervo Fotográfico da Sala de Memória do 
município de Tangará da Serra, Mato Grosso. O critério de escolha deu-se sob dois aspectos: o 
primeiro diz respeito aos desfiles cívicos realizados pelas escolas do município em efemérides 
comemorativas; em seguida, observou-se o conteúdo ligado à constituição do referido município 
nos anos 1970. Entre os temas destacam-se: a imagem de Tangará da Serra como terra prometida 
por Deus; a contribuição dos migrantes à constituição do lugar, as cartas como meio de 
comunicação entre aqueles que migravam para Tangará da Serra e os parentes e amigos que 
permaneceram nos lugares de origem. A proposta é articular, de maneira interdisciplinar, aspectos 
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ligados à produção da fotografia do ponto de vista da arte (que envolve o olhar do fotógrafo), e do 
ponto de vista histórico. Pensar a fotografia como representação de uma dada realidade 
considerando o contexto histórico específico de sua produção. A fotografia é pensada como fonte 
para o ensino de história na perspectiva de Boris Kossoy (2001). Ligada à história cultural como 
corrente teórica que propõe a análise dos modos como uma realidade é historicamente 
construída, pensada, dada a ver, dialoga com autores como Roger Chartier (1990, 1991) e Sandra 
Pesavento (2003). A interdisciplinaridade, por sua vez, é pensada a partir dos estudos de Ivani 
Catarina Fazenda (2008). Importa considerar como a fotografia como fonte pode ser apropriada 
pelos professores de história para o trabalho em sala de aula. 
 
Palavras-chave: História. Arte. Educação. Interdisciplinaridade. Representação. 
 
 

LABORATÓRIO DE PINTURA EM TELA: CONHECENDO A CULTURA INDÍGENA E APRENDENDO 
VALORIZAR A NATUREZA DO MATO GROSSO PELOS OLHARES DA ARTE 

 
Silvia Mara Davies 

 
Resumo: 
O projeto de extensão “Laboratório de pintura em tela: Conhecendo a cultura indígena e 
aprendendo valorizar a natureza do Mato Grosso pelos olhares da arte”, tem como foco principal 
o ensino das técnicas de pintura a óleo sobre tela, para alunos do IFMT-Campus Sorriso, com uma 
temática direcionada a valorização da cultura indígena, da fauna, flora, que compõem o c 
patrimônio natural e cultural do Mato Grosso. Objetiva a conscientização das pessoas para a 
preservação do meio ambiente, o conhecimento da cultura indígena, a sua importância e 
influências por meio da apreciação da produção artística. O projeto foi realizado em várias etapas, 
inicialmente com estudos bibliográficos, pesquisas envolvendo a cultura indígena e coleta de 
imagens. As segundas etapas envolvem o ensino das diversas técnicas de composição, luz, sombra, 
mistura de cores, para então começar as atividades de pintura. Como resultados finais, notou-se 
que os alunos se dedicaram muito durante o processo de aprendizagem, aprenderam técnicas de 
desenho, pintura sobre tela e principalmente construíram conceitos de preservação da cultura e 
da natureza do Mato Grosso. Os alunos participaram de todas as etapas do projeto, realizando 
leituras bibliográficas, selecionando as imagens que mais lhes traziam significado, formando 
composições, desenvolvendo assim, a criatividade, a conscientização cultural e ecológica por meio 
de atividades artísticas. Foram promovidas no JOCIPE/IFMT (I e II Jornada Científica de Pesquisa e 
Extensão) duas exposições das obras confeccionadas pelos alunos participantes do projeto para a 
comunidade de Sorriso, criando um vínculo social, uma conscientização cultural e ambiental por 
meio da arte. As exposições tinham a intenção de apresentar os trabalhos artísticos dos alunos e 
por meio das arte divulgar e criar uma conscientização do patrimônio cultural e natural do estado 
mato-grossense. 
 
Palavras-chave: Educação. Arte. Cultura indígena. Preservação ambiental. 
 
 

MEMÓRIA E ORALIDADE: O TESTEMUNHO DE UM ASSENTADO 
 

Benedita Deizia de Araújo 
Juçara de Queiróz Silva 

Ozenide da Silva Moreira 
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Resumo: 
O presente trabalho propõe a análise de uma entrevista concedida por um assentado que como 
testemunha presenciou um dos fatos que marcaram a trajetória de um povo, através desse 
pequeno, porém importante episódio irá traçar a trajetória do Assentamento Antônio Conselheiro, 
que através da memória e da oralidade de quem viveu os momentos marcantes na luta pela terra 
esse tipo de narrativas continuam a se propagar como história oral de um povo que conseguiu 
atingir seu principal objetivo, adquirir um pedaço de terra onde pudesse viver dignamente. Ao 
iniciar este trabalho pude perceber o quão importante para as pessoas do assentamento Antônio 
Conselheiro, pois temos aqui parte da história do assentamento expresso através do testemunho 
de um dos acampados, que hoje é assentado, pois possui um pedaço de terra para prover o seu 
sustento. Durante a concretização desse trabalho foram surgindo algumas dificuldades, pois tudo 
que é novo gera conflitos, no entanto esses conflitos eram muito mais internos, exatamente, eram 
conflitos interiores de quem também viveu alguns momentos da história do assentamento, e 
restringir-me apenas ao depoimento do narrador foi um desafio que em alguns momentos gerou 
conflitos, pois podia ver através de seu testemunho memória que não era só sua, e controlar o 
impulso de expor minhas memórias no decorrer do texto foi mais desafiador do que a própria 
escrita. Assentamento Antônio Conselheiro, relatando a historia de um povo que caminhava 
alimentando um sonho o de possuir uma terra onde pudesse viver sua própria vida. relata 
também as culturas diferenciadas, as péssimas condições de vida dos acampados e os 
descontentamentos estes refletidos em cada olhar, fala-se sobre obediência e as normas rígidas 
vivenciadas pelos acampados. Há o relato de um trágico acidente acontecido no acampamento e a 
desistência de muitos dos acampados. Ainda neste capitulo veremos que há visitas de religiosos 
que o incentivavam na luta pela terra.  
 
Palavras-chave: Assentamento Antônio Conselheiro. Memória. Oralidade. História. 
 
 
 
O DESENHO ESPONTÂNEO E O ESTEREÓTIPO: TRANSGRESSÃO E NORMATIZAÇÃO NAS AULAS DE 

ARTES 
 

Elen Luci Prates 
 
Resumo: 
Comumente ao adentrarmos em escolas nos deparamos com murais, varais e ou paredes repletas 
de produção infantil, na grande maioria das vezes repletos de coloridas cópias impressas, e estas 
se apresentam impregnadas de estereótipos. Os questionamentos que precederam este texto 
surgiram a partir das ações pedagógicas da Área de Linguagens, mais especificamente da disciplina 
de Artes, do Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica - CEFAPRO 
nos polos de Cuiabá e Pontes e Lacerda. O presente texto aborda a leitura e a escrita no 
componente curricular Artes, confrontando o estereótipo e a cópia com a intencionalidade 
pedagógica dos (as) docentes que atuam na unidocência. Tem como objetivo propor uma 
discussão acerca do ensino de artes para essa modalidade, partindo de reflexões envolvendo a 
tecnologia e o ensino de arte, levando em consideração a presença do estereótipo nas atividades 
dos (as) estudantes. Para tanto, os estudos embasaram-se nas Orientações Curriculares de Mato 
Grosso – Caderno de Linguagens, outros escritos sobre o ensino de artes e fotos como registro da 
presença do estereótipo na produção artística dos estudantes. Por fim, a pesquisa apresenta 
pressupostos de uma nova forma de se pensar formação em Artes, propõem formas de superar 
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paradigmas no ensino desta disciplina que é parte na constituição do sujeito. Assim, o ensino de 
arte pode se dar através de uma tríade que envolve três aspectos da construção e ressignificação 
do conhecimento em Artes: a leitura, a análise e a contextualização, independente da linguagem 
artística utilizada. É possível ressignificar o ensino de arte nas escolas, considerando que o ensino 
de arte está intrinsecamente relacionado às questões socioeconômicas e com a constituição de 
um sujeito autônomo, criativo e crítico, capacidades esperadas de todos (as) os (as) egressos da 
educação básica. 
 
Palavras-chave: Ensino de arte. Estereótipo. Criatividade. Currículo. 
 
 

O ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA COM USO DE PLANTAS MEDICINAIS EM DUAS ESCOLAS 
PÚBLICAS RONDONIENSE 

 
Jociel Antonio Gonçalves  

Clenilde Vieira Marques Gonçalves  
Sinval Antonio Gonçalves 

 
Resumo: 
As plantas medicinais fazem parte do dia-a-dia e podem auxiliar a discussão de práticas do Ensino 
de Biologia. Buscando utilizar plantas do dia-a-dia dos alunos no ensino de botânica e com isso, 
tornar o processo de ensino/aprendizagem um desafio prazeroso e significativo, este trabalho 
objetivou utilizar o conhecimento das plantas medicinais como recurso para aplicar o conteúdo de 
botânica na educação básica em duas escolas públicas da Zona da Mata Rondoniense. O trabalho 
foi desenvolvido em uma turma 2º ano do Ensino Médio de Educação de Jovens e Adultos (escola 
pública no município de Santa Luzia D’oeste – Rondônia) e no 7º ano do Ensino Fundamental 
(escola pública do campo, localizada no município de Alto Alegre dos Parecis – Rondônia). A 
pesquisa foi realizada nos meses de junho e julho de 2012, em três encontros de duas horas. Foi 
trabalhado em quatro momentos: 1º aula teórica e preenchimento de um questionário sobre o 
conhecimento das plantas medicinais; 2° elaboração de uma lista das plantas indicadas no 
questionário; 3° aula prática; 4° identificação das espécies. Foram listadas 46 plantas, 33 destas a 
folha é a parte utilizada como medicinal, 3 espécies o caule é utilizado, 3 a flor é importante, 1 
semente, 4 fruto, 3 raiz. Dessas plantas as mais citadas nas duas escolas foram o boldo ( 
Plectranthus barbatus A.), a erva cidreira (Lippia alba M.) e noni (Morinda citrifolia L.). Observou-
se significativo envolvimento no processo ensino-aprendizagem, principalmente na aula prática, 
que tiveram oportunidade de coletivamente identificar as estruturas das plantas e perceber suas 
semelhanças e particularidades. Após a realização da aula prática foi aplicado um teste com seis 
questões para verificar se os discentes assimilaram o conteúdo proposto e 70% dos alunos 
acertaram acima de cinco questões e o restante acertaram quatro questões. Diante disso, 
tomando como base os resultados obtidos na lista de plantas, aula prática e questionário pode-se 
perceber que o uso de plantas medicinais como recurso para o ensino de botânica é viável, que 
traz resultados positivos.  
 
Palavras-chave: Plantas medicinais. Ensino de ciências. Recurso didático. 
 
 

OS BRINQUEDOS RETRATADOS NAS TELAS DE PORTINARI: UM ESTUDO SOBRE UMA INFÂNCIA 
LÚDICA 
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Érica Jaqueline Pizapio Teixeira 
 Cleomar Ferreira Gomes 

 
Resumo: 
Esse trabalho apresenta como parte de um estudo iconográfico e bibliográfico em andamento, 
diante das brincadeiras retratadas na infância lúdica de Cândido Portinari demonstradas em suas 
telas. Reconhecendo e descobrindo a face do pintor criança diante dos possíveis motivos os quais 
inspiraram o artista a eternizar a arte em forma de brincadeiras massificadas. Visando assim, 
desvelar essas brincadeiras reproduzidas pelo artista sob forma de pesquisa no mundo 
contemporâneo diante do contexto da realidade do Município de Colorado do Oeste, Estado de 
Rondônia, buscando encontrar ou descobrir quais dessas brincadeiras são vigentes ainda nas 
situações lúdicas das crianças dessa região. A pesquisa pretende reconhecer o mundo lúdico 
infantil retratado nas diversas obras de Cândido Portinari nessa região, buscando um comparativo 
diante das brincadeiras e dos brinquedos existentes na época do pintor para os dias atuais. O que 
nos leva a uma curiosidade intrínseca ao ponto da realização de uma pesquisa e análise 
iconográfica diante das pinturas de brinquedos e brincadeiras do artista, é a busca por possíveis 
respostas na significação dessas imagens retratadas. Será que poderemos aferir respostas a um 
Portinari saudoso por uma infância lúdica e prazerosa que não volta mais? Ou pela alma 
apaixonada de pintor em demonstrar a valorização da criança através das brincadeiras e de 
brinquedos de sua época de menino? Ou ainda, observar que Portinari simplesmente eternizou 
Brodósqui, sua cidadezinha de infância, como valorização de sua terra e de sua gente por meio da 
pintura? São muitas as respostas a serem buscadas a cerca das obras de Cândido Portinari 
retratando o lúdico infantil e, encontrar tais brincadeiras e brinquedos da infância do pintor 
vigentes no mundo contemporâneo, em especial, no Município de Colorado do Oeste, é um 
desafio para a realidade lúdica das crianças desse lugar, como de qualquer outro, nessa 
atualidade. 
 
Palavras-chave: Portinari. Brincadeiras. Infância. Arte. 
 
 

TEMPOS E ESPAÇOS NO GINÁSIO AGRÍCOLA “GUSTAVO DUTRA”, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO 
DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER, ESTADO DO MATO GROSSO, BRASIL – 1969 A 1974: 

MEMÓRIAS E HISTÓRIA 
 

Abimael Antunes Marques 
 

Resumo: 
Pretende-se verificar como o tempo/espaço são fatores preponderantes na formação escolar, e no 
contexto ditatorial, como isto teria sido utilizado para a formação de um sentimento cívico 
ufanista e alienado, que pregava uma inquestionável obediência civil à utilização do tempo e do 
espaço escolar no Ginásio Agrícola “Gustavo Dutra”, localizado no município de Santo Antônio do 
Leverger, em Mato Grosso, nos idos de 1969 a 1974, durante o Governo Médici, nos chamados 
“Anos de Chumbo”. Este governo foi o mais duro e repressivo da ditadura. A repressão à luta 
armada cresce e a censura é implantada. Jornais, revistas, livros, peças de teatro, filmes, músicas 
são censurados. Professores, políticos, músicos, artistas e escritores são investigados, presos, 
torturados ou exilados do país. Neste contexto, nos propomos a investigar o cotidiano escolar 
marcado pelos ditames do Ato Institucional nº. 5, compreendendo como este conjunto de 
medidas teve influência sobre a vida escolar brasileira, e procurando demonstrar como o binômio 
tempo-espaço vivido por estudantes na instituição de ensino foi elemento fundamental do 
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aparato ideológico do regime militar. Pretende-se averiguar a cobrança do uniforme escolar; como 
se davam as atividades cívicas e como estas eram utilizadas para propagar a ideologia capitalista e 
militarista; como era ministrado o ensino de Educação Moral e Cívica, como se dava um 
direcionamento categoricamente alienante e ufanista, ao ensinar sobre um Brasil perfeito que 
nunca existiu; verificar a relação dever/direito ao exercício da cidadania; analisar como e por que 
foram criados os Centros Cívicos e; por fim, averiguar como se impunha a disciplina escolar e como 
se davam as sanções disciplinares aos alunos. Deseja-se fazer uso das orientações teórico-
metodológicas que dão vida à História das Instituições Educacionais, conciliadas com as da Cultura 
Escolar. Para tanto, Décio Gatti Jr, Justino Magalhães, Dominique Julia e Viñao Frago serão objeto 
de consulta para compreender melhor a História das Instituições Educacionais. Pesquisa em 
andamento. 
 
Palavras-chave: Cultura escolar. Regime Militar. Instituição Educacional. 
 
 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE: O DESENHO URBANO DE SUA FUNDAÇÃO  
 

Karla Bernardelli 
Carlos Edinei de Oliveira 

 
Resumo: 
A formação dos espaços urbanos se baseia em elementos que serão encontrados através do 
estudo da sociedade que o edificou e das transformações naturais, sociais e econômicas ocorridas 
durante a formação de um ambiente urbano. Com o passar dos anos, determinados 
acontecimentos modificam a sociedade e influenciam na construção do centro urbano. Para 
entender o desenvolvimento de sociedades históricas, temos o cuidado de compreender as 
características temporais, um exemplo são as atitudes ou costumes de pessoas com suas 
diferenciações espaciais e socioculturais e como isso incitará as mudanças no espaço urbano. Vila 
Bela da Santíssima Trindade é uma cidade que foi fundada em 1752, com fins político-
administrativos, mas sendo a cidade um organismo vivo, esta cidade consequentemente também 
mudará e se adaptará ao meio e ao tempo. O que importa é de que forma isso acontece e como as 
técnicas construtivas e materiais serão trocados ou melhorados, buscando atender melhor as 
necessidades da tal sociedade. O centro urbano de Vila Bela da Santíssima Trindade passou por 
várias mudanças com o intuito de resolver os problemas existentes nas condições de vida de seus 
habitantes desde sua fundação. Este estudo tem o objetivo de analisar as mudanças ocorridas no 
traçado urbano desta cidade seiscentista. 
 
Palavras-chave: Urbanismo. História. Vila Bela da Santíssima Trindade. 
 
 

GT 4: Educação Escolar e Relações Étnico-raciais 
Este GT objetiva socializar pesquisas e estudos relacionados à discussão sobre relações raciais na 
escola, sobre populações quilombolas e os seus desafios para a educação escolar e formação de 
professores. 
 
Coordenadores: 
Isaias Munis – UNEMAT 
Luciana Magalhães - Ponto de Cultura Barra do Bugres 
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A ALTERIDADE DO CINEMA NEGRO COMO COMPONENTE ESTRUTURAL NA PEDAGOGIA 
CONTEMPORANEA NO PENSAMENTO DE CELSO LUIZ PRUDENTE 

 
Mory Márcia de Oliveira Lobo 

Gislaine Figueiredo Pissurno Motta Pinto 
 

Resumo: 
Este artigo tem por finalidade refletir a Alteridade do cinema Negro como componente estrutural 
na Pedagogia Contemporânea, que se percebe na perspectiva do autor Celso Luiz Prudente. Esta 
linha de pensamento sugere uma forma singular de olhar o Cinema Negro como um elemento 
identitário; visando o resgate da autoestima da criança afrodescendente desde as séries inicias da 
educação básica. Comportamento fundamental à formação da consciência de cidadania, no 
âmbito do pertencimento. Essa abordagem considera que tais elementos constituem um fator 
didático na dinâmica da aprendizagem visto que, a construção subjetiva nesse processo passa pela 
sensibilização de se colocar com sentimento de pertença ao que se está aprendendo. Dessa forma 
é possível que no movimento de contextualização essa criança visualize no Cinema Negro um 
referencial de natureza pedagógica, determinante para a visibilidade do negro no processo de 
descolonização na qual possibilitará uma consciência de direitos e ao mesmo tempo afirmação da 
imagem positiva do negro em favor da contemporaneidade. Através dos estudos e contribuições 
de Prudente no Cinema Negro, este artigo pretende refletir a fomentação de procedimentos 
pedagógicos que fortaleçam a busca de novos elementos reflexivos acerca dos processos 
educativos que possam contextualizar ao educando uma Alteridade dinâmica pedagógica e 
positiva das relações inter-raciais nos processos de aprendizagem das séries iniciais da educação 
básica. 
 
Palavras-chave: Alteridade. Cinema. Negro. Aprendizagem. 
 
 

A DANÇA DO CARIMBÓ COMO LINGUAGEM ARTÍSTICA NA VALORIZAÇÃO DA CULTURA AFRO-
BRASILEIRA – RELATO DE EXPERIÊNCIA  

 
Etyenne Cristynna Neves Ferreira de Oliveira 

Jullyene Souza de Oliveira 
 

Resumo:  
Esse trabalho se alicerçou na Lei nº. 10.639/03, que torna obrigatório o ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira no currículo da educação básica. Nessa perspectiva, concebemos a dança 
como uma das expressões de grande significância dentro de uma cultura de uma forma geral. A 
dança afro-brasileira no contexto do presente projeto pode ser entendida como um instrumento 
de grande contribuição para a valorização dessa cultura e como forma de despertar a identidade 
social dos envolvidos, para a construção da cidadania, seja pela promoção de uma maior interação 
social, seja pela necessidade de valorização das diferenças e do reconhecimento da pluralidade e a 
singularidade de cada diferente cultura. O projeto foi realizado na Escola Estadual de Ensino 
Médio “Professora Idalina de Farias” no município de Nortelândia-MT, com alunos do 1º, 2º e 3º 
anos. A metodologia foi baseada na relação entre a prática da dança e o processo reflexivo sobre o 
fazer, com abordagens no contexto social e histórico do Carimbó. Foram utilizados os recursos da 
imitação de gestos, movimentos codificados da dança, processos investigativos a partir do 
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repertório trabalhado, estudos bibliográficos e apreciações videográficas. Esse projeto nos 
possibilitou estimular a percepção rítmica, a coordenação motora e a postura corporal dos alunos, 
diretamente pela prática da dança, mas a maior experiência é a de fomentar a valorização da 
cultura brasileira pelos brasileiros independente de cor e raça, uma vez que é papel da escola 
educar os cidadãos para que sejam atuantes no seio de uma sociedade multicultural e pluriétnica, 
capazes de construir uma nação democrática. 
 
Palavras-chave: Linguagem artística. Cultura. Carimbó. 
 
 

A ESCOLA COMO ESPAÇO DE FLUXOS DE INFORMAÇÃO E RELAÇÕES RACIAIS 

 
Francisco Xavier Freire Rodrigues 

Maureci Moreira de Almeida 
 

 
Resumo: 
O artigo focaliza os fluxos de informação e conhecimento em torno da problemática racial. 
Apresentando assim, a discussão racial por meio do projeto escolar do Centro de Educação de 
Jovens e Adultos 6 de Agosto, do município de Pontes e Lacerda, no interior de Mato Grosso. 
Diante disso, acredita-se que a escola seja um dos espaços primordiais de circulação de 
informações, construção de conhecimento e de pertencimento que facilita, por exemplo, o 
enfretamento da problemática racial, sobretudo em relação as que estão inseridas 
ideologicamente na cultura brasileira. O artigo, desse modo, realça a experiência de intervenção 
social, cultural e pedagógica do CEJA 6 de Agosto, que procura trabalhar de forma corriqueira a 
cultura africana e afro-brasileira por meio de seu projeto escolar “Felicidade não tem cor”, que 
tem sua culminância na feira cultura, evento destinado ao dia da Consciência Negra. A 
metodologia utilizada foi própria da pesquisa qualitativa, sendo uma revisão bibliográfica, analise 
documental e acompanhamento da unidade escolar por um determinado tempo. A unidade 
escolar através de seu projeto aborda, dessa forma, abertamente a problemática racial, 
destacando aquilo que a cultura africana nos legou como herança e que também estão em nossos 
corpos, cabelos, nariz, ginga, alegria, etc. Entretanto, ao procurar reproduzir e valorizar a cultura 
africana, na realidade se está produzindo modos de vidas aqui distante do continente africano 
(geograficamente), mas presente simbolicamente, e que a colonização eurocêntrica, agora 
incrustada nas mentalidades e na forma de pensar da maioria das pessoas, insiste em apagar e 
diminuir. 
 
Palavras-chave: Projeto Escolar. Fluxos de informação. Relações Raciais. Racismo. 
 
 

A MENINA NEGRA E SEU COTIDIANO NA ESCOLA 
 

Lucicléia de Lima 
Lori Hack de Jesus 

 
Resumo: 
As relações que se estabelecem entre as pessoas na sociedade brasileira são repletas de situações 
embaraçosas para alguns grupos de pessoas, considerados minorias. Um dos grupos que, 
comprovadamente, é discriminado em nossa sociedade é o grupo composto por pessoas negras. 
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Sabemos ainda, que as mulheres também compõem um grupo que sofre este tipo de situação. E, 
quando a mulher é negra, ela sofre duplo preconceito, independente do lugar onde ela esteja e 
sua posição social. Portanto, este estudo sobre as meninas negras, estudantes de uma escola 
pública e as situações do cotidiano que elas vivenciam nesse ambiente, é de grande relevância, 
pois pretende perceber se essas meninas são respeitadas em sua individualidade, ao mesmo 
tempo em vai tentar levantar e compreender o cotidiano de meninas negras, estudantes em uma 
escola pública do município de Juara, estado de Mato Grosso. Desta forma, iremos analisar quais 
são as dificuldades que as meninas negras passam nos dias atuais, ao estudar nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental e quais são as formas que elas utilizam para fazer os enfrentamentos a estas 
situações difíceis, como elas respondem a esses acontecimentos, em suas vidas diárias, por serem 
negras. A sociedade impõe um tipo de beleza padrão a mulheres e meninas, de cabelos lisos e pele 
branca e, pelo fato delas não se contemplarem neste padrão, mulheres e meninas negras são 
consideradas feias, sofrendo discriminação pelo tipo do cabelo e pela cor da pele. Esta será uma 
pesquisa de cunho qualitativo. Ela será desenvolvida através da observação e de entrevistas com 
meninas negras e suas professoras. Entendemos que esta pesquisa contribuirá para compreender 
a história das mulheres, principalmente, das mulheres negras e, mais especificamente, como esta 
história influencia na elevação da autoestima das meninas negras.  
 
Palavras-chave: Relações Raciais. Educação. Meninas Negras.  
 
 
ABORDAGEM DA LITERATURA AFRICANA DE LÍNGUA PORTUGUESA NOS LIVROS DIDÁTICOS DO 

ENSINO MÉDIO  
 

Jocineide Catarina Maciel de Souza 
 

Resumo: 
Esse texto tem como prerrogativa apresentar a abordagem das literaturas africanas de língua 
portuguesa nos livros didáticos do ensino médio (1º, 2º e 3º ano), Português e Linguagens: 
literatura, produção de texto e gramática de William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães 
adotados nos anos de 2012/2013 e 2014. A lei 10.639/2003, em seu conteúdo apresenta a 
obrigatoriedade da inserção do ensino da História e da Cultura da África e dos africanos no 
currículo escolar do ensino fundamental e médio. Nesse sentido, discutimos como o conteúdo a 
abordado no livro didático pode nortear e ao mesmo tempo ser um instrumento para os 
professores da educação básica sugerindo maneiras de trabalhar com essa cultura e seus textos 
literários. É sabido que a literatura brasileira em muitos pontos se assemelha as literaturas de 
língua portuguesa nos países africanos e após dez anos de aprovação da lei é necessário ver as 
medidas que já foram tomadas para que de fato os alunos tenham acesso às produções literárias 
africanas. O ensino de literatura africana permite que o adolescente em período de formação 
aprenda a respeitar a diversidade, como também valorizar a contribuição do negro na formação 
da cultura brasileira, pois durante muito tempo o que se tem sobre o negro na história é um 
estereótipo que sempre o colocou em situações de desvalorização devido à forma com que era 
representado. 
 
Palavras-chave: Literatura e Ensino, Literatura africana, Livro Didático.  
 
 

ÁFRICA BRASIL: QUEBRANDO BARREIRAS, DESMISTIFICANDO PRECONCEITOS ATRAVÉS DAS 
LITERATURAS AFRICANAS E AFRO-BRASILEIRAS. 
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Caruanã Guatara Oliveira Frescurato 

 
Resumo: 
O presente trabalho é um recorte do projeto de iniciação à docência (PIBID) da UFRRJ e vêm a 
trabalhar as múltiplas linguagens da literatura em sala de aula para tratar de questões ligadas ao 
racismo, preconceitos e a intolerância. Pensar em um trabalho contínuo na educação básica é 
essencial, principalmente quando o foco principal são as questões ligadas ao preconceito e a 
discriminação racial, visto que a escola é um espaço onde existem os mais diversos grupos étnico-
raciais, ali são construídos conceitos que as permeiam durante toda a sua vida, um deles que a 
literatura vem a desconstruir, por exemplo, é que a África é um grande país e também elementos 
pejorativos como “atrasados”, “sem cultura” e “nação tribal”, conceitos empregados até hoje na 
educação brasileira. O racismo esta ligado à dominação e a exclusão, o jogo do dominador e do 
dominado, a do que aplica a exclusão e a do excluído. O racismo vem à sombra do Brasil por mais 
de 350 anos, seja o racismo com os africanos, seja o racismo com os afro-brasileiros, que começou 
com o trabalho escravo dos negros oriundos do continente africano e passa até hoje, onde 
segundo o ultimo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 70,8% da 
população que esta na extrema pobreza é negra. A utilização das diversas literaturas tem como 
objetivo construir uma ponte entre a diversidade étnica e cultural africana e afro-brasileira e a 
escola é o espaço principal para se trabalhar essas questões, visto que a mesma é o primeiro local 
onde se ocorre essas relações, onde a criança tem contado com o diferente, um espaço de 
múltiplas construções.  
 
Palavras-chave: Discriminação. Diversidade. Literaturas. Preconceito. 
 
 
DIVERSIDADE RACIAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA EXPERIÊNCIA NA CRECHE DE CÁCERES-MT 

 
Eva Batista dos Santos Silva 

 
Resumo: 
A pesquisa buscou analisar o ensino da diversidade racial com crianças de 03 a 05 anos da 
Educação Infantil, tendo por objetivo compreender como as atividades lúdicas podem auxiliar na 
prática pedagógica de professores no trato das diferenças raciais. O trabalho tem como referência 
os estudos realizados no curso de especialização do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações 
Raciais e Educação-NEPRE/UFMT. Inserido no âmbito da pesquisa qualitativa, os recursos 
metodológicos incluíram estudos bibliográficos e a pesquisa-ação. A coleta de dados foi em uma 
Creche localizada na periferia de Cáceres-MT. O resultado desta pesquisa nos leva a concluir que 
as atividades lúdicas, como as músicas, historinhas, fantoches teatros, penteados da estética 
africana, são as formas mais significativas de trabalhar na Educação Infantil a diversidade racial, 
pois possibilita também a sensibilização da comunidade escolar para a história e cultura africana e 
afro-brasileira. Constatamos que é possível, através da prática pedagógica, melhorar a autoestima 
das crianças e atender à Lei 10.639/03. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Relações Raciais. Creche. Lei 10.639/03. 
 
 

ENSINO E RELAÇÕES RACIAIS: UMA ABORDAGEM NECESSÁRIA NO CONTENTO ESCOLAR 
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Célia Ferreira de Sousa 
Cleiton de Souza Sales 

 
Resumo: 
O presente texto é parte dos registros de uma experiência realizada CEJA - Centro de Educação de 
Jovens e Adultos Creuslhi de Souza Ramos, cidade de Confresa – MT, com alunos do ensino Médio, 
na disciplina de Língua Portuguesa e aborda considerações sobre a questão das diferenças étnico-
raciais, centrando o foco no contexto escolar enquanto espaço e tempo de sociabilidade de e 
entre sujeitos Jovens e Adultos. Ressalta-se que a discussão sobre essa temática iniciou com a 
reflexão sobre a questão da inferioridade vista sobre a cor da pele, partindo da análise coletiva 
sobre o filme “Homens de Honra”. Foram utilizados, como referencial teórico, vários pensadores 
que discutem o assunto das étnico-raciais, como COSTA (2013), OLIVEIRA (2013), SANTANA (2013), 
entre outros. O trabalho proporcionou criar oportunidades de diálogos sobre a diversidade 
cultural, o respeito ao diferente e ainda refletir sobre situações vivenciadas por alunos ou 
presenciadas com colegas ou familiares e amigos, no ambiente escolar, trabalhista e familiar. 
Assim, pode-se afirmar que a partir da realização desse trabalho houve mudanças atitudinais na 
escola. E acreditamos que a escola é lugar privilegiado para trabalhar esta temática, para que haja 
maior valorização e respeito à diversidade, para que pratiquem princípios étnicos e agem com 
mais humanidade uns com os outros.  
 
Palavras-chave: Escola. Relações Raciais. Diversidade Cultural.  
 
 

ENTRAVES PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA UMA EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES 
ÉTNICOS RACIAIS 

 
Aurea Gardeni 

Cleonice Perotoni 
 

Resumo: 
Este trabalho pretende fazer uma reflexão acerca da atualização do mito da democracia racial nas 
salas de professores da educação básica em contextos de formação como sala de professores. 
Considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira e as contribuições teóricas de Norbert 
Elias e John L. Scotsone. Os estabelecidos e os outsiders. A metodologia utilizada se deu através da 
Observação Participante. Os sujeitos da pesquisa foram professores de uma escola de Guarantã do 
Norte- MT. Através desta observação podemos perceber o desconhecimento dos professores 
acerca dos avanços das pesquisas sobre as questões raciais no Brasil, bem como suas falas 
evidenciam a crença no mito da Democracia Racial. Além de contatar uma sala constantemente 
repetida em que o próprio negro se discrimina. 
 
Palavras-chave: Mito da Democracia racial. Formação de professores. Educação das Relações 
Étnicos Raciais. 
 
 

ESTABELECIDOS E OUTSIDERS X RELAÇÃO DE PODER - UM PARALELO COM A MIGRAÇÃO DE 
PROFESSORAS NEGRAS EM LUCAS DO RIO VERDE-MT 

 
Cleonice Perotoni 
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Aurea Gardeni 
 

Resumo: 
Para desenvolvimento deste trabalho trazemos a contribuição de Norbert Elias e John L. Scotson 
com a obra “Os estabelecidos e os outsiders” em que analisam um pequeno povoado de Winston 
Parva, na Inglaterra, nos anos de 1960. Essa reflexão teórica destemida revolucionou os rumos da 
teoria social contemporânea referente às desigualdades e às relações de poder delas decorrentes. 
Os autores analisaram como se dava as relações de poder entre “Os estabelecidos e os outsiders”. 
Os estabelecidos se classificavam como superiores aos recém-chegados, levando os Outsiders a 
serem estigmatizados, se sentindo por sua vez inferiores aos estigmas recebidos. A compreensão 
do sentimento de superioridade que apresenta o grupo de pessoas pode ser entendida às relações 
raciais no Brasil como também no grupo social professores negros. Esta pesquisa teve como 
objetivo investigar o grupo social “professoras negras” e como se deu o processo de aceitação 
destas professoras negras e novatas que migraram para rede municipal de ensino em Lucas do Rio 
Verde, a partir do concurso público de 2010. A metodologia empregada teve abordagem 
qualitativa, realizada a partir de entrevista semiestruturada e embasada pela revisão bibliográfica. 
Constatou-se que alguns conceitos como outsiders, estigmatização e preconceitos, abordados 
pelos autores, são bases deste artigo com intuito de traçar um paralelo entre estes e alguns dos 
problemas da Migração das Professoras Negras ao município mencionado. Assim como os 
outsiders foram estigmatizados e menos valorizados por exigências normativas dos estabelecidos, 
esse sentimento de superioridade que apresenta ao grupo de professoras negras que migram para 
lecionar em Lucas do Rio Verde, sendo por sua vez considerados inferiores enfrentando 
preconceito, racismo e discriminação racial.  
 
Palavras-chave: Estabelecidos. Outsiders. Estigmatização. Professoras. Discriminação racial.  
 
 
QUESTÃO ÉTNICO-RACIAL EM SALA DE AULA: ALGUMAS ABORDAGENS SOBRE O DIAGNÓSTICO 
DO PIBID/HISTÓRIA NAS ESCOLAS ESTADUAIS PROFESSOR DEMÉTRIO COSTA PEREIRA E Profª 

ANA MARIA DAS GRAÇAS SOUZA NORONHA. 
 

Glória Aguileira 
Vera Lucia de Almeida 

Miguel Santana 
 
Resumo: 
A abordagem das relações étnico-raciais na escola tem sido objeto de significativos estudos 
acadêmicos na área da Educação. Nesse sentido, a escola tem permitido que seu espaço seja 
desvelado e, em decorrência das pesquisas, o surgimento de conhecimento científico que elucida 
e cria propostas educativas para minimizar conflitos nas relações étnico-raciais cotidianas. A par 
dessa temática, essa pesquisa partiu de uma inquietação acerca das relações étnico-raciais, no 
ambiente escolar, no ensino fundamental público, na área de História, objetivando compreender 
como alunos e professores lidam com as diferenças étnico-raciais e as práticas de racismo que 
surgem na escola. As abordagens a respeito das relações étnico-raciais envolvendo, inclusive, 
diferenças socioculturais na escola merecem atenção, não só pela maneira como a sociedade 
brasileira foi se constituindo ao longo da História, mas também pela forma como a as 
manifestação de racismo foram se desenvolvendo. 
 
Palavras-chave: Escola. Alunos. Relações étnicos raciais. Socioculturais 
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RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E O ENSINO DA HISTÓRIA: DESAFIOS E PERSPECTIVAS  
 

Nilvaci Leite de Magalhães Moreira 
Candida Soares da Costa 

 
 
Resumo: 
Mesmo após 12 anos da promulgação da Lei nº 10.639/03, a História e cultura afro-brasileiras 
ainda são muito pouco difundidas nas escolas brasileiras, espaços que são cotidianamente 
marcados por conflitos raciais, manifestados por comportamentos preconceituosos e 
discriminatórios que vêm contribuindo historicamente para a exclusão escolar e desigualdades 
raciais. Entretanto, buscando uma nova forma de recontar a história do povo negro no âmbito 
educacional, este estudo tem como objetivo analisar a percepção dos alunos do curso de 
Licenciatura em História em relação às questões raciais na sua formação acadêmica. Para isso, 
recorreu-se a abordagem qualitativa, bibliográfica e de campo com aplicação de um questionário 
para consubstanciar as discussões suscitadas. Com os dados da pesquisa foi possível perceber que 
a maioria dos alunos não conhece a lei nº 10.639/03 e não sabe do que se trata, porém argumenta 
que há a necessidade de uma disciplina no curso de História que promova o desenvolvimento de 
aportes teóricos e práticos específicos sobre as questões étnico-raciais na sociedade brasileira, 
como forma de melhor compreender os motivos e razões da existência do racismo, preconceito e 
discriminação racial que imperam na sociedade e refletem no espaço escolar.  
 
Palavras-chave: Ensino da História. Relações étnico-raciais. Formação acadêmica. 
 
 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO À DISTÂNCIA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

 
Luciani Gallo Machado Barreto 

Neide da Silva Vital de Barros 
Solange dos Santos Melo 

 
Resumo: 
O presente artigo aborda o relato de uma experiência em formação continuada, no município de 
Nova Olímpia – MT, tendo como principal objetivo o aprofundamento das discussões sobre as 
relações étnico-raciais na educação infantil. Certos da necessidade de preparar os profissionais da 
educação para lidar com a diversidade cultural em sala de aula, a Secretaria Municipal de 
Educação de Nova Olímpia, através da formação continuada de professores, iniciou os estudos a 
partir do material Orientação para as relações Étnicos Raciais do MEC, implementado na 
plataforma Moodle, do projeto Rede Formação Municipal. O estudo trata-se de mais uma ação do 
PAR (Plano de Ações Articuladas) que vem para atender uma das diretrizes do Decreto 6.094 de 24 
de abril de 2007. O artigo aborda as vantagens e os desafios enfrentados pelos tutores, as 
contribuições do curso relacionadas ao tema, à tecnologia, à produção e leitura. Os resultados 
desse estudo proporcionaram aos profissionais uma maior interação na discussão do tema, 
especialmente aos profissionais da educação infantil. O desenvolvimento da temática contribuiu 
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com sugestões para o trabalho da cultura afro-brasileira em sala de aula, garantindo o respeito à 
valorização da identidade, da história e da cultura dos afro-brasileiros.  
 
Palavras-chave: EAD. Relações Étnico-raciais. Educação Infantil. Formação de professores 
 
 

RELAÇÕES RACIAIS E IDENTIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

Rosana Fátima de Arruda  
 

Resumo: 
O objetivo é apresentar o trabalho pedagógico desenvolvido em escola pública em turma de 
educação infantil – 4 anos que propõe um projeto de intervenção sobre identidade e relações 
raciais, durante o ano de 2012. A finalidade da proposta é compreender quais concepções 
subjazem o comportamento e discursos das crianças em relações raciais e a partir aferir algumas 
práticas sociais que provoquem a reflexão e mudança de comportamento e de linguagem a partir 
das experiências vividas pela turma em questão. Nesse processo fez-se necessário ouvir e observar 
o discurso dos alunos e dos pais que imbuídos de ideologias e hegemonia implicam diretamente 
na identidade. Nesse sentido, também a professora e a auxiliar do desenvolvimento infantil (ADI) 
tiveram que auto avaliar e cuidar das suas ações, de forma a não formar opiniões ou visões 
individuais acerca de determinados valores e ditos populares. A metodologia de pesquisa é de 
caráter qualitativo, com enfoque na história de vida. As etapas de ações (etapa1: plano de aula; 
etapa 2- entrevista com a família; etapa 3- momento da reflexão e registro; etapa 4- oficinas; 5- 
culminância do projeto e; etapa 6- produção do trabalho em artigo) foram definidas com o 
propósito de conduzir organizadamente o desenvolvimento do trabalho pedagógico, porém a 
flexibilidade de adequação se fez presente sempre que necessário. As considerações finais 
apontam para a presença de estereótipos, preconceitos e discriminação racial, às vezes evidente e 
outras camufladas, porém o contexto de trabalho se mostra receptivo à proposta praticada e aos 
novos conceitos, valores e referência identitária. 
 
Palavras-chave: Identidade. Linguagem. Relações Raciais. 
 
 

TRABALHANDO RACISMO EM SALA DE AULA: A IMPORTANCIA DA FORMAÇÃO DOCENTE 
 

João Pedro Pereira Rocha 
 

Resumo:  
Das problemáticas enfrentadas no cotidiano de milhares de pessoas, racismo e discriminação 
racial figuram entre, se não os maiores problemas, os mais emblemáticos. Sob a perspectiva de 
refletir a abordagem do tema racismo, em sala de aula, o presente trabalho teve por objetivo 
verificar o papel da formação docente no contexto de problematização dessa temática. O 
desenvolvimento da atividade partiu da reunião de uma bibliografia que versa sobre o problema 
do racismo em seus aspetos históricos, sociais e culturais. O segundo momento foi o de recorrer a 
uma literatura voltada para o uso do tema racismo por docentes na Educação Básica. A revisão e 
reflexão acerca de estudos sobre racismo em sala de aula e a formação docente permitem 
pontuar alguns resultados, que dialogam com o objetivo deste trabalho. A abordagem sobre 
racismo em sala de aula possui intima relação com a formação docente, de modo que a 
preparação, ainda na academia, aparece como o alicerce para a eficiência no trabalho docente. 
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Faz-se necessário ao professor refletir criticamente sobre seu espaço no meio escolar e na 
formação dos estudantes, de modo que ao abordar a história da África esta não apareça como 
vítima, mas como protagonista. A formação docente deve reunir elementos que garantam ao 
professor a possibilidade de ver como prioridade as organizações e instituições negras. Também é 
necessária uma formação crítica, responsável por novas significações para abordagens de cunho 
tradicionalista, a exemplo de problematizar as datas cívicas ligadas à luta contra o racismo, de 
modo a historicizar tais datas. O enfrentamento das problemáticas ligadas ao racismo encontra na 
valorização da formação docente viés que legitima o espaço escolar como local privilegiado na luta 
pela harmonia e igualdade entre as pessoas. 
 
Palavras-chave: Discriminação. Educação Básica. Igualdade. 
 
 

UM OLHAR À QUESTÃO INDÍGENA NO LIVRO DIDÁTICO 
 

Catarina da Silva 
Alessandro da Silva Poquiviqui 

Marli Auxiliadora de Almeida 
 

Resumo: 
Esta apresentação resulta de algumas reflexões sobre um diagnóstico escolar realizado pelos 
bolsistas do subprojeto PIBID/História “Iniciação à Docência no Ensino de História”, na Escola 
Estadual de Educação Básica Criança Cidadã – Cáceres – MT (IDs e Professora Supervisora), 
decorrente da atividade de pesquisa de levantamento e catalogação dos livros de história da 
biblioteca da escola. A pesquisa preliminar nos livros didáticos de história do 6º ao 9º da coleção 
Vontade de Saber História, dos autores: Marco Pellegrini e Adriana Dias e Keila Grinberg, apontam 
questões como a quase ausência da história indígena nos referidos livros. Pontualmente, a falta de 
referências sobre a diversidade cultural do Brasil e/ou conteúdos que contemplem o cumprimento 
da lei 11.645/08. Problemáticas que propomos pensar e produzir conhecimentos sobre Ensino de 
história ao longo do desenvolvimento do subprojeto PIBID/História na Escola Criança Cidadã 
(CAIC).  
 
Palavras-chave: PIBID. Diagnóstico. Livros didáticos. Indígenas. 
 
 

GT 5: Educação do Campo e Trabalho 
Este GT receberá comunicações relacionadas as questões teóricas e didático pedagógicas da 
educação do campo. Tem o objetivo de contribuir com a atual discussão sobre educação, campo e 
trabalho de um modo comprometido com as lutas e a resistência das populações rurais excluídas 
do modelo de mercado global imposto pelo capital. 
 
Coordenadores: 
Leonice Aparecida de Fátima Alves Mourad – UFSM e 
Francisca Edilza Barbosa de Andrade Carvalho – Assentamento Riozinho 
 
 

A AGENDA DO TRABALHO DECENTE NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM A PRECARIZAÇÃO DO 
TRABALHO NA CONTEMPORANEIDADE 
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Leonice Alves Pereira Mourad 

Jaqueline da Silva Alencar 
Zenicleia Angelita Degerone 

Resumo: 
Essa reflexão  pretende fazer uma reflexão  sobre o tema da implementação do trabalho decente 
no Brasil, a partir de dispositivos constantes em Tratados Internacionais dos quais o Brasil é 
signatário, cabendo destacar que essa matéria acabou incorporada na legislação nacional, e em 
políticas estatais materializadas na Agenda Nacional do Trabalho Decente, cuja publicidade pode 
viabilizar um processo de empoderamento dos trabalhadores com especial ênfase nos segmentos 
mais vulneráveis. Esse artigo de revisão, além dos pressupostos da pesquisa bibliográfica utiliza da 
pesquisa documental. 
 
Palavras-chave: Precarização do trabalho. Trabalho decente. Trabalho e contemporaneidade 
 
 

A VIDA NO MEIO RURAL 
 

Elaine Valentim 
Paula Almeida 

 
Resumo: 
A trajetória profissional de um professor é marcada por grandes desafios. Não basta descobrirmos 
nossa aptidão profissional, é preciso ter em mente que, quando tratamos de educação, o respeito, 
o amor e a dedicação deverão nortear o trabalho do educador, selando com isso o compromisso 
com o educando. O projeto de ensino ‘A vida no meio rural’ foi pensado nesse sentido, com o 
intuito de atender às necessidades e especificidades dos alunos, a partir da participação da família 
e da comunidade escolar no processo de construção do conhecimento. Um planejamento 
articulado e embasado em um olhar minucioso sobre à escola e a realidade de vida das crianças 
permitiu resgatar os valores culturais que caracterizam os moradores do local, valorizando os seus 
saberes e consequentemente significando a aprendizagem. “A escola é um espaço privilegiado 
para manter viva a memória dos povos, valorizando saberes e promovendo a expressão cultural 
onde ela está inserida” (Por uma Educação do Campo, pág.162). A riqueza de informações 
compartilhadas no espaço escolar foi marcante para todos nós. Além de trabalhar a autoestima 
dos educandos, possibilitou evidenciar o valor das vivências e experiências dos moradores da 
região, tal atividade aproximou as pessoas, teceu vínculos e possibilitou uma aprendizagem 
significativa, pois voltamos nossas atenções para o que faz parte da realidade de vida das crianças. 
Desta maneira, por meio do projeto em questão, conseguimos alcançar o propósito principal: 
fazer a diferença no aprendizado destes educandos.  
 
Palavras-chave: Educação. Educação no campo. Saberes locais. 
 
 

ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO: HISTÓRIA E RELIGIÃO 
 

Osenil Soares da Silva Bueno 
Damaris Soares da Silva 
Juçara de Queiróz Silva 
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Resumo: 
Esta comunicação está relacionada ao trabalho de conclusão de curso de Especialização em 
Literatura Matogrossense, realizada na UNEMAT- Campus de Tangará da Serra - MT.   A presente 
comunicação tem como objetivo analisar a narrativa do estudo de caso das igrejas religiosas 
dentro do Assentamento Antônio Conselheiro MT, relacionando as relações existentes entre as 
igrejas evangélica e católica no campo religioso. O acampamento iniciou-se no ano de 1996 no 
município de Nova Olímpia MT, logo no ano de 1997 mudou-se para o município de Tangará da 
Serra – MT. A metodologia utilizada foi o Estudo de Caso. 
 
Palavras-chave: História. Religião. Acampamento. Assentamento. 
 
 

ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO: MEMORIA E CONTO POPULAR 
 

Juçara de Queiróz Silva 
Caroline Moreira Alves 

Luciene Souza de Oliveira Barbosa 
 
Resumo: 
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão acerca do conto popular, 
apresentando características fundamentais, suas especificações como gênero, a classificação, 
linguagem e seus elementos. Assim em primeiro momento foram trabalhadas a memória e 
história através de reflexões teóricas, em segundo momento foi trabalhado o conto de forma oral 
e escrito, e o terceiro momento constituiu-se através da análise de duas narrativas coletadas no 
Assentamento Antônio Conselheiro. Nessa analise procurou-se mostrar o desenvolvimento da 
ação no tempo e espaço por meio da movimentação da personagem. A partir disso abordamos 
questões do conto popular através do autor Luiz Câmara Cascudo. Contudo visamos à 
compreensão da instituição em priorizar os profissionais da educação do campo e resgatando o 
conto popular encontrados no Assentamento Antônio Conselheiro, o qual foi o foco principal do 
nosso campo de pesquisa. Relacionando as relações existentes dos casos populares revendo um 
pouco da memória dos assentados do assentamento Antônio Conselheiro, desta forma analisamos 
casos de contos populares contados pelos moradores. 
 
Palavras-chave: Memória. Assentamento. Conto Popular.  
 
 

ATIVISMOS SOCIAIS E MOVIMENTOS SOCIAIS: UMA DISCUSSÃO PRELIMINAR 
 

Leonice Alves Pereira Mourad 
Jaqueline da Silva Alencar 

Solange de Moura Trindade 
 
Resumo: 
Este texto se propõe a fazer uma reflexão preliminar acerca dos ativismos sociais, priorizando os 
movimentos sociais, enfatizando questões atinentes aos aportes conceituais que dão significado a 
esta forma de organização coletiva. É importante referir que este texto tem como objetivo 
instrumentalizar a reflexão sobre os movimentos sociais e suas funções, como agentes 
indispensáveis para a formulação de políticas públicas que se pretendam eficazes. O estudo das 
ações coletivas ou ativismos sociais tem interessado sobremaneira as diferentes áreas das ciências 
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sociais, existindo uma vasta literatura sobre este tema, literatura esta que trata o tema a partir de 
diferentes perspectivas. Em inúmeros espaços, acadêmicos ou não, trava-se uma verdadeira 
disputa pelo conceito, bem como pela sua operacionalização e alcance, como passamos a 
informar. 
 
Palavras-chave: Ativismo social. Ações coletivas. Transformação social. 
 
 

CARÁTER AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO DO CAMPO 
 

Thiago Barros Miguel 
Juliano Batista dos Santos 

Resumo: 
A educação do campo tem conquistado lugar na agenda política nas instâncias municipal, estadual 
e federal nos últimos anos. Em contraponto à visão de camponês e de rural como sinônimo de 
arcaico e atrasado, a concepção de educação do campo valoriza os conhecimentos da prática 
social dos camponeses e enfatiza o campo como lugar de trabalho, moradia, lazer, sociabilidade, 
identidade, enfim, como lugar da construção de novas possibilidades de reprodução social e de 
desenvolvimento sustentável. É preciso compreender que a educação do campo não emerge no 
vazio e nem é iniciativa das políticas públicas, mas emerge de um movimento social, da 
mobilização dos trabalhadores do campo, da luta social, é fruto da organização coletiva dos 
trabalhadores diante do desemprego, da precarização do trabalho e da ausência de condições 
materiais de sobrevivência para todos. Em relação à Educação Ambiental (EA), observamos que no 
Brasil, a priorização ocorre apenas na década de 80 com o Parecer 819/85 do MEC, que busca 
reforçar a necessidade da inclusão de conteúdos ecológicos ao longo do processo de formação dos 
ensinos de 1º e 2º graus, integrados a todas as áreas do conhecimento de forma sistematizada e 
progressiva, possibilitando a “formação da consciência ecológica do futuro cidadão”. E em 1991 é 
estabelecida uma nova portaria também pelo Ministério da Educação determinando que a 
educação escolar deveria contemplar a Educação Ambiental permeando todo o currículo dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino, portanto sendo inserida no contexto da educação do 
campo. Desse modo observamos que as estratégias utilizadas pela Educação Ambiental e 
Educação do Campo envolvem e se preocupam com os mesmos mecanismos que são do ensinar 
ao aprender sendo ambas distintas apenas em seus adjetivos. Propomos assim que os conceitos 
de EA sejam trabalhados com as comunidades do campo, pois, trata-se de valores humanos que 
repercutem em mudanças na percepção sobre o uso da Terra, das relações entre comunidades e 
das aspirações comunitárias ou individuais. 
 
Palavras-chave: Educação do Campo. Movimentos Sociais. Prática pedagógica. Educação 
Ambiental. 
 
 

DESAFIOS NO USO DO LIVRO DIDÁTICO NAS ESCOLAS DO CAMPO MULTISSERIADAS 
 

Ivânia Paula Freitas de Souza 
Resumo: 
Esse trabalho analisa o uso do livro didático da coleção Girassol: Saberes e Fazeres do campo em 
turmas multisseriadas. Tem como base de estudos, a experiência em andamento no Programa de 
Iniciação à Docência – PIBID – e o trabalho monográfico de conclusão de curso de um grupo de 
alunas da Parfor de Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Nos relatos 
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apresentados na pesquisa, bem como no acompanhamento às turmas do Pibid, os professores 
afirmaram que os alunos não conseguem acompanhar os conteúdos programáticos do livro 
didático destinado à série em que se encontram. Observa-se que os alunos não utilizam o livro 
destinado à sua série, mas sim, os de séries anteriores. Segundo os professores, isso ocorre pelo 
fato de serem considerados mais fáceis ou adequados ao nível de aprendizagem dos alunos. O 
presente artigo problematiza o uso do Livro Didático e seus efeitos no processo de aprendizagem 
nas turmas multisseriadas a partir das seguintes indagações: O livro didático da Coleção Girassol é 
inadequado aos alunos do campo? A abordagem dos conteúdos é complexa para as turmas as 
quais se destinam? Os alunos não utilizam o livro correspondente ao ano em que estudam pelo 
fato de não estarem em condições de aprendizagem adequadas? As condições de alfabetização 
dos alunos influenciam nesta situação? Os resultados desta investigação apontam um conjunto de 
fatores que vão desde os limites observados na prática docente quanto ao trato pedagógico dos 
conteúdos, bem como, as preocupantes barreiras impostas pelas condições de alfabetização dos 
alunos.  
 
Palavras-chave: Livro didático. Turmas multisseriadas. Organização do trabalho pedagógico  
 
 
DIVERSIDADE E URBANIZAÇÃO: AS RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIA DO CAMPO E CIDADE E O 

RETORNO DO HOMEM A TERRA NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. 
 

Rilvânia Vieira Dias da Silva 
Wérica Mirlen Duarte 

Elianai Moreira de Carvalho Oliveira 
Resumo: 
Este trabalho de pesquisa parte da temática urbanização e diversidade com propósito de discutir 
como se estabeleceram relações de convívio da agrovila 08 no Assentamento António Conselheiro 
e o contexto urbanização de Tangará da Serra, para discutir este tema devemos partir do principio 
de que um se insere no outro e são palco de manifestações da diversidade pois, através da 
aglomeração das diferenças que estas se manifestam, assim discutir o processo histórico de 
formação e urbanização da cidade e a história do retorno do homem a terra através da ajuda dos 
movimentos dos trabalhadores rurais (MST), que vai consolidando num processo de relação 
campo e cidade. Em função de fazermos parte deste tema em movimento percebemos hoje, as 
transformações que ocorrem dentro da própria comunidade em função do desenvolvimento e 
outras formas de organização entre os assentados, destacando-se o trabalho da associação 
Tapirapuã. Além da pesquisa bibliográfica realizamos uma pesquisa de campo através de 
entrevista com alguns moradores onde aplicamos um questionário com questões abertas e 
fechadas direcionadas as 19 famílias assentadas na agrovila 08, com o propósito de 
compreendermos como se relacionam com o meio urbano ou seja, quais os vínculos que eles 
mantem com a cidade. Diversidade e urbanização: As Relações de interdependência entre o meio 
urbano e rural dos Assentados da agrovila 08 localizada no Assentamento Antônio Conselheiro no 
município de Tangará da Serra. 
 
Palavras-chave: Diversidade. Urbanização. Campo. Cidade.  
 
 
EDUCAÇÃO NO CAMPO E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL NA 

ESCOLA SABINO FERREIRA MAIA 
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Andréa Gregorio da Silva 

Joacy Pinto da Silva 
Resumo: 
Este trabalho visa apresentar reflexões sobre a Educação no Campo e as Práticas pedagógicas 
realizadas na Escola Estadual Sabino Ferreira Maia, localizada no distrito de Currupira munícipio de 
Barra do Bugres as margens da rodovia-MT 246. A escola Sabino Ferreira Maia tem 
aproximadamente 250 alunos matriculados, e contempla alunos do distrito sede, da comunidade 
Tinga, assentamento João e Maria, Mineração Itaipu e fazendas vizinhas de nossa região, 
atendendo alunos nos períodos matutino, vespertino e noturno. Os dados analisados referem-se 
ao primeiro semestre do ano letivo de 2014.O objetivo desta comunicação é apresentar as 
práticas pedagógicas relacionadas a valorização étnico-cultural na 2a fase do 2o ciclo do Ensino 
Fundamental. Os resultados das práticas apresentadas mostram que a aprendizagem se torna 
mais significativa quando valoriza tradições e raízes dos educandos.   
 
Palavras-chave: Educação no campo. Sabino Ferreira Maia. Práticas Pedagógicas. 
 
 

EDUCAÇÃO DO CAMPO: EXPERIÊNCIA VIVENCIADA COMO BOLSISTA DO PIBID 
 

Marcia Aparecida de Barros da Cruz 
Laudemir Luiz Zart 

Loriége Pessoa Bitencourt 
Resumo: 
No presente trabalho reflito sobre as experiências vivenciadas como bolsista no subprojeto: PIBID 
Pedagogia Educação do Campo da Universidade do Estado de Mato Grosso de Cáceres, no qual 
estive inserida por 2 anos, no período entre março de 2012 a março 2014. Este subprojeto 
desenvolveu ações de ensino, pesquisa e extensão em prol da educação do campo, por meio de 
ações de caráter investigativo e formativo. Ao longo deste tempo foram desenvolvidas diversas 
atividades articuladas por meio de processo de mobilização e organização com objetivo de gerar 
ambiências favoráveis para articular e planejar ações para a compreensão da realidade 
educacional dos camponeses no município de Cáceres. Este objetivo se concretizou com a 
realização de algumas ações entre elas: o Grupo de Estudos: Educação do Campo e 
Socioeconômica Solidária, Ciclo de Debates: Políticas Públicas e Desenvolvimento para a Educação 
do Campo, três rodadas de oficinas realizada na Escola Estadual Mário Evaristo Duílio Henry, 
Assentamento da Sadia-Vale Verde, intitulada Oficinas de Educação do Campo, uma oficina na 
Escola Municipal “Nossa Senhora Aparecida” localizada na BR 070, no Km 85, Assentamento 
Sapiquá, situada na faixa de fronteira entre Brasil/Bolivia, Seminário Pedagogia da Alternância: 
Concepções e Práticas, dentre outras. Tais experiências proporcionaram conhecimentos 
enriquecedores pautados na solidariedade e na cooperação. As atividades desenvolvidas 
trouxeram maior compreensão e conhecimento das entidades sociais e populares que atuam na 
educação e provocaram maiores perspectivas para o desenvolvimento da educação do campo no 
município de Cáceres. Desta forma evidenciou uma nova perspectiva de ensino que fortalece os 
direitos à educação, à cultura e à economia dos camponeses para gerar uma cultura de autonomia 
e de emancipação social. Além de aprofundar a compreensão sobre a luta dos movimentos sociais 
do campo na perspectiva da socioeconômica solidária e da agroecologia. 
 
Palavras-chave: Educação. Experiência. Educação do campo. Práticas pedagógicas.  
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EDUCAÇÃO DO CAMPO: O CURRÍCULO EM DISCUSSÃO  
 

Itamar Porto 
Maria da Anunciação Pinheiro Barros Neta 

Resumo: 
O Presente artigo trata-se de uma pesquisa de mestrado em andamento sendo desenvolvida na 
Linha de Pesquisa: Movimentos Sociais, Políticas e Educação Popular no Programa de Pós 
Graduação em Educação PPGE/ Universidade Federal de Mato Grosso. A referida pesquisa tem 
como tema: A educação do campo: o vivido e o sonhado no âmbito curricular. A mesma tem por 
objetivo descrever, compreender e interpretar as políticas públicas relacionadas ao currículo 
desenvolvido na escola do campo de ensino fundamental no Distrito de Boa Esperança-Sorriso-
MT. A metodologia utilizada teve uma abordagem qualitativa que apresenta-se como a tentativa 
de uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos 
entrevistados, observação do material usado no dia a dia em sala de aula, embasada pela revisão 
bibliográfica, fazendo emergir provocações e debates, explicitando os conceitos educação do 
campo, currículo e autonomia. Os sujeitos das pesquisas foram professoras da rede municipal de 
ensino, lotados na referida escola. O resultado mostra que o currículo aplicado na escola é 
essencialmente urbano sem adequação para a realidade do povo do campo, pois é um currículo 
pensado da cidade para o campo sem a participação dos agentes que são os professores. 
Portanto, o currículo precisa ser readequado para que possa trabalhar a história, os anseios e os 
sonhos daqueles indivíduos inseridos no contexto do campo.  
 
Palavras-chave: Educação do/no campo. Currículo. Autonomia. 
 
 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DO SUJEITO NA ESCOLA MARECHAL CANDIDO RONDON 
 

Benedita Deizia de Araújo 
Juçara de Queiróz Silva  

Ozenide da Silva Moreira 
Resumo: 
O trabalho tem como objetivo levar ao conhecimento de todos como o ensino diferenciado faz a 
diferença no contexto histórico, político e cultural, estimulando os educandos (as), junto à 
comunidade para que permaneça no campo, que continuem lutando por uma vida digna 
considerando que se pode viver bem sem deixar a terra, que se conquistou com tanta luta, 
mostrar que ainda há possibilidades e esperança para trabalhar e melhorar a cada dia. Saber 
compreender que a educação do campo para o campo pode fazer a diferença e é isso que a escola 
Marechal Candido Rondon vem trabalhando diariamente. Reconhecer a importância de se viver no 
campo e entender que a escola precisa do apoio da comunidade e da participação da mesma no 
processo didático, político e pedagógico, no incentivo aos filhos a estudarem fazendo o 
acompanhamento da aprendizagem, participando das reuniões de pais, como sujeitos ativo na 
construção de uma educação com qualidade. O objetivo do ensino da Escola Marechal Candido 
Rondon é construir um novo olhar de igualdade e da diversidade cultural é conquistar a confiança 
de cada educando (as) e da comunidade em geral. 
 
Palavras-chave: Diversidade. Educação do campo. Aprendizagem.  
 
 

EDUCAÇÃO NO CAMPO EM NOVA OLÍMPIA - MT: A ESCOLA REINALDO DUTRA VILARINHO 
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Ivanir Gonçalves Alves 

Elisangela Pontes da Silva Moreira Lima 
Eliete Felizardo Marinho 

Resumo: 
Todas as escolas “tradicionais”, qualquer que seja o seu contexto – uma aldeia, um bairro ou o 
centro de uma cidade, são as expressões de um modo de entender e de pôr em prática umas das 
educações que estão esgotadas, não por própria vontade, mas pela vontade do meio em que se 
desenvolve. Pelo menos se essa tradição se associa a sistemas e a atuações que privilegiam o peso 
da autoridade, das formalidades, do saber ditado e imposto. Uma tradição que ao responder a 
condutas que cresceram e se expandiram com as cidades, está todavia mais patente nas 
comunidades rurais, às quais em geral sempre se tratou com pouca honestidade, ignorando as 
suas expectativas, interesses e aspirações. Nada ou muito pouco dessa escola tradicional deverá 
permanecer, o que não significa questionar a sobrevivência da escola. 
 
Palavras-chave: Escola. Tradição. Ensino. Aluno. 
 
 

ESCOLA MARECHAL CANDIDO RONDON E A IDENTIDADE DOS ASSENTADOS 
 

Oscarino Santana 
Cristiana Sabugário Fabricio Theodoro 

Helena Santos 
Resumo: 
Este relato é resultado de estudo da contribuição da Escola Marechal Candido Rondon na 
formação da identidade dos Assentados. A escola se localiza no Assentamento Antônio 
Conselheiro agrovila 19 a 65 km de Tangara da Serra - MT. A escola por sua vez se encontra no 
meio do movimento continuo de transformação e renovação, tanto social como pedagógica. É 
importante que se saiba que a escola enquanto instituição publica tem uma função social a 
cumprir na comunidade em que se encontra. Essa função social se atrela a vários fatores políticos 
e pedagógicos que brotam das memórias coletivas de um povo. Um dos principais desafios da 
escola do campo nos dias atuais é o de definir seu papel em meio a uma comunidade em 
movimento. Neste contexto, análise do papel da escola na construção da identidade, sem duvida, 
contribui para que possa compreender a práxis, uma vez que esta busca nas teorias e práticas e 
nos elementos empíricos que constituem a existência humana necessário à formação do novo ser 
humano. Através desta pesquisa traçou-se um panorama da luta pela terra no Brasil até o 
surgimento do MST que tem caracterizado pela sua forma de luta centrada a questão de reforma 
agraria. Já no segundo momento analisa e se canaliza a questão das lutas e conflitos por terra no 
estado do Mato Grosso, e se conduz ate o surgimento do Assentamento Antônio Conselheiro. 
Observa-se que no bojo das contradições que vivem os assentados, vem constituindo sua 
identidade coletiva a partir de um processo histórico de expropriação social e enquanto classe 
trabalhadora vem transformando o meio em que vivem. 
 
Palavras-chave: Reforma Agrária. Assentamento Antônio Conselheiro. Construção de Identidade. 
Escola. 
 
 

ÊXODO RURAL COMO TEMÁTICA DE ENSINO 
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Lucimar de Freias Novais 
Francielly Mayara Gomes 

Resumo: 
O objetivo do artigo foi identificar como professores de uma Escola Estadual do município 
Colorado do Oeste, trabalham  a questão do êxodo rural da região com os alunos. Foram 
entrevistados quatro professores, sendo três formados em geografia e um em ciências biológicas. 
Nos depoimentos, eles afirmam trabalhar com a temática de maneira abrangente e apontam 
dificuldade relacionada à falta de informação. Concluímos que diante fato de estar ocorrendo um 
elevado número de pessoas que deixam o campo para ir para os centros urbanos, e isso diz 
respeito intimamente ao município de Colorado do Oeste, se faz necessário ter uma maior 
discussão dentro da escola sobre os problemas locais, respaldadas da junção entre conhecimentos 
sistematizados e práticos.  
 
Palavras-chave: Êxodo rural. Ensino. Desafio. 
 
 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATUAR NAS ESCOLAS E NA EDUCAÇÃO DO CAMPO: O 
ENCONTRO TENSO ENTRE A EDUCAÇÃO DO CAMPO E A LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO 

CAMPO. 
 

Pedro Cerqueira Melo 
 
Resumo: 
A educação do campo é uma concepção de educação que nasceu vinculada a luta histórica dos 
Movimentos Sociais do campo e tem relação e nexo com a teoria marxista e com a pedagogia 
socialista, tendo seu fim à superação do projeto histórico do capital. Tornou-se uma referência na 
educação do campo, em contraponto à concepção de educação rural.  O objeto do presente 
estudo é o trato com o conhecimento no currículo da escola do campo e da formação de 
professores para a escola do campo. Integra a pesquisa matricial da Licenciatura em Educação do 
Campo da UFBA/UFRB. Tem como teoria do conhecimento o materialismo histórico dialético, que 
leva em conta o lógico e histórico na formação humana em geral e, em especial no projeto de 
escolarização para a educação do campo no Estado da Bahia. O objetivo foi investigar o trabalho 
pedagógico e a organização do conhecimento em Sistemas de Complexos tendo o Trabalho como 
Principio Educativo no Projeto Político Pedagógico do curso de Licenciatura em Educação do 
campo UFBA/UFRB. Os resultados da analise do Projeto Político Pedagógico do Curso, bem como 
do trabalho pedagógico desenvolvido nos permite reconhecer que existem indicadores da 
materialização desta concepção de trato com o conhecimento por sistema de complexos, a partir 
do trabalho socialmente útil, mas os limites persistem, vez que, a própria universidade necessita 
romper sua visão fragmentada de organização do conhecimento em disciplinas estanques e não 
relacionadas, para uma perspectiva interdisciplinar de ciência que visa à formação humana 
omnilateral.  
 
Palavras-chave: Educação do campo. Licenciatura em Educação do Campo. Trabalho como 
princípio educativo. Projeto Político Pedagógico. 
 
 
FORMAÇÃO DOCENTE E A DIFICULDADE DOS POVOS DO CAMPO AO ACESSO AS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS  
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Elianai Moreira de Carvalho Oliveira 
Wérica Mirlen Duarte 

Rilvania Vieira Dias 
Resumo:  
O presente trabalho de pesquisa tem como problemática a formação acadêmica dos educadores 
do Campo nas Universidades públicas, pois nunca é um caminho fácil para as pessoas que moram 
nos assentamentos ou sítios chegarem ao nível superior há muitas diversidades e empecilhos na 
caminhada dos moradores do Campo, distante da cidade onde se localizam as grandes 
universidades a maioria destes preferem ingressar em uma faculdade a distância. Assim 
pesquisamos e descobrimos que o desejo de muitos era de estar nas universidades públicas, mas 
esta não é acessível a todos. As EADs oferecem o nível superior online, em que não necessitam 
estar lá todos os dias, apenas um vez por semana ficando acessível para todos. Cursar uma 
universidade Federal ou Estadual um curso presencial seria impossível os alunos chegarem a um 
nível superior, pois os mesmos não tem condições financeiras de ir e vir todos os dias, outro 
aspecto a se discutir é o meio de transporte para essa locomoção que havia anos anteriores, todos 
os dias da semana e hoje não temos mais, pois o município não disponibiliza transporte para 
universitários no campo. A pesquisa mostra que os cursistas atuais todos estão cursando 
licenciatura a distância e revela também que os professores da escola todos cursaram 
universidades pública e particular em regime presencial quando havia transporte.  A intenção 
desta pesquisa nasceu nesta perspectiva, ao deparar com graduandos formando para a atuar na 
educação básica como docentes aqui no campo na escola Marechal Cândido Rondon, como 
assentados passam por muitas lutas para concluir o nível superior e que muitos gostariam de estar 
nas universidades públicas. Assim se desenvolve esta comunicação demostrando as angustias para 
concluir a faculdade onde muitos se deparam com situações desumanas. Portanto as universidade 
juntamente com as Políticas Públicas da Educação deveriam criar projetos de extensão que 
possibilitasse uma sala de aula nas escolas centrais do Campo que beneficiassem os alunos que 
estão saindo do Ensino Médio Regular que sonham em fazer uma faculdade presencial e pública. 
Através deste trabalho desejo contribuir para os registros de dados que constitui a formação dos 
professores.  
 
Palavras-chave: Formação docente. Acessibilidade. Campo  
 
 

HISTORIOGRAFIA DAS ESCOLAS DO ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO: LUTAS E 
CONQUINTAS 

 
Ozenide da Silva Moreira 
Gesabel Lopes de Souza 

Cristiane Dantas de Souza Pletsch 
Resumo: 
Esse estudo tem como objetivo colocar em pauta a historiografia das escolas do campo no 
assentamento Antônio Conselheiro, ambiente onde vive o homem em contato direto com a terra. 
Lembrando que nem sempre foi assim, pois o homem foi expulso desse lugar, fato que ficou 
conhecido como êxodo rural, anos depois é que retorna ao seu lugar através de muitas lutas 
organizadas, adquire um pedaço de chão para sua sobrevivência e conquistam seus direitos. 
Estando envolvida na pesquisa toda a comunidade escolar os alunos e lideres dos movimentos 
sociais o MST associações e as pessoas pioneiras do assentamento.   É relevante enfatizar que as 
escolas supracitadas são sujeita do processo de luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) e, portanto, está vinculada aos princípios da educação do campo. Nesse sentido, 



“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Caderno de Resumos – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 77 

cumpre salientar que a gestão participativa, a solidariedade, o companheirismo, a ajuda mútua, o 
estudo e o respeito pela natureza e por toda e qualquer forma de vida são valores intrínsecos à 
filosofia da mencionada escola. Nesse contexto, a Escola Estadual Paulo Freire, Marechal Rondon e 
Ernesto Che Guevara vem buscando manter sua identidade, filosofia e objetivos desenvolvendo 
projetos como Semana Sem Terrinha, Semana Paulo Freire, Trabalho Voluntário, Preserve a vida, 
Escola em Minha Casa, etc. Assim sendo, este trabalho visou, a partir do enfoque metodológico da 
pesquisa bibliográfica, resgatar a historia de luta e conquista.  
 
Palavras-chave: Reforma. Agrária. Historiografia. MST. 
 
 

MUDANÇA NA PAISAGEM DO ASSENTAMENTO RIO BRANCO PELO DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO FAMILIAR – NOVA OLÍMPIA – MT 

 
Elisangela Pontes da Silva Moreira Lima 

Eliete Felizardo Marinho 
Ivanir Gonçalves Alves 

 
Resumo: 
Acreditar que as localidades rurais articulados a princípio pelo MST (Movimento dos Sem Terra) 
podem ter visibilidade junto às autoridades e à sociedade a partir de um trabalho como este, que 
mostra as modificações que o assentamento na sua passividade por razões do desenvolvimento 
agrário da agricultura familiar no município de Nova Olímpia em Mato Grosso. A paisagem como 
fator principal destas transformações e também como uma das categorias de estudo da Geografia, 
condecorada pela beleza do espaço natural, sendo modificado neste caso de estudo em prol de 
uma estrutura de produção em pequena escala, a perceber as questões ambientais, com 
acompanhamento de órgãos específicos ambientalistas que contemple a própria natureza em 
devolver seus recursos novamente para se produzir e continuar produzindo suas especiarias que 
são altamente requisitadas nas feiras livres pela qualidade dos produtos esperados nas 
madrugadas do município, onde os assentados levam seus produtos para serem comercializados e 
então retirar o sustento para suas famílias e retornarem à vida cotidiana de trabalho e relação de 
sentimento de se pertencer a terra conservando assim, sua parcela de espaço bem organizado 
para uma sustentabilidade visível pela ótica racional. Obtendo, portanto, um alto custo para se 
produzir, considerado com relação ao acúmulo de riquezas do agronegócio e a sobrevivência dos 
assentados da reforma agrária das últimas três décadas.  
 
Palavras-chave: Paisagem. Transformações. Assentamento da Reforma Agrária. 
 
 

PERCEPÇÕES DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO A CERCA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 
 

Jucilene de Oliveira Martins 
Laudemir Luiz Zart 

Loriége Pessoa Bitencourt 
 
Resumo: 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar um recorte da pesquisa realizada no 
Assentamento Sadia, município de Cáceres no ano de 2013, especificamente, na Escola Estadual 
Mário Duílio Evaristo Henry. As atividades integraram ações desenvolvidas pelo Subprojeto 
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PIBID/Pedagogia – Educação do campo. A coleta de dados foi realizada com a aplicação de 
questionários com questões abertas e fechadas, voltadas as áreas de linguagens e artes. Os 
sujeitos pesquisados foram os estudantes do Ensino Médio da Escola referida. As questões 
tiveram por finalidade compreender as percepções dos estudantes sobre as situações que são 
trabalhadas os conteúdos curriculares nas respectivas áreas do conhecimento. Interpretamos a 
relação e os conceitos que os estudantes possuem, referente a área de conhecimento e a ligação 
existente das disciplinas com o meio em que vivem. A pesquisa tratou dos resultados que 
consideramos significativos para compreensão de como os estudantes percebem a escola do 
campo e os conteúdos trabalhados. Para esse trabalho recortamos a seguinte questão: O que é 
escola do campo para você? Dentre os trinta e sete estudantes que responderam, 43.44% possui 
uma visão da escola do campo como forma de pertencimento e permanência no campo. Nesta 
categoria destacaram a escola e as disciplinas, devem trabalhar conteúdos voltados para a 
realidade do campo, no sentido de aprender como cultivar, plantar, colher, enfim, como trabalhar 
e desenvolver o campo. Esta categoria de análise foi carregada de significados e permitiu 
interpretar que a aprendizagem escolar pode ser geradora de conhecimentos que permitiriam a 
não saída dos jovens da comunidade. Os dados demonstram a visão de como os estudantes 
depositam na escola do campo as mais variadas responsabilidades, tendo em vista que esperam 
mais que um local para se ensinar conteúdos, esperam algo que possa ajudar na permanência, 
organização do trabalho e o desenvolvimento do campo. 
 
Palavras-chave: Escola do campo. Projetos. Percepção. 
 
 

POR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO 
 

Miriam Elisabete Renner 
Marinalva Gomes 

 
Resumo: 
Esta comunicação está vinculada ao curso de Pós Graduação-UAB/UFMT Campus de Cuiabá MT. 
Retrata o percurso que a educação do campo percorreu dentro da construção de uma identidade 
campesina. Nesta direção temos como objetivo gerar reflexões relacionadas à história brasileira e 
a história local e diversidade presentes na luta por uma educação de qualidade, tendo como pano 
de fundo as normativas e pareceres que dão legitimidade a educação do campo.  A análise 
consiste basicamente em dois aspectos: O primeiro faz menção aos aspectos gerais relacionados à 
situação da educação do campo. O segundo aspecto aborda a questão das leis que balizam 
atualmente a educação do campo, A terceira está relacionada com os rumos que a educação do 
campo pretende tomar. Na conclusão apontamos algumas questões que podem ser importantes 
para a construção coletiva de uma educação do campo de qualidade. 
 
Palavras-chave: Educação do Campo. Escola. Assentamentos. 
 
 

REPENSANDO PRÁTICAS EDUCATIVAS E A FORMAÇÃO DOS EDUCADORES (AS) DA EDUCAÇÃO 
DO/NO CAMPO 

 
Jucieli Bertoncello 

Lisanil da Conceição Patrocínio Pereira 
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Resumo: 
O presente trabalho apresenta um esboço da pesquisa em Pós-Graduação Docência no Ensino 
Superior a ser realizado junto aos professores/as que atuam ou atuaram na Escola Municipal Rui 
Barbosa “Escola do/no Campo” localizado no Distrito de Catuai a trinta quilômetros da sede do 
Município de Juara/MT. Para tanto, temos como objetivo compreender como a Universidade do 
Estado de Mato Grosso-Campus de Juara tem contribuído para a formação dos professores/as do 
Campo. Identificando nas vozes dos educadores/as como foi à formação e a contribuição da 
Universidade para a prática educativa das realidades do/no Campo e como o Currículo Escolar tem 
atendido essa realidade. Compreendemos que está temática é de grande relevância, pois traz para 
o debate um tema ainda pouco estudado no Curso de Pedagogia do Campus Universitário de 
Juara, consequentemente essa não exploração tem afetado de forma direta a compreensão do 
que é a Educação do/no Campo, como é organizada e quais são seus objetivos. Para responder a 
esses objetivos e questionamentos utilizaremos como estratégia metodológica a abordagem de 
cunho qualitativo do tipo fenomenológico, com levantamentos bibliográficos, pesquisa 
documental e entrevista com questionários abertos. Espera-se que o resultado contribua para o 
entendimento das transformações ocasionadas neste espaço escolar, além de contribuir com 
reflexões do currículo universitário e dos procedimentos didático-pedagógicos a favor da 
educação da/na escola do campo. 
 
Palavras-chave: Escola do/no Campo. Educadores (as). Currículo Escolar. 
 
 

UMA REFLEXÃO SOBRE A REALIDADE DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA ESCOLA ESTADUAL DO 
CAMPO REINALDO DUTRA VILARINHO 

 
Caroline Moreira Alves 

Marlene Francisca Magalhães 
Rosinéia Aparecida Nascimento 

 
Resumo: 
Entende-se por Educação Inclusiva aquela educação que garanta a todos o acesso continuo ao 
espaço comum da vida em sociedade. No entanto a inclusão sugere uma reestruturação das 
culturas, das políticas e das práticas escolares de modo que seja levada em conta a diversidade do 
aluno. Pensando assim esta comunicação objetiva analisar a método que a Escola Estadual do 
Campo Reinaldo Dutra Vilarinho utiliza em seu cotidiano com os alunos que possuem 
necessidades especiais. Como metodologia foi adotada uma pesquisa qualitativa com caráter 
exploratório buscando compreender como a escola em questão inclui os alunos com necessidades 
especiais. Desta forma foi possível perceber que a escola por ser do campo não tem estrutura 
física e nem financeira para atender ao que determina a LDB (Lei de Diretrizes Bases), porem o 
coordenador e os profissionais da educação no exercício de sua profissão, buscam ao máximo 
fazer o que é melhor, mas se sentem um pouco perdido por não ter estrutura para desenvolver 
seu trabalho com excelência, mas mesmo assim o coordenador se mostra interessado em 
solucionar a situação e garantiu que irá buscar apoio financeiro e técnico para mudar essa 
realidade. 
 
Palavras-chave: Educação do Campo. Inclusão. Sociedade. 
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GT 6: Educação de Jovens e Adultos: Trabalho, arte e protagonismo 
A EJA é por excelência um espaço onde se acomodam múltiplas identidades e suas relações. Essas 
relações tornam-se ainda mais complexas quando mediadas pelas novas tecnologias que cada vez 
mais se fazem presente no espaço escolar. O presente GT se apresenta como um espaço onde os 
diferentes atores da EJA possam relatar suas experiências e os desafios postos pela utilização das 
novas tecnologias digitais, sobretudo a internet, na sala de aula. Seja essa tecnologia trazida 
formalmente como proposta do educador ou pelas mãos dos estudantes. 
 

Coordenadores: 

Alex Sandre Andrade - CEJA Antonio Casagrande 
Silene Macedo Melo - CEJA Antonio Casagrande 
 
 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NOS DIAS ATUAIS: UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA 
 

Rosângela S. Prates 
Marcia Gomes Freire 

Raimunda Pereira Souza 
 

Resumo: 
Esta comunicação tem o interesse de abordar a formação do processo-ensino aprendizagem de 
maneira pratica e educativa e sua importância direta para nossos alunos, Jovens e Adultos como 
forma de compreender tanto na teoria quanto na prática, empiricamente falando as metodologias 
e recursos didáticos utilizados na EJA, visando atender o princípio da adequação destes, a 
realidade cultural e subjetiva. Uma vez esses princípios sendo atendidos, as propostas 
metodológicas da EJA devem ser diferenciadas das outras metodologias trabalhadas em outras 
escolas que não seja em CENTROS de EJA, e aqui vale destacar que diferente não significa melhor 
ou pior, mas, diferente mesmo, pois além de ser outros sujeitos, também são outros espaços, 
outras realidades. Pretende contribuir para um repensar do educador atuante nas classes da EJA, 
fazendo o mesmo refletir sobre sua prática pedagógica, especialmente como formadora de 
cidadãos. Também pretende, na medida em que analisa profundamente o material utilizado, 
servir de subsídio a um repensar dessa escolha, relacionando-a aos objetivos da EJA previstos na 
legislação e no pensamento pedagógico vigente. A aprendizagem precisa ser assim compreendida 
em sentido amplo, como parte essencial da vida, e o desinteresse por aprender como eloquente 
prenúncio da morte. Em tal contexto cultural, a educação de adultos poderia deixar de ser 
associada ao atraso e à pobreza e passar a ser tomada como indicador do mais alto grau de 
desenvolvimento econômico e social. 
 
Palavras-chave: Educação. Metodologia. Recursos Didáticos. Ceja Antonio Casagrande.  
 
 

A TRAJETÓRIA ESCOLAR E A INCLUSÃO DE JOVENS 
 

Claudiomar Pedro da Silva  
Ana Cristiane da Silva Carvalho  

Maria Nilce Bispo dos Santos Valerio  
 

Resumo: 
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O presente trabalho aborda a situação da educação de jovens e os desafios enfrentados pelos 
educandos ao retomarem os estudos. Propomos sistematizar e discutir os desafios que os jovens 
têm para usufruir de um direito constitucional, a conclusão do Ensino Fundamental. Na tentava de 
compreender as motivações que induziram os jovens a se afastarem da escola na idade própria e a 
necessidade de retomar a trajetória escolar e prosseguir os estudos. Observando as estratégias de 
acesso e permanência destes jovens para melhorar o nível de escolaridade, diminuir as 
desigualdades, ampliar o acesso ao mercado de trabalho e aspirar melhoria nas condições de vida. 
O estudo de caso analisa os desafios e as repercussões da educação escolar na vida de jovens de 
18 a 29 anos, através da oferta do Programa Nacional de Inclusão de Jovem – Projovem Urbano, 
no período de 2012 a 2013, no município de Tangará da Serra, Mato Grosso. 
 
Palavras-chave: Projovem Urbano. Educação escolar. Jovem. 
 
 

CONTEXTOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

Lucimar de Freitas Novais  
Marcia Martins 

Sílvia Maria F. A. Oliveira 
 
Resumo: 
Esse artigo aborda alguns aspectos relacionados ao oferecimento da educação no país, apontando 
como a educação de adultos se inseriu no cenário. Tendo como metodologia a pesquisa 
bibliográfica, teve o objetivo de apontar os períodos principais dessa história e enfatizou a 
necessidade de se perceber a bagagem de vida dos alunos, como forma de aproximá-los dos 
conteúdos escolares, desmistificando os saberes sistematizados oferecidos na educação básica. 
Concluímos que muitas lacunas para ofertar uma educação de qualidade ainda se faz presente, 
mas aproximar os conteúdos da realidade, se comprometendo com a aprendizagem significativa, 
não ficando apenas no senso comum que mascara o direito a educação de qualidade é um 
procedimento essencial na postura do professor. 
 
Palavras-chave: Histórico. Analfabetismo. Ensino. 
 
 

DESAFIOS DA EJA FRENTE À JUVENULIZAÇÃO: USO DA TECNOLOGIA NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
 

Nasione Rodrigues Silva 
Rosenilda Gragel Oliveira 

Silene Macedo de Melo Oliveira 
 
Resumo: 
Este trabalho tem como objetivo analisar o processo de ensino aprendizagem na Educação de 
Jovens e Adulto diante da proposta de inclusão, no sistema de ensino do Estado de Mato Grosso, 
com a inserção do adolescente na sala de aula da EJA. Tendo em vista que, com a vinda deste 
público, notou-se a necessidade de introduzir novas práticas pedagógicas que se adequem a 
realidade dos mesmos. E ao mesmo tempo, atender as expectativas dos jovens e adultos nesta 
diversidade de valores na complexa demanda destes alunos, a qual o ensino da EJA na oferta CEJA 
se insere. Como aporte teórico usaremos SANTOS (2013), FREIRE (2008), CARRANO (2008), como 
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indicadores no direcionamento das possíveis soluções dos conflitos de ideias existentes no 
convívio entre adolescentes, jovens e adultos. 
 
Palavras-chave: EJA. Tecnologia. Prática Pedagógica. 
 
 

FORMANDO LEITORES EMPREENDEDORES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

Aline Pires de Morais 
 
Resumo: 
O presente trabalho propõe-se a discutir paradigmas de ensino da leitura literária na educação de 
jovens e adultos tomando como ponto basal a necessidade urgente de mudanças metodológicas 
que considerem uma abordagem da leitura literária enquanto prática empreendedora, 
desvinculada da ideologia salvacionista e utilitária a ela agregada. É dever da escola, instituição 
basilar, agenciadora da democratização do saber pelo acesso aos bens culturais, promover leituras 
que ampliem este exercício visando à apreensão do que está em jogo no ato de ler, como o 
desvendamento dos códigos narrativos empregados nos textos e ativação dos valores erigidos a 
partir dos tentames sociais dos leitores em questão. A educação literária de jovens e adultos 
alvitrada pela escola precisa ser reavaliada, para que esses alunos-leitores achem motivos 
concretos para estudar a literatura como acontecimento artístico conectado às mudanças 
históricas, sociais e culturais. A escola ainda parece enfatizar uma "educação pela literatura", 
quando o texto torna-se espaço intermediário para atividades outras que não consideram a 
pluralidade da obra literária. É urgente uma revisão nas metodologias de prática de leitura para 
esse público leitor, em especial, constituindo-se como necessidade primeira que se repense, 
reavalie, reveja e renove tais abordagens, pois, para que a leitura literária realmente se efetive no 
contexto escolar, é necessário mudar o foco do ensino. A permanência dessas metodologias e do 
enfoque conteudístico, desvinculado da realidade, continuará formando sujeitos acríticos, não 
reflexivos e sem capacidade para intervirem na realidade. Por isso, é preciso pensarmos a 
educação de jovens e adultos como espaço para interlocução e formação de cidadãos capazes de 
empreender transformações, considerando a prática efetiva da leitura como mola propulsora de 
tal espectro. 
 
Palavras-chave: Educação. Empreendedorismo. Leitura. Educação de Jovens e Adultos. 
 
 

IDENTIDADE DO ALUNO DA EJA 
 

Claudia Maria Formagio 
Holiana Maria Ferreira Leite 

Poliana N. Ferreira Leite 
 
Resumo: 
Este trabalho busca investigar e entender como acontece o processo de ensino no primeiro 
segmento na Escola Ceja Antônio Casagrande uma vez que se sabe que o ensino nesta modalidade 
acontece de maneira diferenciada e é por isto que se tem a EJA que é uma modalidade que veio 
para fazer a diferença entre as pessoas que não tinham oportunidade de estudar quando jovens, 
seja por questões pessoais ou problemas financeiros. E que por uma necessidade ou outra 
precisaram retomar os estudos e voltam a estudar depois de uma certa idade, devido a isto deve 
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se valorizar estas pessoas e trabalhar de maneira diferenciada com elas por entender que estas 
são pessoas que não perderam a esperança e sabem que tudo que conquistaram, o mínimo que 
seja é meramente gratificante para elas. Esse trabalho é para poucos, quem trabalha com a EJA, 
não pode apenas gostar, precisa amar e entender como acontece o processo de ensino 
aprendizagem na EJA, por se entender que nesta modalidade os professores são eternos 
aprendizes e desta maneira ambos aprendem ao mesmo tempo para a vida. Contudo é importante 
que o educador respeite e entenda a individualidade de cada aluno com suas particularidades e 
necessidades diárias. 
 
Palavras-chave: Ensino. Identidade. Aprendizagem. 
 
 

INCLUSÃO, VALORIZAÇÃO ATRAVÉS DAS PRÁTICAS VIVENCIAIS NO ENSINO DA EJA 
 

Elizabet Urizar Gomes 
Tânia Maria Pizzatto Nogueira 

Adriana Palhana Moreira 
 
Resumo: 
O ser humano procura um modo de transmitir seu saber a partir da experiência acumulada ao 
longo da vida numa determinada cultura. Conforme o lugar em que se encontra, não só mudam a 
forma de comunicar, mas também as imagens tiradas do cotidiano. A sabedoria popular, 
transmitida de geração para geração, encontra um jeito muito criativo para transmitir 
ensinamentos e ideias importantes através de exemplos, ou seja, cada um de acordo com sua 
realidade social e cultural, trazendo consigo diversos conhecimentos e experiências de vida, os 
quais devem ser inseridos no cotidiano escolar. Sabemos que o público da EJA é composto de 
pessoas jovens e adultas, e do ponto de vista da aprendizagem, não podem ser consideradas 
pessoas vazias, pois possuem histórias e diferentes experiências com acúmulo de conhecimentos 
no decorrer de sua existência, as quais compõem-se de sonhos, conquistas, frustrações, 
memórias, alegrias que não podem ser dissociadas da vida escolar. Dentre os educandos dessa 
modalidade, podemos nos defrontar com alunos que estão no início do processo da alfabetização, 
alguns lêem e escrevem razoavelmente bem e outros com uma escolarização mais avançada. De 
acordo com as peculiaridades da EJA (Educação de Jovens e Adultos), a escola entendida como 
instituição formadora, precisa aprofundar os “conhecimentos” desses indivíduos que foram 
adquiridos ao longo da vida, dando condições para que os mesmos sejam inseridos na sociedade 
escolar, e para tanto, é preciso buscar e desenvolver um trabalho pedagógico mais significativo, de 
maneira que sejam ministradas aulas interdisciplinares, direcionadas para a realidade dos alunos. 
 
Palavras-chave: Inclusão. Metodologia. EJA. 
 
 
MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O USO DO GEOPLANO EM UMA ESCOLA DA 

REDE ESTADUAL DE ENSINO NO INTERIOR DE MT 
 

Maycon Douglas Ferreira 
Cláudia Landin Negreiros 

 
Resumo: 
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A Educação de Jovens e Adultos, doravante EJA, é uma modalidade de ensino diferenciada na qual 
seus conteúdos devem estar relacionados ao cotidiano dos alunos. Este estudo apresenta, então, 
uma pesquisa realizada durante uma observação participante, por um período de nove meses, na 
Escola Estadual Pedro Alberto Tayano, no município de Tangará da Serra – MT. Utilizando-se o 
material manipulável geoplano, objetivou-se entender de que maneira esse material pode auxiliar 
no ensino de conteúdos de Matemática, na área da geometria, para os alunos do 2° segmento da 
EJA (Ensino Fundamental). O presente trabalho organizou-se em torno das pesquisas qualitativas e 
da observação participante, e para alcançar o objetivo proposto, também foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica a fim de se conhecer as diversas contribuições científicas sobre o assunto 
abordado. Em seguida, realizou-se a fase experimental, por meio de uma sequência didática, 
utilizando-se o geoplano no ensino de conteúdos básicos da geometria plana, tais como: figuras e 
formas geométricas, além das características e propriedades dessas (vértices, arestas, lados). 
Verificou-se, ao final da sequência didática, que esse material pode auxiliar no ensino desses 
conteúdos, visto que os alunos desse segmento da EJA foram capazes de manipular o geoplano 
com habilidade na ampliação e redução das figuras geométricas, em estudo de áreas e perímetros, 
sendo também capazes de relacionar tais conceitos às atividades profissionais que 
desempenhavam. 
 
Palavras-chave: EJA. Matemática. Geometria. Geoplano. 
 
 

O DESAFIO DE ENSINAR E APRENDER NA EJA 
 

Adriana Palhana Moreira 
Tânia Maria Pizzatto Nogueira 

Elizabet Urizar Gomes 
 

Resumo: 
O ato de ensinar e aprender acontece reciprocamente, ou seja, aquele que ensina, aprende 
porque se dispõe a isso, e aquele que aprender deve ter consciência de que não é uma folha em 
branco e que ao mesmo tempo em que aprender ensina. As discussões acerca de como ensinar? 
Qual o melhor método? Qual postura adotar frente aos sujeitos do processo ensino aprendizagem, 
são inúmeras. Porém, diante de tantas discussões, ainda não foi possível chegar a uma formula 
correta, ou a tão sonhada formula magica capaz de atender todas as especificidades dos sujeitos 
do ensino aprendizagem e em especial os sujeitos da EJA, talvez essa fórmula magica de fazer 
educação, ainda não foi descoberta, porque não exista. O que existe soa diversos caminhos e 
varias teorias, que foram sendo elaboradas ao longo da historia da educação, para auxiliar aqueles 
que fazem parte desse processo. Diante desses vários caminhos o educador necessita se ater que 
as possibilidades soa inúmeras, onde não deve-se pautar em apenas uma teoria de como fazer 
educação, pois os sujeitos nesse processo são inúmeros, e cada um com uma especificidade 
diferente, sem contar que esses sujeitos aprendem em tempos e formas diversificadas. 
 
Palavras-chave: Desafio. Ensinar e aprender. Diversidade. EJA. 
 
 

O PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DO ALUNO ESPECIAL NA SALA DE RECURSO 
MULTIFUNCIONAL DO CEJA ANTONIO CASAGRANDE 

 
Poliana N. Ferreira Leite 
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Claudia Maria Formagio 
Holiana Maria Ferreira Leite 

 
Resumo: 
Este trabalho busca investigar como acontece o processo de ensino aprendizagem dos alunos 
especiais no EJA(Educação de Jovens e Adultos), tendo em vista que a inclusão é um processo de 
envolvimento no qual se acolhe o estudante especial para que o mesmo possa conviver com os 
demais e assim ter a oportunidade de estudar e melhorar seus conhecimentos, devido as 
dificuldades que cada um possui estes alunos necessitam de materiais diferenciados que atendam 
suas particularidades. E por se saber que o aluno especial quando chega na sala de aula, este 
geralmente esta em distorção idade série por ter ficado por vários anos recebendo auxilio para sua 
vida cotidiana na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tangará da Serra), e por 
isto muitas vezes estes veem estudar na EJA encaminhados pela APAE, com isto os professores da 
sala de aula e da sala de recurso que recebe estes no CEJA Antônio Casagrande tem que se 
adaptar por ter apenas materiais infantilizados na escola e por entender que não é preparado 
materiais concretos para o atendimento de alunos jovens e adultos, que se faz necessário que o 
educador confeccione os materiais concretos para os alunos, isto faz com que os professores se 
reorganize para atender melhor estes educandos uma vez que esta clientela é de adultos então os 
educadores precisam trabalhar com estes como tal, uma vez que estes exigem isto dos 
professores em sala de aula. 
 
Palavras-chave: Inclusão. EJA. Aprendizagem. 
 
 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO ESPECIAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA 
MODALIDADE EJA: RETRATO DA VIVÊNCIA DA INCLUSÃO 

 
Marli de Fátima Silva Chagas 

João Paulo da Silva 
 
Resumo: 
Este texto propõe reflexões sobre a inclusão da Pessoa com Necessidades Especiais PNE na 
Educação Básica no estado de Mato Grosso. A responsabilidade da execução das políticas de 
inclusão é dos profissionais, que neste momento representa o Estado. As políticas de inclusão 
mato-grossense estão em processo evolutivo, as escolas recebem suporte de profissionais, quanto 
necessário, a saber: interprete de libras, auxiliar de cadeirante, professores da sala de recurso, 
formação para profissionais (timidamente). O cotidiano dos profissionais que atuam na educação 
especial e dos professores é repleto de diversidade, o que requer planejamento individualizado 
para os inclusos. No CEJA Antônio Casagrande está inserido um grande número de estudantes 
adultos com necessidades especiais, isto tem causado muita angustia para todos os profissionais 
da comunidade escolar, em especial aos professores que ministram aulas a estes estudantes. 
Devido a falta de estrutura física e humana, além da formação específica, tanto na graduação 
quanto na formação continuada, os profissionais têm dificuldades em realizar efetivamente o 
trabalho pedagógico. Diante de todas as situações vivenciadas, a escola em parceria com os 
professores da sala de recurso têm proporcionado discussões e orientações na formação 
continuada no projeto Sala de Educador, o que tem contribuído para uma inclusão menos 
excludente. 
 
Palavras-chave: Inclusão. EJA. Educação Especial.  
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SUJEITOS DO CEJA ANTONIO CASAGRANDE: DE ONDE VEM PARA ONDE VÃO (E O ESTUDO DE 
SUAS TRAJETÓRIAS) 

 
Marcia Gomes Freire 

Raimunda Pereira Souza 
Rosângela S. Prates 

 
Resumo: 
 O CEJA Antonio Casagrande tem diante de si desafios, desenvolver conhecimentos que possam 
contribuir na preparação dos indivíduos para uma melhor qualidade de vida a qual contemple 
questões de ordens profissionais, sociais e culturais .Temos como público, jovens e adultos que 
estão inseridos na sociedade, muitas vezes de forma passiva e até excluídos. Diante dessa 
realidade é que nos colocamos a disposição para somar nas discussões voltadas únicas e exclusivas 
para os sujeitos da EJA. São pessoas que tem dificuldades, bloqueios, mas, ao mesmo tempo 
possuem desejos, perspectivas e acima de tudo, esperanças e sonhos a serem conquistados e que 
perpassam pela Educação. O trabalho com a educação de Jovens e Adultos nos estimula enquanto 
profissionais da educação a cada dia, através de suas ações determinação e persistência. Políticas 
pedagógicas podem ajudar a trazer de volta a autoestima desses Jovens e Adultos, devolvendo a 
eles dignidade e satisfação pessoal. O mais importante na relação com esses sujeitos é a interação 
entre professor e aluno, o que buscam, como pretendem alcançar seus objetivos, suas histórias de 
vida, muito relevante nesse processo de troca, de convivência que vai além da relação estudo, ou 
ainda professor\aluno. Toda e qualquer atitude dessas pessoas são únicas, singular. Surpresas e 
mais surpresas boas acontecem no sentido de nos fazer pensar e repensar a nossa prática do dia-
a-dia. Este trabalho pode contribuir para ampliar a discussão dos Sujeitos da EJA, de que forma a 
educação poderá oportunizar aos estudantes, condições de desenvolver seus estudos de forma 
que sejam inseridos na sociedade através do trabalho e do exercício da cidadania. A Educação de 
Jovens e Adultos precisa ser repensada, no sentido de construir estratégias de escolarização que 
atendam a esse público influenciando assim as Políticas Públicas destinadas especificamente aos 
educandos da EJA.  
 
Palavras-chave: Educação. Ensino Jovens e Adultos. Politicas Publicas. Trajetória. 
 
 

UM TRABALHO INDIVIDUALIZADO DE APOIO PEDAGÓGICO COM OS ALUNOS COM 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 
Holiana Maria Ferreira Leite 

Poliana N. Ferreira Leite 
Weder José Ferreira Leite 

 
Resumo: 
A iniciativa deste trabalho se deu para investigar à experiência dos professores da Escola CEJA 
Antônio Casagrande de Tangará da Serra na qual se observou que há um número significativo de 
educandos que apresentam muitas dificuldades de aprendizagem referente à leitura, 
interpretação e produção escrita, e se viu que fora realizado um trabalho para contribuir de forma 
bastante significativa para a superação das dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos 
mesmos, que ainda não possuem as habilidades necessárias para o domínio da leitura, 
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interpretação e escrita. Neste trabalho operacionalizou uma prática pedagógica que fora revisada 
coletivamente sobre a proposta pedagógica da escola, o planejamento das atividades educativas, 
E através da observação de cada educando, respeitando a particularidade de cada qual no seu 
processo de ensino aprendizagem se pode caracterizar a proposta de ensino para cada um poder 
sanar as suas dificuldades de aprendizagem, podendo adotar uma metodologia que melhor atenda 
cada individualidade e ter estratégias e atividades pedagógicas que busquem dar sentido aos 
problemas revelados. Sendo que todas estas estratégias e recursos de ensino-aprendizagem visa 
garantir que todos os alunos aprendam, objetivando assim a superação dos problemas de ensino 
aprendizagem através de um planejamento que inclua como proposta atividades diversificadas e 
individuais de acordo com a dificuldade de cada educando e que minimizem o fracasso escolar e 
melhore a autoestima do aluno, proporcionando através de atividades diferenciadas o agir e 
refletir deste aluno para que ele se torne um individuo ativo e participante da sociedade na qual 
se encontra inserido como cidadão. 
 
Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. Aluno. Dificuldades. 
 
 

UMA REFLEXÃO SOBRE AS PRÁTICAS “PIBIDIANAS” NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 

Débora Aparecida Blanco Gonsales Rodrigues 
Vanubia Cristina Nunes dos Santos 

 
Resumo: 
O PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID de Língua Espanhola, 
financiado pelo CAPES esteve presente na UNEMAT e no cotidiano de muitos acadêmicos desta 
instituição. O projeto em questão tem por objetivo aperfeiçoar e valorizar a formação dos 
professores, elevando assim a qualidade dos cursos de licenciaturas bem como promover uma 
articulação entre teoria e prática. O presente trabalho visa descrever as experiências advindas do 
desenvolvimento das atividades realizadas na escola CEJA, uma instituição que trabalha com 
jovens e adultos de Tangará da Serra – MT. As atividades baseavam – se: Em acompanhamentos e 
apoio ao desenvolvimento dos alunos através de monitorias, novas metodologias para se ensinar 
uma língua estrangeira de forma lúdica e produtiva, construção de material didático alternativo e 
também a participações em ciclos de estudos a respeito de concepções de ensino e aprendizagem 
para a Educação Básica entre outras. Tendo como referencias Teóricos, compositores, contistas 
como Quim Monzó poetas como Pablo Neruda para assim ampliar o imaginário dos alunos quanto 
ao ensino e aprendizagem de Língua Espanhola demonstrando assim o caráter interdisciplinar do 
que é ensinar e aprender língua estrangeira. Partindo das discussões sobre filmes, poemas e 
contos foi possível propor produções textuais e atividades lúdicas com a finalidade de aproximar 
os alunos de uma segunda língua. A relevância do trabalho realizado pelos “pibidianos” nas 
escolas revela a necessidade de estreitar o caminho entre universidades e escolas de ensino 
básico, o contato com a prática muda o olhar sobre as teorias que nos são oferecidas na 
universidade e que aparentemente não serão mais utilizadas o que é um grande equívoco já que 
para a execução da prática exige-se conhecimentos teóricos. Para nós, enquanto bolsistas e 
pesquisadoras do PIBID entendemos que no processo de formação docente, essa experiência 
resulta no enriquecimento e amadurecimento do relacionamento entre teoria e prática, bem 
como da reflexão de novas metodologias de ensino. 
 
Palavras-chave: PIBID. Relato de experiência. Reflexão. Língua Espanhola. 
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GT 7: Educação e Sustentabilidade 
Este Grupo de Trabalho sobre Educação e Sustentabilidade trata dos modos, práticas e saberes dos 
povos indígenas, quilombolas e oriundos dos assentamentos da reforma agrária e comunidades 
tradicionais. Toma como ponto de partida a sustentabilidade dentro de cada realidade 
considerando o atual debate desenvolvimento sustentável, tendo como pano de fundo a discussão 
que estabelece entre educação e trabalho. Visto que essas ações passam pela a educação porque 
inclui formar pessoas que possa ser protagonista, defender e buscar meios de alternativas de 
sustentabilidade dentro da comunidade. Procura contribuir para o debate a partir do uso do 
referencial teórico, bem como os saberes locais e a continuidade de marcas culturais e de 
identidades, com a sobrevivência das famílias em modelo ambientalmente sustentável, as 
expectativas e as condições de educação e trabalho que fortaleçam a possibilidade de condições 
melhores de vida. 
 

Coordenadores: 

Eliane Boroponepa Monzilar – Aldeia Umutina 
Edna Monzilar – Aldeia Umutina 
Osvaldo Corezomaé Monzilar – Aldeia Umutina 
 
 

ASSENTAMENTO JOÃO E MARIA: VISÕES DA INFÂNCIA 
 

Meire Conceição da Silva 
Maria das Dores Pereira da Silva 

Teferson Cristina da Silva 
 
Resumo: 
O Brasil é um país com uma grande concentração fundiária de terras e os programas dos 
assentamentos da reforma agrária ou do crédito fundiário dão origem a novas comunidades 
rurais. No munícipio de Barra do Bugres o Assentamento João e Maria fundado no ano de 2004 
com aproximadamente 95 famílias. As crianças do Assentamento que estudam na Escola Sabino 
Ferreira Maia distinguem o lugar onde vivem e que também de Assentamento dos assentamentos 
da Reforma Agraria. Elas explicam que nos assentamentos de crédito fundiário as famílias pagam 
pela terra que receberam. Esta comunicação trata dos relatos das crianças sobre a infância no 
Assentamento João e Maria. Os dados dão conta do cotidiano e revelam o que as crianças gostam 
e não gostam em suas vidas e oferecem subsídios para percebermos as diferentes experiências de 
infância e podem contribuir com a discussão sobre famílias e trabalhadores no espaço do campo 
mostrando como as vozes da infância se consolidam e se constituem em elementos capazes de 
interferir e questionar aspectos que afetam suas vidas. 
 
Palavras-chave: Educação do Campo. Assentamento João e Maria. Barra do Bugres. Infância. 
 
 

EDUCAÇÃO NO CAMPO – COLETA DE LIXO E SUSTENTABILIDADE NA ESCOLA SABINO FERREIRA 
MAIA 

 
Meire Conceição da Silva 

Maria das Dores Pereira da Silva 
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Teferson Cristina da Silva 
 
Resumo: 
A Escola Estadual Sabino Ferreira Maia esta localizada no Distrito de Currupira, munícipio de Barra 
do Bugres as margens da Rodovia MT 246. Possui aproximadamente 600 habitantes e destes um 
grupo bastante significativo esta matriculado como aluno da escola. A região mostra-se como um 
ambiente acolhedor de belezas naturais e tradições típicas da zona rural. O termo sustentabilidade 
é muito discutido entre os ambientalistas atuais e na comunidade escolar esta relacionado ao 
tema do descarte do lixo. A discussão sobre os materiais descartáveis e a reutilização como fonte 
de matéria prima para outras atividades teve e ainda tem na escola um espaço importante na 
discussão didática. O objetivo desta comunicação é apresentar aspectos pedagógicos do projeto 
de reutilização e reciclagem do lixo produzido pela Escola Estadual Sabino Ferreira Maia no 
Distrito de Currupira em Barra do Bugres. Entre os resultados do projeto é possível elencar o 
avanço na discussão sobre lixo e ambiente escolar bem como contribuiu para ampliar a discussão 
sobre meios e fontes de renda entre as famílias dos educandos. 
 
Palavras-chave: Educação do Campo. Sustentabilidade. Coleta de Lixo. Currupira. 
 
 

FAMÍLIAS NEGRAS E SUSTENTABILIDADE: OS DESCENDENTES DE QUILOMBOLAS DA 
COMUNIDADE TINGA 

 
Zuila Maria da Conceição Silva 

Antônia Costa de Campos 
Luciana Conceição da Silva 

 
Resumo: 
Esta comunicação procura mostrar como vivem as famílias de uma comunidade que reside ao pé 
da Serra do Tombador próximo as nascentes do Rio Currupira no município de Alto Paraguai em 
Mato Grosso. Na Comunidade conhecida como Tinga vivem cerca de cinquenta pessoas que 
guardam laços de parentesco e se reconhecem como remanescentes de quilombos. O objetivo 
deste trabalho é descrever aspectos relacionados a agricultura e alimentação e as tradições 
culturais das famílias que vivem ao redor da casa da Dona Juliana na comunidade central. Os 
dados foram recolhidos em viagens de campo a própria comunidade e em visitas esporádicas dos 
moradores ao distrito de Currupira durante o ano de 2013. O trabalho da análise dos dados 
procurou relacioná-los com a atual discussão sobre comunidades negras rurais e sustentabilidade. 
As condições de plantio e criação de animais são relativamente boas o que confere a comunidade 
condições de auto sustentabilidade. As tradições culturais se mantem com o trabalho das 
mulheres relacionados a fiação do algodão para a confecção de redes e outras peças de vestuário 
e ao trabalho dos homens que se atualiza nas atividades relacionadas a dançar e tocar o Siriri e a 
Viola de Cocho. 
 
Palavras-chave: Comunidades negras rurais. Sustentabilidade. Comunidade do Tinga. 
 
 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES INDIGENAS 
 

Eneida Kupodonepá 
Jairton kupodonepá 
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Resumo: 
Esta comunicação apresenta uma análise bastante inicial do projeto de formação continuada para 
a docência em química realizado entre os anos 2009 e 2012 pelo pólo do CEFAPRO em Tangará da 
Serra/MT. Tem o objetivo de contribuir com a atual discussão sobre a formação continuada de 
professores a partir de uma perspectiva culturalmente pertinente que seja capaz de responder aos 
desafios da formação docente em contextos multiculturais. Os dados apresentados referem-se a 
experiência de formação realizada em parceria com os professores indígenas Umutina da Escola 
Estadual de Educação Indígena Jula Paré. Os Umutina são um povo indígena Macro-Jê e habitante 
das margens do Rio Paraguai no município de Barra do Bugres em Mato Grosso. O projeto de 
formação apresentado realizou-se a partir de diferentes parcerias tendo como fundamento a 
compreensão que as populações indígenas organizam e socializam seus saberes e que estes 
podem dialogar com autonomia e protagonismo com os saberes chamados científicos. Os relatos 
dão visibilidade a relação que se estabelece entre o conhecimento químico produzido no ocidente 
e sistematizado a partir do método cientifico e os saberes locais e tradicionais.  
 
Palavras-chave: Formação de Professores, Umutina, Ensino de quimica 
 
 

JUVENTUDE E MERCADO DE TRABALHO NA COMUNIDADE CURRUPIRA 
 

Antonia Costa de Campos 
Adriana Lucena Ribeiro 

Zuila Maria da Conceição Silva 
 
Resumo: 
A comunidade do Currupira possui cerca de 150 famílias. É um distrito que pertence ao município 
de Barra do Bugres em Mato Grosso. Observa grande concentração de terra e baixa oferta de 
trabalho e emprego.  O objetivo desta comunicação é refletir sobre os processos migratórios dos 
jovens do Distrito de Currupira em Barra do Bugres rumo a capital do Estado. Parte do 
pressuposto que este movimento se acelerou na última década e que esta relacionado aos 
processos de evasão escolar e desistência que se verificam na Escola Estadual Sabino Ferreira 
Maia. Os dados analisados neste trabalho foram recolhidos entre os anos de 2013 e 2014 entre as 
famílias da comunidade. É possível demonstrar que há uma relação direta entre os processos 
migratórios  Currupira – Cuiabá e o abandono da formação escolar a partir dos 16 anos de idade 
motivados principalmente pela busca de oportunidade  de trabalho. 
 
Palavras–chave: Juventude. Mercado de trabalho. Evasão escolar. 
 
 

OS SABERES DA MEDICINA ALTERNATIVA NAS MÃOS DAS MULHERES DO TERRITÓRIO 
QUILOMBOLA VÃO GRANDE PELO OLHAR DA E.E.JOSÉ M. BENTO 

 
Dinalva Araújo de Campos 

Margarida da Costa Nogueira 
 
Resumo: 
Está comunicação socializa o trabalho das professoras da E.E. José M. Bento na comunidade Baixio 
com uso da semente da sucupira pelas mulheres das comunidades na cura e prevenção de 



“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Caderno de Resumos – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 91 

enfermidades do corpo. O uso de plantas medicinais ainda está presente nas famílias das 
comunidades desse imenso território e seu uso vem da própria necessidade humana, sendo uma 
das primeiras formas terapêutica de tratar doenças. Os relatos deste resumo foram colhidos na 
comunidade pelas professoras, entrevistando algumas mulheres do quilombo que conhece e usa 
essa semente na prevenção de algumas enfermidades. Dessa forma este relato de experiência 
trouxe para a escola algumas práticas desenvolvidas nas comunidades sobre o uso e o 
conhecimento tradicional da semente que tem o nome cientifico de (Pterodon Emarginatius). A 
comunidade Baixio está localizada no Território Quilombola Vão Grande que fica a 75k do 
Município de Barra do Bugres MT, entre o rio e montanhas está o cerrado que guarda muitas 
ervas e árvores que para as comunidades são consideradas plantas que curam assim as 
habilidades para indicar um determinado remédio faz parte dos saberes de algumas mulheres que 
aprenderam com seus antepassados e que ainda hoje permanece vivo e presente nas 
comunidades e agora dialogado na escola. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais e em suas etapas 
e modalidades, ampliados pelos conteúdos da base comum, garante as especificidades próprias 
para a educação quilombola e aborda as práticas culturais locais que afirmem sua identidade seus 
valores e saberes que atravessaram o tempo. A diversidade de plantas medicinais no quilombo é 
bastante elevada e a obtenção das plantas no próprio quilombo sugere uma forte correlação entre 
o uso e o conhecimento tradicional das plantas.  
 
Palavras-chave: Plantas Medicinais do Cerrado. Educação Quilombola. Saberes Tradicionais. 
 
 

RECICLAR O LIXO É PRESERVAR VIDAS 
 

Ligiane Oliveira dos Santos Souza 
Elizabete Alves de Araujo 

Suzete de Fatima Fabri Guistti 
 

Resumo: 
Esta comunicação tem a preocupação de contemplar questões relacionadas ao lixo produzido na 
escola e no bairro em que o aluno vive de forma que possa participar e estabelecer relações, 
interagir, transformar, reelaborar e agir em seu meio e em outras realidades.  Nosso público alvo 
são os alunos do Programa Mais Educação e alunos do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental, da 
Escola Estadual 7 de Setembro ” situada no Distrito de Assari e a comunidade em geral (pais dos 
alunos, professores, funcionários da escola, etc.). Os dados apresentados foram selecionados das 
atividades do projeto como seminários, palestras, teatro, recital ecológico, exposições, vídeo 
aulas, propondo tarefas de catação na escola e nas ruas, visando recolher papéis e latas para a 
reciclagem, campanhas para a diminuição do uso de embalagens plásticas, reunião com os 
professores, diretores e servidores responsáveis por setores da escola para divulgação e 
solicitação de participação no Projeto. O monitoramento dos resultados obtidos através da 
execução do Projeto previsto em todas as fases e, desde seu início, com os contatos e 
sensibilização da comunidade escolar, até a execução propriamente dita, que ocorrerá dentro da 
unidade escolar, com a apresentação e execução dos trabalhos confeccionados. Os alunos serão 
observados durante todo o projeto, através do interesse, participação e realização das atividades, 
orais, escritas e práticas. Por essa razão, é de grande importância e interesse pedagógico a 
implantação desse projeto ambiental, pois, a partir da conscientização dos alunos para os 
problemas que envolvem a geração de resíduos produzidos na escola e no bairro onde vivem, 
acreditamos que eles serão o melhor veículo multiplicador.  
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Palavras-chave: Educação Ambiental. Reciclar. Sustentabilidade. Comprometimento.  
 
 

SABÃO SUSTENTÁVEL 
 

Claudecy Araújo de Carvalho 
Ivani do Nascimento Pereira 
Sebastião Marinho Ferreira 

Resumo: 
Diante das transformações ocorridas no mundo contemporâneo e os impactos causados de 
diversas formas de tratar o lixo, agredindo cada vez mais o ambiente. Esta comunicação esta 
relacionada às discussões sobre os impactos do óleo comestível usado no ambiente natural. Tem 
objetivo de apresentar dados relacionados ao Projeto Sabão Sustentável no distrito de Currupira 
no Município de Barra do Bugres por professores e Agentes Administrativos da Escola Estadual 
Sabino Ferreira Maia. O Projeto propôs a comunidade que o óleo usado que seria descartado na 
natureza poderia ser recolhido para ser usado na fabricação de sabão. O projeto sabão sustentável 
esta relacionado as discussões promovidas na escola sobre sustentabilidade econômica e 
ambiental. Os dados apresentados mostram que os resultados entre os alunos matriculados é 
bastante significativo e que é possível afirmar que 60% dos alunos de algum modo participaram 
das atividades envolvidas pelo projeto de produção de sabão chamado sustentável. 
 
Palavras-chave: Impactos. Sustentabilidade. Sabão. 
 
 

TERRITÓRIO UMUTINA: VIVÊNCIAS E SUSTENTABILIDADE 
 

Eliane Boroponepa Monzilar 
 

Resumo: 
Este trabalho refere-se ao Território Umutina, aos desafios da sustentabilidade e às vivências dos 
jovens do Ensino Médio da Aldeia Umutina, Escola de Educação Indígena Jula Paré. O Território 
Umutina já está demarcado: o processo foi efetuado em 24 de abril de 1960 e registrado no 
Cartório do Município do Rosário D’Oeste-MT, com uma área de 28.120 hectares. A Terra Indígena 
Umutina é rica e importante, pois através dela é que o povo retira o sustento para a sua vivência e 
estabelece suas relações sociais e culturais, ou seja, a terra é essencial para manter viva a cultura 
do povo Umutina. As técnicas utilizadas foram: pesquisa bibliográfica, dados coletados através de 
entrevistas com as lideranças e jovens da comunidade, oficinas, fotografia, e a participação dos 
jovens da escola Jula Paré. Esta pesquisa-ação contribui para que as gerações novas, a 
comunidade e a escola possam ter acesso ao conhecimento tradicional, aos saberes, valorizando o 
espaço territorial e a busca de alternativas dentro da comunidade; servirá de registro e 
documento para as futuras gerações. Obtiveram-se dados que visam fortalecer a cultura, e 
também servirá como material didático nas escolas indígenas, permitindo a socialização mais 
ampla ao público. Vai fortalecer e proteger o espaço territorial, cultivar e manter viva a cultura 
para que os jovens possam usufruir desse patrimônio.  
 
Palavras-chave: Umutina. Território. Sustentabilidade. Educação Escolar Indígena. 
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GT 8: Projeto Político Pedagógico e Currículo na Educação Escolar Indígena 
Este GT pretende promover o Estudo e as discussões relacionadas ao Projeto Político Pedagógico e 
ao Currículo na Educação Escolar Indígena. Parte da compreensão que o Projeto Político 
Pedagógico deve promover e garantir a valorização das praticas culturais e a identidade de cada 
povo, respeitando o tempo ,espaço e o conhecimento dentro da proposta curricular permitindo a 
reflexão e a discussão de questões que consideramos significativas para o desenvolvimento do 
currículo nas escolas indígenas. Com isso estamos contribuindo para o projeto de autonomia dos 
povos indígenas a partir da perspectiva legal que assegura um modelo de educação escolar 
especifico e diferenciado. 
 

Coordenadores: 

Margarete Noronha Valentim – SEMEC Sapezal 
Francisca Novantino – SEDUC 
Sidnei Zunizokae – Aldeia Vale do Papagaio 
 
 

COLONIALIDADE: A DUALIDADE NO ENSINO DE ARTES NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 
 

Elen Luci Prates 
Silmara Andrade Florentino 

 
Resumo: 
Este texto propõem a reflexão sobre a prática docente frente ao ensino de artes na educação 
escolar indígena, levando-se em conta a colonialidade e a interculturalidade. A disciplina de Artes 
foi a base para a compreensão do currículo da educação escolar indígena, e sua relação com os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), as Orientações Curriculares das Diversidades 
Educacionais (OCD), Orientações Curriculares de Linguagens (OCL) e as Diretrizes Nacionais e 
Estaduais para a Educação Escolar Indígena (DNEEEI) a partir da colonialidade. Outro aspecto 
abordado é a relação do ensino de artes e os saberes locais, tendo em vista que as escolas que 
ofertam modalidade educação escolar indígena estão inseridas em aldeias. A pesquisa buscou 
entender as implicações desse fato nas relações sociais e no contexto educacional e institucional, 
considerando que estas escolas pertencem à rede estadual de educação pública de Mato Grosso. 
Para compreender essas inter-relações, foram utilizados documentos oficiais que discutem 
currículo, em especial o currículo de Artes. Assim, este artigo relaciona a arte indígena, vivenciada 
no cotidiano de uma aldeia com o componente curricular – Artes, compreendendo assim como se 
dá ensino de artes na escola, aponta as diferenças entre o currículo e a práxis docente e quais as 
possibilidades de um currículo em Artes específico para uma escola indígena, estas são as 
inquietações e proposituras que se apresentam nos estudos do presente texto. 
 
Palavras-chave: Colonialidade. Ensino de artes. Educação escolar indígena. 
 

 
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUES PARA UMA COMUNIDADE BILINGUE: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS 
 

Edna Maria Pereira 

 
Resumo: 
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Esta comunicação trata do ensino de língua portuguesa para os estudantes indígenas Haliti-Paresí 
da Escola Municipal Indígena Formoso localizada na aldeia de mesmo nome. A aldeia Formoso do 
povo Haliti-Paresí localiza-se a 82 Km da sede do município de Tangará da Serra. O objetivo deste 
trabalho é apresentar as metodologias e estratégias relacionadas ao ensino de português como 
segunda língua para estudantes indígenas Haliti-Paresí, bem como aspectos deste processo na 
comunidade. Os dados estão relacionados aos processos de ensino e aprendizagem nos anos finais 
do Ensino Fundamental da escola indígena. Tal como são apresentados os dados contribuem com 
a discussão sobre ensino da língua português em Terras Indígenas e as expectativas das famílias e 
as condições de trabalho que fortaleçam a busca por melhores condições de vida e autonomia dos 
estudantes indígenas e suas famílias.  
 
Palavras-chave: Ensino de língua portuguesa. Paresí. Aldeia Formoso. Bilinguismo. 
 
 

ESTUDANTES INDÍGENAS LIMITES E POSSIBILIDADES QUANDO O PORTUGUÊS É A SEGUNDA 
LÍNGUA: O CASO DOS ESTUDANTES PARESÍ EM ESCOLAS URBANAS NO MUNICIPIO DE TANGARÁ 

DA SERRA 
 

Jussara Burgdurff de Moraes Flores 
Debora Gonçalves Ramos 

Priscila Rangel 
 

Resumo:  
Este trabalho tem como objetivo de analisar as dificuldades linguísticas e de aprendizagens dos 
estudantes indígena no contexto urbano. Os dados referem-se aos estudantes Paresí matriculados 
nos 1º e no 2º ciclos da Escola Estadual Vereador Ramon Sanches Marques. Os Paresí são um povo 
indígena falante de uma língua do Tronco Aruak e vivem nas Terra Indígenas Paresí localizadas em 
seis municípios distintos entre eles Tangará da Serra. Os estudantes Paresí que frequentam as 
escolas urbanas em Tangará da Serra são oriundos das escolas localizadas nas terras indígenas do 
município de Tangará da Serra e são falantes de Português como a segunda língua. Este trabalho 
propõe a concepção de um professor tradutor Português, Paresí/Português. 
 
Palavras-chave: Ensino de Português. Língua Indígena. Escola Urbana. Paresí. 
 
 
 

INDICADORES EDUCACIONAIS DO POVO HALITI PARESÍ 
 

Pedro Nazokemae 
Tereza C. Nazokemae 

 
Resumo:  
Esta comunicação trata dos indicadores educacionais do Povo Indígena Haliti-Paresí. Tem o 
objetivo de analisar os dados referentes ao acesso e permanências das escolas localizadas nas 
Terras Indígenas dos municípios de Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis e Sapezal. Os dados 
recolhidos nas Secretarias Municipais de Educação foram relacionados com os dados do Censo 
Siasi produzido pelo Distrito de Saúde Indígena e referem-se exclusivamente ao ano de 2010. A 
metodologia de trabalho para o cálculo dos indicadores educacionais foi elaborada de acordo com 
a dinâmica do Dicionário de Indicadores Educacionais – Fórmulas de Cálculo – Coordenação Geral 
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de Sistemas Integrados de Informações Educacionais. Publicado pelo MEC/INEP. Os dados 
analisados permitem afirmar que há desafios de acesso e permanência a serem superados.  
 
Palavras-chave: Indicadores educacionais. Paresí. Educação escolar. 
 
 
O ENSINO DE LINGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LINGUA PARA ALUNOS PARESI NA ESCOLA 

ESTADUAL MINISTRO PETRÔNIO PORTELA NUNES EM TANGARÁ DA SERRA - MT 
 

Gislaine Cristina da Silva 
 
Resumo: 
Partindo dos estudos que discorrem sobre o português como segunda língua, a presente pesquisa 
tem como objetivo fazer considerações a respeito do ensino da língua portuguesa para alunos 
indígenas estudantes de uma escola não indígena, no município de Tangará da Serra - MT. Esta 
pesquisa foi concretizada por meio de levantamento bibliográfico, com ênfase na pesquisa de 
campo e os instrumentos utilizados se resumiram em um roteiro de entrevista para, em seguida, 
colhermos os depoimentos das professoras e alunos indígenas, em áudio. Os sujeitos 
entrevistados foram duas professoras de língua portuguesa, não indígena do ensino fundamental 
e médio e seis alunos indígenas estudantes do ensino fundamental e médio, pertencentes à Escola 
Estadual Ministro Petrônio Portela Nunes. Para desenvolver este estudo, embasamo-nos em 
alguns estudiosos e teóricos, como Maher, Bakhtin, Guimarães, Stuart Hall e Souza. Além desses 
autores, também consultamos alguns documentos, como a Constituição Federal de 1988, dentre 
outras leis que foram necessários para o desenvolvimento desse trabalho. Entendemos que a 
língua portuguesa é o alicerce da nossa educação e a ligação nos diálogos travados pela maioria 
das pessoas, sendo assim, pode-se considerar que a língua portuguesa funciona com um mediador 
dos indígenas com o mundo fora das aldeias. Nesse sentindo, foi possível entender que o aluno 
indígena busca aprender a língua portuguesa como segunda língua pela necessidade de 
comunicação com o não índio/sociedade envolvente. Isso nos mostra que eles querem tomar 
posse dos seus direitos, ter de volta suas terras e ser parte integrante da sociedade, pois eles 
foram fundamentais para a formação da nação brasileira. E mesmo havendo interesse em se 
aprender a língua do outro, percebe-se no discurso dos alunos indígena que a língua materna 
ainda se faz vivo na sociedade indígena. 
 
Palavras-chave: Língua Portuguesa. Alunos Paresi. Língua Materna. Ensino. 
 
 

OS DESAFIOS DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NA ESCOLA JULA PARÉ 
 

Edinete Monzilar 
 

Resumo: 
O povo Umutina localiza-se no país Brasil, região Centro Oeste Estado de Mato Grosso, capital 
Cuiabá região médio norte, munícipio de Barra do Bugres, com a população aproximadamente de 
520 pessoas, a sua extensão é de 28.120 hectares. A escola da aldeia Umutina foi criada no ano de 
1943 com o nome de Otaviano Calmon, e posteriormente com o consenso da comunidade em 
homenagear um grande líder Jula Paré, que contribuiu com a ressignificação da cultura. Objetivo 
deste trabalho é a valorização da educação escolar indígena e os conhecimentos milenares que o 
povo Umutina foi impossibilitados de praticar ao longo do tempo. Com muita luta hoje inserida no 
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nosso Projeto Político Pedagógico, já trabalhamos na escola e temos no nosso currículo os saberes 
e conhecimentos tradicionais do povo, tornando a nossa cultura cada vez mais resistente e 
presente no nosso dia-a-dia que contribuirá para que as futuras gerações sejam protagonista da 
sua própria história. 
 
Palavras-chave: Umutina. Escola. Projeto Político Pedagógico. 
 
 
PROJETO POLÍTICO PEDAGOGICO E ESTUDANTES PARESÍ EM ESCOLAS URBANAS NO MUNICIPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA 
 

Debora Gonçalves Ramos 
Jussara Burgdurff de Moraes Flores 

 
Resumo: 
Esta comunicação tem como objetivo analisar a proposta de projeto Politico Pedagógico da Escola 
Estadual Ramon Sanches Marques a luz das discussões promovidas pela Lei 11.645/08 no que diz 
respeito aos povos indígenas. De acordo com (PPP) a escola Estadual Ramon Sanches Marques, 
procura inserir no contexto social os alunos e suas diversidades, de forma igualitária e não 
discriminatória. As disciplinas devem trabalhar essas questões, tendo a escola um currículo que 
preveja ações pedagógicas que desenvolvam essas questões no ambiente escolar. Recebe 
estudantes indígenas Paresí. Os Paresi são um povo indígena falantes de uma língua do tronco 
linguístico Aruak. Os estudantes Paresí que se matriculam na Escola Ramon Sanches são oriundos 
de aldeias das Terras Indígenas dos municípios de Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, 
Sapezal. Os Paresí matriculados no I e II Ciclo do Ensino Fundamental enfrentam dificuldades de 
comunicação porém com grade potencial de aprendizagem a ser explorado e que estão 
relacionadas também a questão linguística visto que o português é para eles a segunda língua. Os 
dados referem-se principalmente a minha atuação profissional como docente na escola e foram 
recolhidos durante o ano de 2013.  
 
Palavras-chave: PPP. Lei 11645/08. Povos Indígenas. 
 
 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E O CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 
 

Maria Margarete Noronha Valentin 
Francisca Novantino de Angelo 

Sidnei Marcos Zunizokae 
 
Resumo: 
Esta comunicação trata sobre o Projeto Político Pedagógico e o Currículo na Escola Indígena. O 
Calendário Cultural anual das Escolas Indígenas têm que estar inserido com o ciclo da natureza, as 
épocas da organização do cotidiano da aldeia no que se referem suas atividades culturais, como as 
pescarias, as caçadas, o tempo de bater timbó, o tempo das festas e rituais, as atividades 
agrícolas, as roças de toco, passagem das fases de cada povo. O calendário mostra uma serie de 
atividades que são decisivas na formação da identidade de cada povo. Tudo isso tem que esta 
amarrada no Projeto Político Pedagógico para que realmente seja um sistema próprio da 
especificidade que tanto se deseja. Valorizar o significado próprio da educação de cada p ovo 
através da educação escolar, com isso vai dando espaço a afirmação da identidade, suas próprias 
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metodologias e conteúdos culturais de estudo com o próprio cotidiano. Os conteúdos culturais são 
à base de uma Educação Especifica e Diferenciada, da cosmovisão, são filosofia e visão de mundo 
onde cada povo tem um jeito diferente de ver e entender o mundo. A constituição Federal do 
Brasil e as varias leis que tratam sobre educação escolar indígena, garantem que os povos possam 
desenvolver processos escolares de acordo com suas culturas e processos próprios de criação de 
conhecimento. Esta comunicação tem o objetivo de analisar e discutir os processos e estratégias 
de construção do currículo e do PPP nas escolas indígenas no município de Sapezal. Os dados 
referem-se ao trabalho desenvolvidos nos últimos 5 anos e desvelam como o conhecimento da 
natureza, das artes, da historia, da geografia da região, do sistema religioso dos espíritos, do 
sistema de organização social, da vida da comunidade passaram a identificar a educação escolar 
indígena entre os Paresí no município de Sapezal.. A proposta educacional não pode ser um 
“projeto” como esses que vem de fora. Surge desde dentro, baseado nas próprias formas de 
organizar o mundo e a vida. Não podem ser impostos modelos e metodologias e sim buscar juntos 
uma forma melhor de se explicar e conhecer cada coisa. 
 
Palavras-chave: Currículo. Educação Indígena. Projeto Político Pedagógico. 
 
 

GT 10: Educação Quilombola: Aplicabilidade e Perspectivas 
O Grupo de Trabalho Educação Quilombola interessa-se por discussões que contemplem as 
questões teóricas e didáticas pedagógicas, relacionadas aos saberes e fazeres vivenciados nas 
escolas e comunidades quilombolas. Tem como objetivo fomentar o debate sobre a aplicabilidade 
da educação quilombola enquanto modalidade. 
 
Coordenadores: 

Suely Dulce de Castilho – UFMT 
Lucimara Evangelista – Quilombo Vão Grande 
Maria Helena Tavares – Quilombo Vão Grande 
 
 

A ESCOLA ESTADUAL JOSÉ M. BENTO IDENTIFICA ALGUNS LOCAIS NAS COMUNIDADES COM 
GRANDE POTENCIAL TURÍSTICO PARA GERAÇÃO DE RENDA DAS FAMÍLIAS QUILOMBOLAS 

 
Helenice Conceição da Silva 

Evanice Teresa da Silva 

Maria Helena Tavares Dias 
 

Resumo: 
Este trabalho socializa o relato das funcionárias da E.E. José M. Bento na comunidade Baixio a 
respeito dos pontos considerados como atrativos turísticos nas comunidades e de como essas 
comunidades podem utilizar esses recursos naturais para desenvolver o turismo rural sustentável 
nas proximidades do Rio Jauquara e comunidades para possibilitar uma fonte de renda e 
contribuir para valorização do espaço quilombola. As comunidades estão localizadas e cercadas 
pelas altas serras das Araras e por inúmeras fontes de águas cristalinas, seu Território é 
composta por cincos comunidades extremamente belas e focadas nas tradições que valorizam as 
manifestações religiosas e culturais passadas de pais para filhos, suas comunidades são: São José 
do Baixio, Morro Redondo, Camarinha, Retiro e Vaca-Morta está última pertencente ao 
Município de Porto Estrela/MT, são eles populações originaria de praticamente duas famílias, 
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reconhece os laços que os unem e tentam a todo custo preservar suas raízes seus saberes e 
fazeres deixados pelos mais velhos. À vegetação é rica e exótica com orquídeas que tentam a 
todo custo roubar a cena das cachoeiras que descem por entre canyos fazendo espumas brancas 
que mais parece uma dança alegre e convidativa. Dessa forma buscamos demonstrar aos 
moradores como poderiam estar utilizando desse recurso natural para geração de renda, através 
das visitas e dos produtos que ainda são produzidos nas comunidades, receber pessoas que são 
amantes da natureza poderá ser uma nova forma de geração de renda, e como hospitalidade é o 
forte na comunidade essa nova forma de trabalho poderá gerar muitos frutos devido ao grande 
potencial turístico existente nas comunidades quilombolas do Vão Grande, demonstradas pelas 
funcionárias. 
 
Palavras-chave: Turismo. Quilombo. Sustentabilidade. 
 
 

A LUTA PELA TERRA E A DIVERSIDADE ETNICORRACIAL: UMA QUESTÃO DE INVISIBILIDADE 
 

Francisca Edilza Barbosa de Andrade Carvalho 
Suely Dulce de Castilho 

 
Resumo: 
Só muito recentemente os movimentos sociais no campo acolheram a discussão sobre a 
diversidade etnicorracial de seus protagonistas e as pesquisas incluíram no contexto das 
discussões sobre a luta pela terra os temas da diversidade etnicorracial como uma categoria 
analítica. Esta realidade também se traduz nas pesquisas sobre o Assentamento Antônio 
Conselheiro-MT, que é considerado um dos maiores assentamentos do Brasil e está localizado na 
região sudoeste do Estado do Mato Grosso. Esta comunicação pretende instigar reflexões sobre a 
invisibilidade das lutas tecidas pelas famílias negras que integram o assentamento. Os dados 
foram recolhidos através de pesquisa bibliográfica e de campo. Espera-se que esta comunicação 
contribua para ampliar o debate sobre a educação escolar e as relações etnicorraciais em 
assentamentos de Reforma Agrária, de modo a afirmar positivamente o papel do negro no Brasil 
rural. 
 
Palavras-chave: Negros. Assentamento. Invisibilidade. 
 
 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS: UM GRITO DE ESPERANÇA 
 

Francisca Edilza Barbosa de Andrade Carvalho 
Suely Dulce de Castilho 

 
Resumo: 
O território nacional brasileiro abriga em seu seio inúmeras comunidades quilombolas, que estão 
distribuídas no campo e na cidade. As histórias das comunidades remanescentes de quilombos são 
como gritos de esperança, silenciados por dor, violência e opressão. Esta comunicação tem como 
objetivo tecer uma breve contextualização histórica sobre as comunidades quilombolas no Brasil. 
Os dados foram recolhidos através de pesquisa bibliográfica. Espera-se que esta comunicação 
contribua para fomentar a discussão sobre os silenciamentos vivenciados pelas Comunidades 
Quilombolas, ao longo da história do Brasil.  
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Palavras-chave: Comunidades Quilombolas. História. Silenciamentos. 
 
 

CULTURA, EDUCAÇÃO E RURALIDADE 
 

Eliana Campo Pojo 
Carlos R. Brandão 

 
Resumo: 
O artigo propõe-se caracterizar o ‘rural’ de uma comunidade ribeirinha e quilombola localizada no 
rio baixo Itacuruçá-Abaetetuba/PA e para fazer isso nos utilizamos das incursões ao ‘campo’ por 
meio do projeto de pesquisa Travessias, identidades e saberes das águas - cartografias de saberes 
de populações ribeirinhas no Município de Abaetetuba-PA (UFPA, 2013) cuja investigação situa-se 
dentro de uma abordagem etnográfica pautada na subjetividade dos sujeitos, em que situações e 
fatos mostram-se encharcados de significados e de relações. O estudo desenvolveu-se pautado 
nas discussões, leituras e das incursões ao ‘campo’ por meio da pesquisa realizada sobre o ‘ser 
quilombola’ nessa localidade, tomando como foco a ruralidade presente nessa comunidade, as 
condições socioculturais e a institucionalidade da Escola quilombola na interface com os estudos 
teóricos sobre o ‘mundo rural’ no Brasil. O objetivo foi propiciar o reconhecimento da diversidade 
cultural existente nessa comunidade tomando como vetores os modos de vida, suas culturas 
locais, seus saberes e suas práticas sociais que produzem uma dada identidade amazônida e 
regional. Evidenciam-se os condicionantes sociais frente ao modo de produção agrícola e suas 
temporalidades que expressam experiências significativas de uma realidade concreta, com um 
modo de viver e conviver nesse lugar. Mundo esse cercado por águas, florestas, marés, criação de 
animais domésticos, plantas, barcos, vidas indo e vindo na particular paisagem ribeirinha e 
quilombola.  
 
Palavras-chave: Comunidade. Ribeirinho. Quilombola. Diversidade. 
 
 
DESCOBRINDO POR MEIO DE EXPERIÊNCIAS OS ESTADOS FISÍCOS DA MATÉRIA COM ALUNOS DO 

1º E 2º CICLO DO FUNDAMENTAL DA E.E. JOSÉ M. BENTO NO QUILOMBO BAIXIO 
 

Eliene Pedroza de Lima 

Ivonete Belo Vieira 

Maria Helena Tavares Dias 

 
Resumo: 
Esta comunicação torna público o relato de experiência realizada pelas professoras da E.E. José M. 
Bento que se localiza na Comunidade Quilombola Baixio no Território Quilombola Vão Grande a 75 
km do Município de Barra do Bugres/MT e trouxe a gratificante tarefa de mediar os 
conhecimentos científicos com os saberes das crianças sobre a natureza no espaço em que estão 
inseridas sobre os estados físicos da matéria, de forma animada e coletiva com pesquisa de campo 
e experiência na cozinha da escola. A escola coube o papel de proporcionar aos alunos aflorar sua 
percepção dos fenômenos naturais e artificiais, pois, sabemos que o mundo se constitui em um 
conjunto de fenômenos naturais e sociais inseparáveis, diante do qual as pessoas estão sempre 
agindo e interagindo. Dessa forma realizar experiências e trabalhos lúdicos devem e podem 
sempre permear os trabalhos com as turmas do 1º e 2º ciclo e outros, pois norteiam o currículo 
escolar de nossa escola. Então a experiência com o preparo das gelatinas pelos alunos para 
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demonstração serviu para desenvolver o conhecimento formal, a afetividade no trabalho coletivo 
e a diversificação do gosto alimentar. 
 
Palavras-chave: Educação Quilombola. Experiências. Natureza. 
 
 

FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - ETNICIDADE E RELIGIOSIDADE - QUILOMBO DE 
PEDRAS NEGRAS DO GUAPORÉ – RO 

 
Liana Ferraz Bedôr Jardim 

Larissa Ferraz Bedôr Jardim  
 
Resumo: 
O Quilombo de Pedras Negras do Guaporé – RO transforma a comemoração da Festa de Nossa 
Senhora da Conceição numa manifestação cultural de imensurável riqueza de valores religiosos, 
costumes e tradições. Consolida a fé e costumes característicos do grupo. A religiosidade é a 
coluna mestra dessa Comunidade fiel as suas tradições. Costumes, crenças, rituais ricos em ritmos, 
canções e superstições transmitidos pelos ancestrais a caracterizam como grupo. Manter viva suas 
raízes é o objetivo dessa gente ribeirinha. Há setenta e oito anos a Comunidade Quilombola de 
Pedras Negras do Guaporé festeja o dia de Nossa Senhora da Conceição. Essa festa é uma relíquia 
histórica transmitida de geração a geração, trazendo renovação espiritual e valorização da cultura 
quilombola. Surpreendente por sua tipicidade os festejos transcorrem em três dias consecutivos. 
Inicia-se a comemoração no dia seis de dezembro, quando a Comunidade é acordada pela 
explosão de fogos de artifícios, a famosa alvorada anunciando a proximidade da grande festa. Dia 
seguinte realiza-se a procissão congregando toda Comunidade religiosa que segue com a imagem 
da Virgem passando pelas casas dos “Juízes da Festa”, prosseguindo até a Igreja para a celebração 
da missa. Terminada a missa os devotos dirigem-se para a residência da “Senhora Perpétua”, 
denominação dada à responsável pelo festejo, para uma grandiosa confraternização que envolve 
apresentações de danças, canções, ritmos, bebidas e comidas típicas. O encerramento do se dá 
com o “Baile dos Juízes”, no dia oito de dezembro, festejando a vida, a força dessa gente, a cultura 
afro descendente, o orgulho de pertencer ao grupo e a esperança que se renova a cada momento 
por dias melhores para a Comunidade. Sentimentos que transcendem espaço e tempo, 
enaltecendo valores étnicos, religiosos e culturais vivenciados pela Comunidade. 
 
Palavras-chave: Etnicidade. Religiosidade. Quilombo 
 
 

IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS TIPOS DE MORADIAS EXISTENTES NAS COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS DO TERRITÓRIO VÃO GRANDE 

 
Lucimara Martins Evangelista 

Jesuína Conceição Bento 

Maria Helena Tavares Dias 
 
Resumo: 
O referido trabalho foi realizado na Escola Estadual José M. Bento na Comunidade Quilombola 
Baixio Território Vão Grande no Município de Barra do Bugres, com a turma do fundamental 1º 
ciclo 1ª fase. E consistiu em realizar algumas atividades que pudessem fazê-los refletir sobre os 
diversos tipos de moradias existentes no Território Vão Grande, demonstrar para as crianças os 
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diferentes tipos de moradia, como e com o que são feitas, quem construiu e moram nelas, através 
de histórias e rodas de conversa, de gravuras, de pesquisa de campo e dos conceitos que eles já 
trazem consigo sobre o tema, possibilita uma maior interação de conteúdos e valorização da 
cultura local. O trabalho também visa contextualizar as Orientações Curriculares para a Educação 
Escolar Quilombola no cotidiano da sala de aula dos alunos da alfabetização, pois sabemos que a 
criança aprende quando realiza atividades recreativas e dirigidas, quando estão ao ar livre, 
sozinhas ou no coletivo, enfim realizar essas atividades com as crianças ludicamente e depois levá-
los a observar as casas foi determinante para a construção de conhecimentos. Dessa forma 
podemos concluir satisfatoriamente o trabalho realizado na escola e no entorno da mesma. 
 
Palavras-chave: Moradias. Cultura local. Educação Quilombola. 
 
 

O PAPEL DA E.E.JOSÉ MARIANO BENTO NA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL: O QUE A ESCOLA PODE 
FAZER PARA PROMOVER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

 
Dinalva Araújo de Campos 
Maria Helena Tavares Dias 

Marli Maria Bento 
 
Resumo: 
Este trabalho se constituiu em um relato de experiência das professoras da E.E. José M. Bento que 
está localizada no Território Quilombola Vão Grande na comunidade Baixio a 75 km do Município 
de Barra do Bugres/MT, com as turmas da Educação Infantil e 1º ciclo 1ª fase e teve como objetivo 
demonstrar um fator relevante para o desenvolvimento integral da criança que é a alimentação 
saudável e o respeite aos costumes alimentares dos alunos quilombolas na escola. A Instituição 
como espaço socializador de constante interação e transformação assume um importante papel 
quando dialoga em seu interior conhecimentos vindo das próprias comunidades estabelecendo 
relação com o saber formal, assim norteando nas Orientações especificas para a Educação Escolar 
Quilombola e outros um embasamento teórico- metodológico que respeita a diversidade presente 
neste local. Dessa forma o trabalho se deu de maneira conjunta, pois contamos com os 
conhecimentos das profissionais de apoio da nutrição da escola, sendo das comunidades já trazem 
consigo os saberes e fazeres de uma boa alimentação que agrada e respeita o paladar de nossos 
alunos. 
 
Palavras-chave: Alimentação. Quilombo. Escola. Saberes. 
 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ESCOLAS QUILOMBOLAS: UMA INTERPRETAÇÃO A PARTIR DA 
ESCOLA ESTADUAL MARIA DE ARRUDA MULLER- MT 

 
Augusta Eulália Ferreira 
Suely Dulce de Castilho 

 
Resumo: 
Este artigo intenta descrever alguns aspectos identificados durante a primeira etapa da pesquisa 
de Mestrado em Educação, referente a implementação das Políticas Públicas voltadas para as 
escolas inseridas em territórios quilombolas no Estado de Mato Grosso. Busca retratar como estas 
escolas do Estado vêm se configurando a partir da implementação da lei 11.645/08 que inclui no 
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currículo oficial a obrigatoriedade da temática “História e cultura afro-brasileira e indígena” dos 
estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio, oficiais e particulares. Intenta também 
prescrever o sentido desta escola como específica e diferenciada nestes territórios e as relações 
estabelecidas durante a pesquisa entre os saberes locais e tradicionais. Para isso, apresento as 
ações através dos relatos da Secretaria Estadual de Educação e dos gestores da Escola Estadual 
Maria de Arruda Muller, localizada na Comunidade Abolição, no Município de Santo Antônio de 
Leverger-MT, a partir da abordagem etnográfica, entrevistas semi-abertas realizadas com 
membros da Gerência de Diversidade, gestores e professores da referida escola. Estas entrevistas 
apontam para a necessidade do aprofundamento do debate em torno das Políticas Públicas para 
as Escolas Quilombolas do Estado em favor do fortalecimento dos aspectos identitários e 
organizacional, em consonância com as lutas pelos direitos territoriais das comunidades 
quilombolas no Mato Grosso.  
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Educação Escolar Quilombola. Identidade. 
 
 

POPULAÇÃO QUILOMBOLA: COMUNIDADE TINGA EM BARRA DO BUGRES/MT 
 

Julieta Marques da Costa 
Leidimara da Silva Teixeira 

Rôsea Maria Silva 
 
Resumo: 
O resgate da historicidade das populações negras vem ocorrendo simultaneamente em várias 
regiões do estado de Mato Grosso. Este trabalho trata das tradições culturais de comunidades 
negras rurais especificamente da Comunidade Tinga localizada às margens da Rodovia 246-MT que 
da acesso a Barra do Bugres, nas proximidades do Rio Jaquara. Esta comunicação tem objetivo de 
apresentar dados relacionados as tradições culturais da comunidade que foram coletados através 
de visitas e entrevistas com pessoas da família. Com a pesquisa foi possível perceber a importância 
dessas tradições para essa comunidade e as estratégias de manutenção que as famílias e os jovens 
estão desenvolvendo para que possam manter viva a tradição dos antepassados.  
 
Palavras-chave: Quilombola. Tinga. Tradições culturais. 
 
 

GT 11: Educação e Agroecologia 
A agroecologia é uma ciência integradora de distintas disciplinas. Expressa um campo de 
conhecimento que oferece um conjunto de princípios e metodologias, em uma abordagem 
multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Ela tem a potencialidade para constituir a base 
de um novo paradigma de desenvolvimento rural sustentável. O GT tem como objetivo socializar as 
diferentes experiências educacionais e conhecimento das comunidades urbanas, rurais, 
assentamentos, aldeias, quilombos a partir de uma perspectiva dialógica que reconheça e valorize 
os saberes e os conhecimentos produzidos e socializados milenarmente pelas populações 
tradicionais. 
 
Coordenadores: 

Willian Duarte – UNEMAT 
Mirian Renner – Assentamento Antônio Conselheiro 
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A AGROECOLOGIA COMO UMA AÇÃO INTEGRADORA DE ENSINO E APRENDIZADO NA TROCA DE 

SABERES E NA CONSTRUÇÃO DE UMA HORTA ESCOLAR  
 

Willian Marques Duarte 
 
Resumo: 
Agroecologia é uma ciência com enfoque teórico e metodológico próprio, capaz de contribuir para 
diversas disciplinas científicas através da integração de saberes e experiências. Em nosso caso, 
uma horta agroecológica pode representar novas perspectivas para a ação-pedagógica, auxiliando 
o ensino-apreendizagem e explorando as interações “face a face” dos sujeitos no espaço escolar. 
Isso se deu através do Projeto de extensão “Sabores agroecológico da escola” que objetivava 
construir um espaço capaz de mobilizar a comunidade escolar no envolvimento com as práticas e 
tratos culturais da horta. O projeto foi desenvolvido na Escola Estadual Padre Arlindo, localizada 
na cidade de Campo Novo do Parecis, Mato Grosso, Brasil, no período entre abril de 2012 a 
dezembro 2012. Sua realização contou com a participação dos estudantes dos cursos superior de 
Agronomia, Técnico Integrado ao Ensino Médio e Técnico Subsequente em Agropecuária através 
das disciplinas de olericultura e agroecologia. Esta prática se apresenta como importante 
referencial didático-pedagógico que conseguiu estimular o aprendizado, interdisciplinaridade e a 
multidisciplinaridade através da sociabilidade. As ações resultaram na construção de uma horta na 
escola e na elaboração de oficinas que foram ministradas pelos estudantes direcionadas aos 
estudantes do Instituto Federal do Mato Grosso, Campus Campo Novo do Parecis. Os educando 
eram levados à conhecer sobre as “técnicas de cultivo de horta agroecológica” e produziam 
alimentos saudáveis para o refeitório da escola. Foi possível construir um conhecimento a partir 
de uma “consciência coletiva”, estimulada através de um processo permanente de ação/reflexão. 
O “repertório de saberes” mobilizados na investigação do pensar e na ação pedagógica 
possibilitou estímulos capazes de fomentar uma condição consciente dentro de um contexto 
situacional, não apenas em níveis intelectuais, mas também em níveis de ações. E como nos diz 
Anton de Schutter, “não há aprendizado sem a participação do sujeito”. 
 
Palavras-chave: Extensão. Educando. Escola. 
 
 
 

A IMPORTÂNCIA DOS FUNGOS PARA O MEIO AMBIENTE NA PERSPECTIVA DOS ALUNOS DO 1º 
CICLO – 3ª FASE DA ESCOLA PAULO FREIRE – ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO 

 
Eliete Felizardo Marinho 

Ivanir Gonçalves Alves 
Elisangela Pontes da Silva Moreira Lima 

 
Resumo: 
Compreender o que é ecologicamente correto para uma criança parece ser uma tarefa difícil, mas 
somente com um trabalho que mostre cientificamente a importância de um organismo vivo, um 
fungo, sendo ele uma única célula ou multicelular, nocivo ou inofensivo à saúde humana, 
encontrado nos mais variados ambientes, principalmente em lugares úmidos e ricos para o 
desenvolvimento de plantas, uma vez que, muitos deles, surgem na decomposição da matéria, 
percebendo sua importância para as plantas, para que continue existindo na natureza. A ação 
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decompositora dos fungos é fundamental para a vida, mas, às vezes, causam certos dissabores, 
acrescentando assim, conhecimentos básicos aos alunos do campo que mantem contato direto no 
dia a dia. Apresentando grande capacidade de proliferação e dispersão, os fungos podem degradar 
materiais orgânicos disponíveis, principalmente em ambientes úmidos e pouco iluminados. 
Pensando assim, promovendo uma educação promissora à uma geração futura em que os 
estudantes da educação campesina desde cedo aprendam a dar a devida importância à esses 
seres que muito ajudam na agricultura familiar, deixando o solo mais fértil, já que pouco se tem de 
subsídios públicos na adubação do solo na produção de alimentos na agricultura familiar do 
referido assentamento.  
 
Palavras-chave: Fungos. Meio Ambiente. Agricultura Familiar 
 
 

ANÁLISE DO USO DO RÁDIO COMO INSTRUMENTO PARA EDUCAÇÃO DO CAMPO COM 
ENFOQUE NA SEGURANÇA DO TRABALHADOR RURAL 

 
Jardel Alexandre Lopes 

Gilmar Laforga 
 

Resumo: 
O rádio é um meio de comunicação que pode e deve ser usado como ferramenta educativa e ao 
mesmo tempo de extensão. Esse canal de informação pode diminuir os acidentes de trabalho no 
meio rural que ocorre devido a fatores tais como; a falta de equipamentos de proteção individual 
e coletiva, negligência, atos inseguros, falta de conhecimento por parte dos trabalhadores e 
condições inseguras que reinam no campo. Com isso o presente trabalho objetiva analisar, o uso 
do rádio como instrumento para a educação do campo visando a área de segurança do 
trabalhador rural. Para isso, no período de um ano, analisou - se duas grades de programação de 
diferentes emissoras de rádio, uma com alcance nacional (Rádio Nacional da Amazônia AM 11.780 
KHz e 6.180 KHz Brasília-DF) e outra local (Rádio Nova Xavantina AM 710 MHz, Nova Xavantina-
MT) visando identificar nas suas respectivas programações temas que remetem a educação no 
campo, e dando um enfoque aos temas relacionados a segurança do trabalhador rural. O 
procedimento adotado para a coleta de dados foi a pesquisa bibliográfica e documental. Na Rádio 
de Nova Xavantina, durante o período estudado, foram realizados seis programas que abordaram 
a temática segurança do trabalhador rural, representando 12% do total dos programas que foram 
ao ar. Já na Rádio Nacional de Brasília, no programa analisado o assunto segurança do trabalhador 
rural foi abordado em quatro programas, inteirando 3% do total de assuntos abordados em 152 
programas. - Conclui-se que o uso do rádio como instrumento de educação para o homem do 
campo visando a segurança no trabalho rural ainda é pouco explorado nos dois programas das 
emissoras estudadas. 
 
Palavras-chave: PNATER. Extensão Rural. Acidente rural. Comunicação Rural. Agroecologia. 
 
 

AULA DE CAMPO NO CURSO DE AGROECOLOGIA 
 

Rosangela Mendes Borges Ermita 
Gesabel Lopes de Souza 

Cristiane Dantas de Souza Pletsch 
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Resumo: 
A aula de campo permite que sejam articuladas a teoria e a prática no sentido de construir uma 
aprendizagem, compreendendo conteúdos e conceitos complexos relacionados à Agroecologia. 
Esta comunicação tem por objetivo avaliar a expectativa e o aperfeiçoamento cognitivo dos 
educandos, de diferentes semestres do curso do EMIEP, Técnico em agroecologia, realizado na 
Escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho, perante as aulas de campo nas disciplinas das Ciências 
Agrarias, Ciência Humana, Ciência Naturais, Linguagens. Como material metodológico foi aplicado 
questionários, suscitando a necessidade, a importância e a aplicabilidade das aulas de campo. 
Partindo da analise dos dados é possível afirmar que 100% dos educandos mostraram grande 
interesse na participação das aulas de campo. 
 
Palavras-chave: Agroecologia. Interdisciplinar. Aula de campo  
 
 
CARACTERIZAÇÃO DA ADUBAÇÃO NO CULTIVO DA MANDIOCA (MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) 

NO ASSENTAMENTO VALE DO SOL I, TANGARÁ DA SERRA - MT 
 

Johnny Vieira de Araújo Snicheloto 
Ana Claudia da Costa 

Willian Marques Duarte 
 
Resumo: 
A mandioca (Manihot esculenta C.) é uma das culturas mais importantes nas propriedades da 
agricultura familiar do Brasil, que chegam a produzir 87% da produção nacional. Ela pode ser 
utilizada tanto na alimentação animal quanto na alimentação humana, bem como a possibilidade 
dos subprodutos que podem ser obtidos com a raiz.O Brasil é o 2º maior produtor mundial, com 
uma produção anual superior a 20 milhões de toneladas.A produtividade média nacional gira em 
torno de 14,73 t ha-1, e Mato Grosso chega a 15 t ha-1.O objetivo dessa pesquisa foi caracterizar as 
práticas de adubação na mandioca no Assentamento Vale do Sol I, localizada no município de 
Tangará da Serra – MT. A coleta de informações para a realização da pesquisa baseou-se na 
aplicação de questionário nas visitas realizadas aos agricultores familiares. Entre as práticas de 
adubação e corretivos, os resultados mostram que apenas 20% dos produtores realizam a 
calagem, identificando que é uma técnica pouca utilizada pelos agricultores. Quanto à fonte de 
adubação, apenas 30% dos agricultores realizam adubação química ou orgânica, aqueles que 
utilizam a adubação orgânica 80%preparam o solo com cama de frango. O uso de adubos e 
corretivos é fundamental para uma boa produtividade e conservação dos solos nos 
agroecossistemas, garantindo as condições necessárias para fornecimento de nutrientes e 
sustentabilidade dos sistemas agrícolas.  
 
Palavras-chave: Mandioca. Sistemas de produção. Manejo. Agricultura familiar. 
 
 

DIVERSIDADE PRODUTIVA E PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS DO ASSENTAMENTO VALE DO SOL I, 
TANGARÁ DA SERRA - MT 

 
Ana Claudia da Costa 

Willian Marques Duarte 
Johnny Vieira de Araújo Snicheloto 
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Resumo: 
Após o período da Revolução verde na agricultura brasileira, o resultado foi práticas agrícolas 
insustentáveis nos agroecossistemas, alta dependência de insumos agrícolas, perda de materiais 
genéticos de sementes tradicionais, degradação dos solos, simplificação dos sistemas agrícolas e 
políticas públicas que não garantiam a permanência dos agricultores no campo. Objetivou-se 
verificar a diversificação dos cultivos e as práticas agrícolas realizadas no Assentamento Vale do 
Sol I, em Tangará da Serra - MT. Para obtenção das informações foi utilizado um questionário para 
auxiliar na coleta de dados e visitas em 10 propriedades por critério de disponibilidade das 
famílias. Quando realizada as visitas foi adotada a técnica da observação participativa, sendo está 
definida como um processo em que a presença do observador numa situação social é mantida 
para fins de investigação científica. Constatou-se que os agricultores realizam cultivo agrícola para 
subsistência e o excedente é destinado para comércio. Pois este é um modo de otimizar o espaço 
da propriedade de maneira eficiente, suprindo financeiramente suas necessidades, além de 
manter a qualidade na mesa das famílias. É possível observar a importância da diversificação 
conforme relatos da agricultura, “Olha, aqui nós procuramos ter de tudo um pouco. Tem mandioca 
né (eu faço polvilho e farinha), laranja, mexerica, porco, graviola, maracujá, limão. Faço polpa de 
fruta também pra vender.” (Mulher de 47 anos). Quanto ao manejo agrícola realizado nas 
propriedades familiares, ainda é incipiente a práticas agroecológicas por ser de constituição 
recente e ausência de assistência técnica. Parte das informações técnicas que os agricultores 
possuem, segundo relados dos mesmos são de ações extensionistas realizados pelo Campus 
Universitário de Tangará da Serra – UNEMAT do curso de Agronomia.  
 
Palavras-chave: Agricultura familiar. Agroecologia. Variedade alimentar.  
 
 

HORTA PEDAGÓGICA 
 

Eva Aparecida da Silva 
José Santana das Neves 

Maria Mariana Batista 
 
Resumo: 
Esta comunicação tem o objetivo de apresentar os resultados referentes a dimensão didática do 
projeto Horta Pedagógica na Escola Sabino Ferreira Maia no Distrito de currupira Município de 
Barra do Bugres. A Horta Pedagógica no ambiente escolar foi planejada como um ambiente 
didático capaz de promover a discussão sobre vida saudável, cidadania e ambiente. Foi pensada e 
organizada com a participação de professores, estudantes, gestão da escola e administrativos 
privilegiando o ponto de vista de que a vida depende do ambiente e o ambiente de cada cidadão. 
criar na escola uma área verde produtiva pela qual o grupo se sinta responsável e mostrar para a 
comunidade escolar a importância de estar saboreando um alimento saudável e nutritivo foi um 
dos aspectos de maior êxito do projeto. Os dados apresentados referem-se ao ano de 2013 e 2014 
e descrevem o contato com a terra no preparo dos canteiros, o encanto com as sementes que 
brotam como mágica e a prática diária e cuidados. Portanto através desse trabalho percebe que é 
possível ofertar uma alimentação de melhor qualidade e criar um ambiente educativo capaz de 
sintetizar várias discussões fundamentais em um mesmo projeto. 
 
Palavras-chave: Saúde. Ambiente. Horta. Educação escolar. 
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LEVANTAMENTO DE INIMIGOS NATURAIS E SUA IMPORTÂNCIA NA PRODUÇÃO DE BERINJELA 
EM ASSENTAMENTO RURAL EM TANGARÁ DA SERRA-MT 

 
Inês Roeder Nogueira Mendes 

João Paulo Ascari 
Esdras da Silva Santos 

 
Resumo: 
A grande demanda por produtos orgânicos e de qualidade, tem levado os produtores de olerícolas 
a evitar o uso de produtos químicos e utilizar técnicas agroecológicas em suas áreas. Mesmo 
sendo a mais rústica da família Solanaceae, a cultura da berinjela ainda pode sofrer com o ataque 
de algumas pragas que comprometem seriamente a qualidade dos frutos, porém são facilmente 
controlas pelos inimigos naturais presentes na área, estes mantem a população de indivíduos 
nocivos abaixo do Nível de Controle. O objetivo deste estudo foi determinar a ocorrência de 
inimigos naturais na cultura da berinjela em propriedade rural de agricultura familiar e mostrar ao 
produtor a importância dos mesmos no controle de pragas, reduzindo assim as aplicações de 
defensivos químicos. O estudo foi realizado no lote 54, Assentamento Vale do Sol I, Tangará da 
Serra, MT, a 240 km de Cuiabá. As amostragens foram realizadas semanalmente por um período 
de dois meses utilizando 20 plantas de berinjelas escolhidas aleatoriamente na área, onde cada 
planta foi considerada como uma parcela. As plantas foram marcadas com fita colorida, para 
determinar a população dos inimigos naturais encontrados na área foi utilizado o método de 
contagem direta, onde foram contabilizados os indivíduos encontrados em cada planta, para o 
fungo entomopatogênico e a vespa parasitoide, foi quantificado o número de insetos infectados, 
comprovando a ataque por métodos laboratoriais. Os inimigos naturais encontrados foram: 
joaninhas (Cycloneda sanguinia); bicho lixeiro (Chrysoperla sp); tesourinha (Dorus sp), vespa 
parasitóide (Aphelinus sp) e o fungo entomopatogênico. Todas as pragas encontradas estavam 
sendo naturalmente controladas por algum desses inimigos naturais, que aumentavam sua 
população quando não era realizado controle químico. 
 
Palavras-chave: Agroecologia; controle de pragas; sustentabilidade; Solanum melongena L. 
 
 
PRÁTICAS AGROECOLÓGICAS JUNTO AOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS (EES) 

MAPEADOS PELOS SIES EM 2013 NA COMUNIDADE DA CHÊ GUEVARA NO ASSENTAMENTO 
ANTÔNIO CONSELHEIRO/TANGARÁ DA SERRA-MT: RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Sandro Benedito Sguarezi 

Willian Marques Duarte 
Eduardo Graudinus Gazoni 

Resumo: 
A preocupação com a preservação dos agroecossistemas e a conservação dos recursos naturais 
pode garantir um desenvolvimento rural sustentável na agricultura familiar. Deste modo as 
práticas agroecológicas passam a ser pesquisada com maior enfase no campo da produção 
científica, e como ciência está preocupada com a aplicação direta na agricultura, na organização 
social e no estabelecimento de novas formas de relação entre a sociedade e a natureza. A 
Agroecologia adota práticas e ténicas que vise o melhor aproveitamento dos recursos locais, 
manejo do solo, uso conforme sua aptidão agrícola, conservação dos recursos hídricos, que 
garante a subsistência das unidades familiares. Neste contexto, o novo paradigma da Agroecologia 
propõe mudanças nos sistemas e práticas agrícola no desenvolvimento rural, a pesquisa teve 
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como objetivo identificar e caracterizar as práticas agroecológicas utilizadas no assentamento. 
Além disso, o projeto visa identificar demandas de pesquisa e extensão na comunidade e 
iniciativas sócio produtivas pelo viés da autogestão. Os resultados preliminares mostram que 
existem iniciativas de autogestão junto a essa comunidade que são guiadas pelos principios da 
agroecologia. Apesar do ‘envelhecimento do campo’, um fator importante identificado na 
pesquisa é o envolvimento da juventude camponesa no processo de construção de alternativas de 
trabalho associado e geração de renda inseridas nas práticas agroecológicas. Isso reforça a 
necessidade de repensar políticas públicas de inclusão sócio produtiva para esse público. Também 
identificamos que várias iniciativas com base na agroecologia e na economia solidária diminuíram 
no período entre 2004 e 2014, sendo que um dos motivos pode ser o afastamento da universidade 
dessa comunidade. Os resultados preliminares mostram a necessidade de aprofundar a pesquisa 
no sentido melhor compreender essa realidade. 
 
Palavras-chave: Agroecologia. Economia solidária. Desenvolvimento rural. 
 
 

TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA: UMA ANALISE NA PROGRAMAÇÃO RURAL DA TV ABERTA 
BRASILEIRA 

 
Rafael Pereira de Almeida 

Gilmar Laforga 
Resumo: 
Nos últimos anos um novo sistema de produção baseado em princípios ecológicos e sociais vem 
crescendo e ganhando espaço no meio rural brasileiro, porém ainda são cometidos diversos 
equívocos quanto a sua definição e conceito, este sistema é baseado na ciência da agroecologia, e 
a mesma é à base da nova Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER). O 
presente trabalho teve por objetivo analisar a grade de programação da TV aberta brasileira com 
ênfase nos programas voltados a agropecuária de forma geral, sendo realizado o 
acompanhamento destes programas por um período de 16 meses, observando todas as 
reportagens que foram ao ar neste período e se as mesmas difundem as novas tecnologias 
baseadas nos princípios da agroecologia. Considerando que a televisão é um dos importantes 
métodos de extensão rural, ou seja, possui grande capacidade de divulgação de uma tecnologia, 
pois esta atinge um grande número de pessoas em um curto espaço de tempo, e ainda 
proporciona ao telespectador som e imagem, facilitando a aprendizagem por parte do mesmo. E 
com a realização do presente trabalho foi possível observar que a mídia televisiva de fato vem 
contribuindo na divulgação de matérias com esse foco voltado à transição agroecológica, já que de 
um total de 1.392 reportagens assistidas durante todo o período, 8,84% foram abordando os 
princípios agroecológicos: inclusão social, economia solidária, preocupação com as gerações 
futuras, manejo correto dos agroecossistemas, e a prática agropecuária com base na ecologia. 
 
Palavras-chave: PNATER. Extensão Rural. Educação do campo. Comunicação Rural. 
 
 

GT 12: Os Programas de Iniciação a Docência e a Diversidade Cultural 
Neste GT prioriza-se discutir e refletir criticamente os programas institucionais de iniciação à 
docência como alternativa para fortalecimento da formação inicial, considerando as vinculações 
entre os saberes construídos na universidade e os saberes que, cotidianamente, são produzidos nas 
unidades escolares. Assim os trabalhos inscritos devem aglutinar discussões relacionadas à 
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exclusão/inclusão escolar, escola e comunidades, entre outros temas relacionados à formação 
inicial docente a partir de pressupostos que atendam as demandas do processo ensino-
aprendizagem, ao aperfeiçoamento dos procedimentos teórico-metodológicos, a uma organização 
curricular interdisciplinar na qual o fazer na e para a educação básica seja parte integrante da 
formação do licenciando. 
 
Coordenadores: 
Geni Conceição Figueiredo – UNEMAT 
Wérica Duarte – Assentamento Antônio Conselheiro 
Leonilda de Oliveira – SEMEC 
 
 

A INSERÇÃO DO LICENCIANDO NO AMBIENTE ESCOLAR: UM OLHAR PARA A FORMAÇÃO 
DOCENTE A PARTIR DO PIBID CAPES/UNEMAT 

 
Rodrigo de Santana Silva 

Giseli Veronêz da Silva 
 

Resumo: 
É de suma importância a inclusão do licenciando no contexto escolar desde o início de sua 
formação, aproximando as teorias adquiridas na universidade com a vivência da realidade do 
ensino na rede pública. Desta forma, apresentamos com esse trabalho as atividades em 
desenvolvimento no subprojeto PIBID Letras/Inglês da Universidade do Estado de Mato Grosso. O 
programa em execução tem por objetivo propiciar experiências didático-pedagógicas aos 
acadêmicos que desenvolvem e aplicam as atividades ao longo do semestre letivo, trazendo a 
possibilidade ao graduando em Letras/Inglês de vivenciar o cotidiano do ambiente escolar. Para o 
desenvolvimento do projeto são utilizadas aulas simuladas com apresentações dinâmicas teóricas 
e práticas, com o auxílio de equipamentos audiovisuais, laboratório de Línguas, sala de vídeo e 
biblioteca e discussões de textos teóricas por meio de fóruns online e presenciais. Depois de todo 
um planejamento do projeto, as atividades seguem em execução, em que podemos destacar um 
positivo envolvimento dos alunos com as propostas do PIBID. O programa proporciona o 
levantamento de questões importantes e urgentes quanto a atual situação do sistema 
educacional, que precisa com urgência reestruturar seus princípios básicos, tornando o ensino 
público um instrumento capaz de transformar cidadãos críticos e participativos do projeto de 
sociedade, e com a certeza que é necessário envolver todos na promoção pela educação de 
qualidade.  
 
Palavras-chave: Formação docente. Ensino Língua Inglesa. PIBID. 
 
 

DA TEORIA À PRAXIS: EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

Patrícia Casagrande 
Leonilda de Oliveira 

Resumo: 
Este trabalho tem por objetivo apresentar as atividades realizadas pelos acadêmicos do Projeto de 
Iniciação a Docência (PIBID) de Língua Espanhola da UNEMAT “Campus” de Tangará da Serra na 
instituição de ensino CEJA- (Centro de Educação de Jovens e Adultos) Antônio Casagrande. Por 
meio deste, procura-se elucidar os trabalhos efetivados a partir das atividades e práticas 
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pedagógicas realizadas pelos pibidianos juntamente com supervisora e coordenação do projeto e 
demais segmentos da comunidade escolar. Busca - se explanar as experiências adquiridas bem 
como as aclarações sobre as metodologias de ensino de língua espanhola adotadas por essa 
instituição. A partir desses aspectos tem-se por objetivo uma breve explicação sobre os 
procedimentos utilizados pela escola, e apresentar essa experiência particular que visa a um 
processo inovador de aprendizagem de LEM - Língua Estrangeira Moderna.  
 
Palavras-chave: Metacognição. Língua Espanhola. Iniciação a Docência.  
 
 

DA UNIVERSIDADE A ESCOLA: DA TEORIA A PRÁTICA 
 

Helen Cristina Ladeia 
Ademir Manoel Ferreira 

 
Resumo: 
Este texto é resultado de uma experiência vivenciada no Projeto de Iniciação a Docência – PIBID 
do curso de Letras/Espanhol, da Unemat. Partindo do tema que trata da diversidade étnico-
cultural e como é lidada no ambiente escolar, pudemos adentrar e acompanhar o verdadeiro 
universo do professor melhorando consideravelmente o nosso processo de formação, onde 
saboreamos os prazeres do mediador do conhecimento e também os desprazeres causados pela 
inquietude da profissão e pelo sistema que regula e muitas vezes detém o profissional em sua 
atuação. Através dos relatos de nossas reflexões sobre as viagens, produções, horizontes que nos 
foram abertos e todo conhecimento que só pode ser adquirido a parti do projeto, faz-se o 
despertar para o professor criador, inovador e capaz de formar mentes críticas, que precisamos e 
queremos ser/ter. 
 
Palavras-chave: Vivência. Universidade. Escola. Conhecimento. 
 
 
DISCUTINDO DIVERSIDADE CULTURAL EM SALA DE AULA: O ESPAÇO DA INICIAÇÃO A DOCÊNCIA 

PARA UMA PERSPECTIVA DE FORMAÇÃO PLURAL 
 

João Pedro Pereira Rocha 
 
Resumo: 
Faz algum tempo que a escola brasileira vem se confrontando com problemáticas de diversas 
ordens e naturezas, levando pesquisadores e estudiosos, preocupados com o espaço escolar, a 
lançarem mão de reflexões sobre temáticas como racismo e descriminação no meio escolar. 
Tomando o ambiente escolar como espaço importante para o enfrentamento de problemáticas 
atuais, como racismo e discriminação, o presente trabalho teve por objetivo analisar o modo 
como, por meio da iniciação a docência, a interdisciplinaridade pode vir a ser ferramenta de suma 
importância para discussões a partir do eixo, diversidade cultural em sala de aula. Pensando a 
importância de refletir a questão da diversidade cultural em sala, a atividade recorreu a um 
método de trabalho que atentasse para uma bibliografia que se debruça não apenas sobre a 
pluralidade das culturas, mas também sobre a interdisciplinaridade, importante ferramenta para 
formação inicial de futuros professores. Após o desenvolvimento da pesquisa é possível indicar ao 
menos duas ponderações passíveis de reflexões. As “Diretrizes” são de fundamental importância, 
em termos de orientação aos iniciados à docência, por assinalar uma educação para preparação 
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de cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial. Os programas de iniciação a docência 
representam alicerce importante quando da existência de objetivos que visam incorporar de 
forma vigorosa, à formação de professores, às pesquisas que abordam historicamente 
experiências concretas de criação e transformações culturais e identitárias. Portanto, faz-se 
necessário uma devida atenção dos envolvidos com a iniciação à docência, de modo à, 
futuramente, romper com o despreparo que muitos docentes demonstram ao abordar diversidade 
cultural em sala de aula.  
 
Palavras-chave: Iniciação a docência. Formação Profissional. Diversidade Cultural. 
 
 

DOCÊNCIA TEORIA X PRÁTICA 
 

Tereza Cristina de Souza 
Wérica Mirlen Duarte 

 
Resumo: 
O presente relato tem como objetivo socializar as contribuições do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. Um dos principais elementos que determinam uma boa 
qualidade de ensino é a formação inicial dos professores. Sabendo que um dos objetivos do 
programa é contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 
docentes, acreditamos que o PIBID contribui para a correção das deficiências supracitadas e com 
os avanços que o país tanto precisa no que se refere à educação e à formação docente de 
qualidade. Mas são poucos os professores que tem essa oportunidade de participar do Programa, 
muitos acadêmicos nem sabem da existência desse programa. Foi a partir de um Decreto 
Presidencial, 2009, que se abriram as portas à criação da Política Nacional de Formação Docente; 
no decreto n°6.755 lemos: Fica instituída a Política Nacional de Formação de Profissionais do 
Magistério da Educação Básica, com a finalidade de organizar, em regime de colaboração entre os 
entes federados, a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para as redes 
públicas de educação básica. Os acadêmicos participantes do Programa relataram que este os 
ajudou a conhecer assuntos problemáticos do contexto escolar. Em contraponto, os professores 
que não tiveram essa oportunidade saem da universidade diretamente para as salas de aula e se 
deparam com uma dura realidade: lidar com o educando com dificuldade de leitura e escrita, 
indisciplina, uma sala multifaseada. Como trabalhar a escrita desses alunos? São inúmeras 
perguntas que o profissional se faz ao ingressar nessa realidade, porém com o passar do tempo a 
prática vai tomando forma. Concluímos que na universidade muitas das vezes temos teoria, a 
prática vem com a experiência que só se adquire no dia a dia. 
 
Palavras-chave: Teoria. Prática. Docência. Realidade. 
 
 

O ENSINO REGULAR PARA ALUNOS SURDOS ATRAVÉS DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS: A 
IMPLANTAÇÃO DA LIBRAS NA ESCOLA ESTADUAL DEMÉTRIO COSTA PEREIRA 

 
Cleidilene Garcia de Almeida 

Tatiane Alves da Silva 
 
Resumo: 
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A presente comunicação pretende discutir questões acerca do ensino regular para alunos surdos 
através da Língua Brasileira de Sinais na Escola Estadual Demétrio Costa Pereira do município de 
Cáceres – MT. Esta proposta esta fundamentada em um diagnóstico realizado na escola campo do 
subprojeto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação á Docência do Curso de História, para 
tanto apresentaremos o resultado preliminar obtido na pesquisa realizada na referida escola. Na 
observação verificamos os desafios e dificuldades enfrentados pelo professor e o aluno surdo. A 
partir do referencial da educação inclusiva buscar refletir acerca da importância do intérprete de 
LIBRAS no Ensino de História. 
 
Palavras-chave: LIBRAS. Educação de Surdos. Intérprete. Ensino de História.  
 
 

O PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DE LÍNGUA ESPANHOLA X CEJA ANTONIO 
CASAGRANDE UMA CONEXÃO DE SABERES ENTRE A UNEMAT E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS EM TANGARÁ DA SERRA/MT 
 

Geni Conceição Figueiredo 
 
Resumo: 
Este artigo visa apresentar alguns aspectos da atuação do Programa de Iniciação à Docência de 
Língua Espanhola, doravante PIBID, vinculado à Licenciatura em Letras da UNEMAT – Campus 
Universitário de Tangará da Serra, junto ao Centro de Educação de Jovens e Adultos “Antônio 
Casagrande” no município de Tangará da Serra, Mato Grosso é objetivo deste estudo. O 
PIBID/Língua Espanhola teve início, no CEJA Antônio Casagrande, no 2º semestre de 2012, cujo 
foco é aperfeiçoar a formação acadêmica dos licenciandos em uma modalidade diferenciada de 
ensino que é a educação de jovens e adultos. O referencial teórico se delineou a partir dos estudos 
oriundos do Parecer CNE/ CP n. 9/ 2001, da Resolução CNE/ CP n. 1, de 18/02/2002. Nos 
encontros de formação dos bolsistas são abordados aspectos conceituais dos assuntos 
trabalhados, há construção de material didático, bem como participação dos alunos nas atividades 
da escola parceira, a saber: Sala de Educador, Sábados Culturais, Ciclo de Estudos, entre outros. 
Esta vivência cotidiana no ambiente escolar, pleno de particularidades, tem permitido aos 
bolsistas perceber as transformações que o processo de ensino-aprendizagem pode operar na 
realidade social dos alunos de um CEJA. 
 
Palavras-chave: PIBID. Educação de Jovens e Adultos. Formação de professores. 
 
 

OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DO 8º ANO EM 
TANGARÁ DA SERRA – MT 

 
Fabiana de Castro Silva 

 
Resumo: 
Este artigo relata uma atividade realizada com alunos do 8º ano B da Escola Estadual Emanuel 
Pinheiro no município de Tangará da Serra - MT, na aula de Matemática como prática do projeto 
“Observatório da Educação com Foco em Matemática e Iniciação às Ciências”. O OBEDUC é um 
projeto de intervenção na unidade escolar, tendo como metodologia a pesquisa-ação. Participam 
deste projeto três universidades brasileiras: Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade 
do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). O pólo de 
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Tangará da Serra é coordenado pela prof. Drª. Maria Elizabete Rambo Kochhann e envolve 11 
escolas participantes nos municípios de Nova Olímpia, Nortelândia, Tangará da Serra, 
Rondonópolis, Cáceres e Barra do Bugres. A atividade desenvolvida intitula-se “Trabalhando 
geometria com o auxílio do geoplano: explorando o conceito de área e perímetro”, sendo esta 
uma atividade proposta baseada em alguns descritores da matriz do SAEB e no reconhecimento 
das dificuldades de alguns alunos no tema II – Grandezas e Medidas na disciplina de matemática. 
Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois possibilitaram aos alunos o desenvolvimento da 
percepção visual de formas geométricas planas e o cálculo de área e perímetro de figuras planas, 
além de que puderam aprender de maneira diferenciada e com auxílio de um excelente material 
de apoio ao ensino da geometria: o geoplano. 
 
Palavras-chave: Observatório da educação. Matemática, Geoplano. 
 
 

PIBID - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 
 

Wérica Mirlen Duarte 
Rilvânia Vieira Dias da Silva 

Elianai Moreira de Carvalho Oliveira 
 
Resumo: 
Esta comunicação vem apresentar o Programa Institucional de Iniciação à Docência no Campus da 
UNEMAT- Universidade do Estado de Mato Grosso Campus de Tangará da Serra, no curso de 
Letras. O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 
professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura 
participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação 
Superior, com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, em 
parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. O Programa deve promover a 
inserção dos estudantes no contexto escolar desde o início da sua formação acadêmica para que 
desenvolvam atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de 
um professor da escola. Desta forma por meio de pesquisa analisar: acadêmicos participam deste 
programa atualmente; mudança qualitativa o Programa tem contribuído na formação inicial 
docente enquanto acadêmicos; articulação entre a teoria com a prática, a partir de situações 
educativas concretas. Pretendemos também saber o número de escolas públicas em Tangará da 
Serra que participam do programa, pois sabemos que houve um considerável aumento do número 
de unidades de ensino que passaram a fazer parte do Pibid, isso ampliou as possibilidades de 
envolvimento dos participantes do processo num movimento amplo de aprendizagem, valorização 
e realização profissional.  
 
Palavras-chave: PIBID. Formação inicial. Espaço escolar.  
 
 

PROGRAMA PIBID: TRABALHO PEDAGÓGICO COM ALUNOS QUE APRESENTAM DIFICULDADES 
NA COMPREENSÃO DA LEITURA E ESCRITA 

 
Gelson Simões Magalhães 

Lenice Silvestre Lopes 
Amilton da Silva Amaral 
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Resumo: 
O tema proposto é de uma pesquisa que está em desenvolvimento numa escola pública do 
município de Novo Horizonte do Norte-MT. Ao atuar como bolsista PIDIB nesta instituição, desde 
o ano de 2013, em turmas de alfabetização, ajudamos na aplicação das atividades e no processo 
de ensino e aprendizagem. Assim, surgiu a inquietação para saber se o trabalho enquanto bolsista 
estava colaborando no desenvolvimento da capacidade de leitura e escrita de alunos do primeiro 
ano da alfabetização. Sobre esta questão, a proposta da pesquisa é voltada para um trabalho 
individual com os alunos que apresentam dificuldades na construção da leitura e escrita. O 
objetivo é proporcionar condições pedagógicas para a superação de dificuldades na leitura e 
escrita de alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental. Durante o ano letivo de 2014 serão 
realizados quatro diagnósticos (março, junho, setembro e dezembro) com quatro alunos para 
acompanhar o avanço da leitura e escrita destes. Esses diagnósticos possibilitarão analisar como 
os alunos estão escrevendo e entendendo a escrita e, vendo em qual nível de hipótese de escrita 
estes alunos se encontram: Pré-silábica; Silábica; Silábico-alfabética ou Alfabética. Esta pesquisa é 
de cunho qualitativo, onde analisaremos, durante os diagnósticos e durante o trabalho individual 
com os sujeitos da pesquisa, o avanço na construção da leitura e escrita, as atividades propostas e 
a forma de mediação no trabalho pedagógico, sendo o próprio pesquisador o mediador desse 
processo. 
 
Palavras-chave: PIBID. Alfabetização. Leitura e Escrita.  
 
 

UMA REFLEXÃO SOBRE AS PRÁTICAS “PIBIDIANAS” NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS 
 

Débora Aparecida Blanco Gonsales Rodrigues 
Vanubia Cristina Nunes dos Santos 

 
Resumo: 
O PIBID, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID de Língua Espanhola, 
financiado pelo CAPES esteve presente na UNEMAT e no cotidiano de muitos acadêmicos desta 
instituição. O projeto em questão tem por objetivo aperfeiçoar e valorizar a formação dos 
professores, elevando assim a qualidade dos cursos de licenciaturas bem como promover uma 
articulação entre teoria e prática. O presente trabalho visa descrever as experiências advindas do 
desenvolvimento das atividades realizadas na escola CEJA, uma instituição que trabalha com 
jovens e adultos de Tangará da Serra – MT. As atividades baseavam – se: Em acompanhamentos e 
apoio ao desenvolvimento dos alunos através de monitorias, novas metodologias para se ensinar 
uma língua estrangeira de forma lúdica e produtiva, construção de material didático alternativo e 
também a participações em ciclos de estudos a respeito de concepções de ensino e aprendizagem 
para a Educação Básica entre outras. Tendo como referencias Teóricos, compositores, contistas 
como Quim Monzó poetas como Pablo Neruda para assim ampliar o imaginário dos alunos quanto 
ao ensino e aprendizagem de Língua Espanhola demonstrando assim o caráter interdisplinar do 
que é ensinar e aprender língua estrangeira. Partindo das discussões sobre filmes, poemas e 
contos foi possível propor produções textuais e atividades lúdicas com a finalidade de aproximar 
os alunos de uma segunda língua. A relevância do trabalho realizado pelos “pibidianos” nas 
escolas revela a necessidade de estreitar o caminho entre universidades e escolas de ensino 
básico, o contato com a prática muda o olhar sobre as teorias que nos são oferecidas na 
universidade e que aparentemente não serão mais utilizadas o que é um grande equívoco já que 
para a execução da prática exige-se conhecimentos teóricos. Para nós, enquanto bolsistas e 
pesquisadoras do PIBID entendemos que no processo de formação docente, essa experiência 
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resulta no enriquecimento e amadurecimento do relacionamento entre teoria e prática, bem 
como da reflexão de novas metodologias de ensino. 
 
Palavras-chave: PIBID. Relato de experiência. Reflexão. Língua Espanhola.  
 
 

GT 13: Educação, Direito e Diversidade 
Este GT trata das temáticas que se vinculam as discussões sobre o Direito protagonizadas pelos 
movimentos sociais e ambientais do final do século XX. Tem como pano de fundo as recentes 
políticas públicas e o modo como se relacionaram com as noções de Estado plurinacional no Brasil 
e na América Latina. Vai receber trabalhos que articulem o tema do Ambiente, Diversidade étnico 
racial e movimentos sociais campesinos. 
 
Coordenadores: 
Cristina Lucena Pereira Dias 
Helio Monzilar – UFMT/Aldeia Umutina. 
 
 

A DIVERSIDADE DOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NA EEEFM MANUEL BANDEIRA NO 
MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE – RO 

 
 

Márcia Martins de Sousa dos Anjos  
Liana Ferraz Bedôr Jardim 

 
Resumo: 
Acreditamos que a escola trabalhando as relações etnicorraciais reconhece os saberes e valores da 
diversidade, favorecendo desse modo o acesso e permanência de adultos no Ensino Médio. O 
presente trabalho tem por objetivo identificar e analisar a diversidade cultural dos estudantes que 
fazem o Ensino Médio, no período noturno, na EEEFM Manuel Bandeira no município de Colorado 
do Oeste. É uma pesquisa exploratória, com levantamento de dados através do método de survey. 
Na caracterização dos alunos, observou-se que 100% dos entrevistados são jovens e adultos e 
85,43% dos frequentadores são do sexo masculino. É essencial concentrar a atenção nos 
estudantes noturnos, adultos, utilizando métodos, técnicas e tempo adequados aos mesmos para 
que promovam de fato a inclusão escolar , valorizando a diversidade.  
 
Palavras-chave: Cultura. Respeito. Valores. Discentes.  
 
 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (2011-2014): UMA ANÁLISE NO 
CONTEXTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  

 
Cássia Érika Lemos 

Tânia Maria Lima 
 
Resumo: 
A pesquisa apresenta uma análise das propostas de educação especial expressas em Planos de 
Ações Articuladas (PAR) elaborados por municípios de Mato Grosso que aderiram a esta 
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ferramenta do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). O PAR se caracteriza como um 
diagnóstico da situação educacional local que permite a elaboração de planejamento pelos 
municípios. É com base nesse planejamento que o Governo Federal define o apoio técnico e 
financeiro aos entes federados a cada quatro anos, visando auxiliar na melhoria da qualidade da 
educação. O PAR possui quatro grandes dimensões: gestão educacional, formação de professores 
e de profissionais de serviço e apoio escolar, práticas pedagógicas e avaliação, infraestrutura física 
e recursos pedagógicos. Essas dimensões incluem ações e subações da Educação Especial. A 
análise proposta neste estudo foi desenvolvida com base em dados extraídos de textos do PAR 
2011-2014 de dezesseis municípios de Mato Grosso, os quais estão disponibilizados no Sistema 
Integrado de Monitoramento e Execução e Controle (Simec). Os resultados das análises indicaram 
que a grande maioria dos municípios pesquisados intencionam a implantação e implementação 
das políticas de atendimento educacional especializado. No entanto, o maior problema apontado 
é a identificação dos professores da educação básica que atuam no atendimento educacional 
especializado, nas salas de recursos multifuncionais, e a garantia, no plano de formação 
continuada de professores, cursos nessa área, de acordo com a necessidade do sistema de ensino. 
 
Palavras-chave: Educação Especial. Planejamento. PAR. 
 
 

A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO INTERPESSOAL NA VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE NA EJA 
 

Adriana Palhana Moreira 
Letícia Romagna Gonzáles 

 
Resumo: 
Este artigo tem por finalidade demonstrar a importância da relação interpessoal na construção do 
conhecimento, visando à valorização da diversidade na EJA, uma vez que ela está constituída de 
um grupo heterogêneo em sua totalidade, onde a relação interpessoal no ambiente escolar se 
torna uma importante ferramenta de apoio ao processo de ensino aprendizagem. Com isso, os 
educandos se sentem valorizados pois suas diferenças são levadas em conta (o que foi trabalhado 
em oficinas pedagógicas com o Projeto da Diversidade na escola) e conseguem ao longo do 
processo desenvolver com mais facilidade suas atividades. Diante do tema gerador “ Qualidade de 
vida”, o projeto desenvolvido se justificou pelo fato de ressaltar a importância da diversidade e 
das diferenças individuais na construção da identidade do Ceja - Centro de Educação de Jovens e 
Adultos-Antonio Casagrande. Tem por objetivo principal trabalhar de forma dinâmica e 
convidativa os temas que norteiam as diversidades de maneira a contribuir para a conscientização 
dos educandos enquanto integrantes deste contexto. Pois, segundo os PCN´s, é papel da escola 
formar um cidadão crítico junto à sociedade em que vive. Buscou-se através deste trabalho 
construir uma visão crítica e consciente nos educandos. Para tanto, serão relatados alguns 
preconceitos relacionados a diversidade étnico racial encontrados no CEJA buscando uma 
conscientização da valorização da diversidade. 
 
Palavras-chave: Relação interpessoal. Diversidade. Aprendizagem.  
 
 

AÇÕES AFIRMATIVAS À INCLUSÃO AO ENSINO SUPERIOR: ESTAMOS ENGANANDO QUEM? 
 

Anne Caroline Fonseca Pereira 
Cristina Lucena Pereira Dias 
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Resumo: 
O artigo tem como objetivo analisar as ações afirmativas de ingresso ao Ensino Superior, 
principalmente os financiamentos públicos à Universidades Privadas. A pesquisa ingressa na 
discussão sobre o comprometimento dessas instituições em devolver à sociedade um profissional 
hábil ao mercado de trabalho. Os dados foram recolhidos em 2012, permitem uma discussão 
sobre os filtros inclusivos e o esforço de nivelamento dos ingressantes. 
 
Palavras-chave: Educação. Políticas Sociais. Equidade. 
 
 

COMO SÃO TRATADAS AS QUESTÕES DE SEXUALIDADE NA SALA DE AULA 
 

Anair Bongiovani 
Cleonice Perotoni 

Gilvani Kuyven 
 

Resumo: 
O tema sexualidade, muitas vezes são tratados com padrões de moralidade pela escola e 
principalmente pela família. Neste sentido, o professor encontra dificuldades em se relacionar 
com a temática no âmbito escolar. Muitas vezes a escola, o currículo, oferecem subsídios para o 
tema ser abordado, porém, diversos motivos levam o professor a ter certo receio em fazê-lo. O 
trabalho objetiva mostrar como os professores lidam com o tema sexualidade das crianças no 
âmbito escolar. A metodologia utilizada teve uma abordagem qualitativa, realizada a partir de 
questionários e entrevistas semiestruturadas e embasadas pela revisão bibliográfica. Os sujeitos 
das pesquisas foram professores que atuam na Educação Infantil da Escola Menino Deus em Lucas 
do Rio Verde – MT e na Escola Vinícius de Morais. Constatou-se que alguns professores sentem 
certa insegurança ao trabalharem o tema em sala de aula, principalmente porque não sabem 
como a família pode reagir em relação ao assunto, que para muitos ainda é tabu. Outro fator 
importante é o medo de falar e não ser entendido, ou ainda, ser mal interpretado, há ainda a 
questão de vivência dos professores, pois o tema para o educador não é tranquilo, para levar este 
mesmo tema aos outros, será ainda mais constrangedor, preferindo as vezes, não falar para não 
ter problemas. 
 
Palavras-chave: Professor. Educação Infantil. Lucas do Rio Verde. Insegurança. 
 
 

DESAFIOS E APLICABILIDADES DA LEGISLAÇÃO PARA EDUCAÇÃO DO CAMPO 
 

Plínio Olderi Carvalho 
Plínio Andrade Carvalho 

Marizete Carvalho 
Resumo: 
O assentamento Antônio Conselheiro está localizado na região sudoeste do Mato Grosso, seus 
limites abrangem três municípios: Tangará da Serra, Barra do Bugres e Nova Olímpia. As 
discussões apresentadas nesta comunicação têm como pretensão tecer algumas reflexões, sobre a 
Educação do Campo nas comunidades escolares que atendem aos educandos do assentamento 
Antônio Conselheiro. O texto busca refletir sobre a aplicabilidade da legislação existente, os 
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princípios e valores vivenciados na comunidade, o projeto político e pedagógico da escola e as 
perspectivas para a atuação profissional. 
 
Palavras-chave: Educação do Campo. Legislação. Avaliação. 
 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS E O RACISMO 
 

Anne Caroline Fonseca Pereira 
Cristina Lucena Pereira Dias 

Resumo: 
O artigo tem como objetivo analisar a questão do racismo a partir de uma abordagem das 
demandas referentes à diversidade nas questões étnico-raciais, voltado para uma discussão 
referente ao Brasil. Essa análise é baseada na história nacional no qual persistem fatos até mesmo 
cruéis com a notória desigualdade social e racial; e dados recentes, onde problematiza o preceito 
constitucional da igualdade. As metamorfoses ocorridas no âmbito social consistem em 
ações/práticas e políticas de superação do racismo na busca de minimizar e extinguir a 
desigualdade racial e social, essas são indispensáveis para a concretização do princípio basilar 
fundado na Constituição Brasileira, a dignidade da pessoa humana, que em decorrência disso vem 
sendo lesado. Assim ocupa lugar destacado e as políticas públicas apresentadas veem de forma a 
equiparar a sociedade. 
 
Palavras-chave: Diversidade Étnica. História. Movimentos Sociais. Ações Afirmativas. 
 
 

RIBEIRINHOS E QUILOMBOLAS DA AMAZÔNIA LEGAL INTEGRADOS ATRAVÉS DO LÚDICO E 
RELIGIOSIDADE 

 
Liana Ferraz Bedôr Jardim 

Resumo: 
A Romaria do Divino Espírito Santo do Guaporé é tradição afro-brasileira centenária, aguardada 
por todas as Comunidades do Vale do Guaporé e região circunvizinha. Devotos de grande 
diversidade, quanto à faixa etária e gênero, é que possibilita a realização da Oficina de lúdicos em 
Piso Firme, Comunidade Ribeirinha Boliviana que recebe o fervoroso cortejo religioso, pois 
compreendemos a necessidade de executar atividades com crianças e jovens que acompanham 
pais ou responsáveis. Através da ludicidade promovemos a inclusão dessa população tão 
esquecida, através da confecção e utilização de jogos e brinquedos educacionais, visando 
promover a cidadania e a Educação. Este trabalho pode ser caracterizado como pesquisa 
exploratória (MALHOTRA, 2001). A oficina foi idealizada no mês de março e concretizada no mês 
de Maio de 2012, na Comunidade Ribeirinha de Piso Firme - Bolívia. Durante a Festa do Divino 
Espírito Santo do Guaporé entre os dias 23 a 29 de maio de 2012, com integrantes de diversas 
Comunidades Ribeirinhas Quilombolas do Vale do Guaporé. Observou-se pelo perfil 
socioeconômico e cultural, além da diversidade de gênero e etnias em relação ao interesse pelo 
conhecimento através da diversão, bem como o caráter religioso do festejo. Assim enfatizamos a 
carência do conhecimento e da necessidade de atividades didáticas pedagógicas prazerosas e 
estimulantes. De acordo com Weston (200) a utilização do lúdico torna o ato de aprender 
agradável, interessante, divertido e rico em conhecimentos afins. Interessante ressaltar, que os 
brinquedos e jogos foram criados com materiais recicláveis, peças e filmes contemplando o meio 
ambiente e a sustentabilidade, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e 
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promovendo o empoderamento do saber da Comunidade Ribeirinha.  
 
Palavras-chave: Ribeirinhos. Inclusão. Lúdicos 
 
 

GT 14: Patrimônio, Arte e Literatura na América Latina 
Este GT prioriza-se discutir e refletir questões concernentes ao tema: Patrimônio, Arte e Literatura 
da América Latina com abordagens que envolvam a arte bem como a memória e a identidade 
cultural da América Indígena e Africana. A arte impressa tanto na arquitetura, quanto na literatura 
como em suas demais formas, são instrumentos de expressão cultural e de sua diversidade. Os 
trabalhos inscritos neste GT devem considerar a relevância das manifestações culturais como 
agentes perpetuadores da história como patrimônio material e imaterial. 
 
Coordenadores: 
Priscilla Waldow 
Marcos Camargo 
Norma Menezes - UFRJ 

 
 
 

A POBREZA NO TERCEIRO ESPAÇO: EMERGÊNCIAS LITERÁRIAS 
 

Ewerton Rezer Gindri 
 
Resumo: 
Nos países latino-americanos, a pobreza assume diversas formas e é constantemente debatida em 
diferentes meios. Na literatura a presença desse tema não é recente, e sua abordagem vai desde a 
descrição do espaço, como nas linhas de Manuel Antônio de Almeida, ao lugar de destaque que os 
autores da geração modernista de 1945 lhe dão. Contudo, nas últimas décadas do século passado 
o conto brasileiro toma o tema de uma forma distinta e entre os principais autores desse gênero 
temos uma abordagem que discutirá a constituição da identidade e da cultura nesse/desse 
contexto. Portanto, tendo por base os estudos de literatura e sociedade, especialmente a obra de 
Antônio Candido, e o conceito de Terceiro Espaço, como o postularam diversos autores, tais como 
Zilá Bernd, toma-se aqui o conto “Relato de Ocorrência”, de Rubem Fonseca, para discutir como 
esse gênero literário, significa a pobreza no final do século passado através da emergência de um 
terceiro espaço, lugar de dupla deriva, da identidade e dos sentidos.  
 
Palavras-chave: Conto. Emergência. Deriva. Pobreza. 
 
 

ARTE, CULTURA E ARQUITETURA INDÍGENA: MISTICISMO, TRADIÇÃO E LITERATURA 
CONTEMPORÂNEA 

 
Sílvio Takeshi Tamura 

 
Resumo: 
O presente artigo tem por objetivo apresentar algumas apreciações, pesquisas e estudos 
relacionados à arte, à cultura e à arquitetura indígena, atualmente retratada na literatura de 
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alguns escritores, tanto indígenas quanto não indígenas. A maloca é um lugar sagrado, expressa 
muitos sinais de tradição, manifesta heranças, hábitos e práticas transmitidos através de gerações, 
cultuados através da ancestralidade e da hereditariedade dos povos indígenas. A maloca 
apresenta uma arquitetura regular, sua porta de entrada representa a boca do criador do deus 
Pedra, a viga central significa a coluna vertebral e outros componentes de sua arquitetura 
representam analogia com o corpo humano, com a anatomia dos seres humanos e com a 
mitologia indígena. Os espaços da arquitetura indígena apresentam uma organização hierárquica, 
simbolizada carregada de significados e crenças, delimitando lugares, determinando sujeitos e 
disposições estratificadas. Este artigo baseia-se em relatos, escritas e reminiscências encontradas 
em diversos livros escritos por Pajés e escritores indígenas da contemporaneidade.  
 
Palavras-chave: Arquitetura indígena. Literatura indígena. Maloca. Misticismo. 
 
 

CAPELA SANTA MARIA DE DEUS – MATUPÁ/MT – PATRIMÔNIO IMATERIAL 
 

Thiago Fernandes de Carvalho 
 
Resumo: 
O registro de Patrimônio Cultural é uma forma de reconhecimento concedido pelo poder público 
que busca a valorização de bens que servirão como símbolos nacionais ou locais. O Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional explica que tal reconhecimento é feito através de análise 
de seu Conselho Consultivo. Esse conselho é constituído por nove representantes de instituições 
públicas e privadas e por mais 13 representantes da sociedade civil, indicados pela presidência e 
designados pelo Ministério de Cultura, com um mandato de quatro anos, sendo permitida a 
recondução. Apesar de muitos locais não terem o registro de Patrimônio Imaterial, o que 
prevalece é o sentimento dos moradores, o objetivo deste trabalho é mostrar que na cidade de 
Matupá, Estado de Mato Grosso, várias construções da época da colonização guardam 
sentimentos de nostalgia e patriotismo, assim como a Capela adjunta a igreja matriz do qual esse 
trabalho é tema e que simboliza a importância do patrimônio imaterial e como ele é guardado e 
preservado pela comunidade local através da oralidade entre diferentes grupos, foram realizadas 
entrevistas, e colhidos relatos que certificam que não é um reconhecimento imaterial oficial que 
constitui e preserva os bens, mais sim o valor que se agrega através de gerações. 
 
Palavras-chave: Patrimônio Imaterial. Cultura. IPHAN. Capela. 
 
 
CASA DE RONDON: UM PATRIMÔNIO HISTÓRICO GUARDADO PELO ASSENTAMENTO ANTÔNIO 

CONSELHEIRO 
 

Priscila Waldow 
 
Resumo: 
A Casa de Rondon, objeto desta análise, localizada no Município de Tangará da Serra - MT, em 
terras destinadas à reforma agrária pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) no ano de 1997, nomeado pelas famílias atendidas pelo programa de Assentamento 
Antônio Conselheiro, considerado um dos maiores da América Latina. A Casa encontra-se na 
antiga sesmaria denominada Fazenda Tapirapuã, às margens do Rio Sepotuba, atualmente é 
utilizada como apoio às atividades do Centro Municipal de Ensino Marechal Rondon, cujos alunos 
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são os moradores do assentamento. Tombada como patrimônio histórico do estado de Mato 
Grosso em 2012, recebe tal nomeação por sido outrora cede de abastecimento da “Comissão 
Construtora de Linhas Telegráphicas do Estado de Matto Grosso ao Amazonas” e moradia de 
apoio temporário ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon no período de 1906 á 1909, 
durante os trabalhos da comissão. Anos mais tarde o marechal retorna ao local juntamente com o 
ex-presidente dos Estados Unidos da América Theodore Roosevelt, durante a Expedição Científica 
“Rooselvet-Rondon” que ocorreu no período entre dezembro de 1913 a abril de 1914. Com o 
objetivo de refletir a cerca da relevância histórica e social para a região, pretende-se analisar o 
contexto em que se insere, além de discutir uma proposta de restauração e revitalização da Casa 
de Rondon no intuito de valorizar a comunidade local, a história da Comissão Telegráfica, e a 
participação dos índios Paresí, tanto na construção das linhas telegráficas como no trabalho e 
manutenção dos telégrafos da região. 
 
Palavras-chave: Casa de Rondon. Assentamento Antônio Conselheiro. Patrimônio Histórico. 
 
 

CIRCULAÇÃO DO SIRIRI E CURURU NA BAIXADA CUIABANA NA CONTEMPORANEIDADE: DUAS 
FESTAS 

 
Carlos Benedito Pinto 

 
Resumo: 
As tradições se inscrevem na modernidade de forma natural, mas não harmônica. As inovações 
interpretadas como rupturas de uma determinada tradição nada mais é do que um movimento de 
contínua e, muitas vezes, inevitáveis transformações. Este trabalho é resultado parcial da pesquisa 
que estamos desenvolvendo desde 2013 no programa de Pós-Graduação da ECCO (Estudos de 
Cultura Contemporâneas) da Universidade Federal de Mato Grosso. Temos circulado em Festas de 
Santo, eventos de diversos escopos nos quais há apresentação de siriri e cururu assim como 
exposição de outros elementos identitários da baixada cuiabana e de Mato Grosso como dança de 
São Gonçalo, dança do congo, dança dos mascarados, e boi-a-serra. Com o objetivo de fazer um 
mapeamento da circulação do cururu e siriri em Cuiabá em suas hinterlândias, entramos em 
contato com agentes culturais, dançarinos de siriri, coreógrafos, festeiros, cururueiros, siririeiros, 
folcloristas, comunicadores, etc. Ouvimos muitos depoimentos em conversas informais e em 
entrevistas gravadas, além de registro multimídia dos eventos. Percebemos a tensão existente no 
contraponto tradição e modernidade em nosso contexto geo-histórico contemporâneo. Para este 
trabalho elegemos duas festas que aconteceram no ano de 2013 para análise das transformações 
dessas tradições (cururu e siriri) na contemporaneidade. Uma é a tradicional Festa de São 
Sebastião da Comunidade do Poço, no município de Santo Antônio do Leverger, promovida pelo 
curureiro e devoto do santo em questão, Senhor Ataíde. Outra é a festa de comemoração de 20 
anos do grupo Flor Ribeirinha, da comunidade de São Gonçalo Beira Rio, Cuiabá. Analisaremos os 
processos de hibridações, ruptura e continuidade, processo de midiatização desse bem imaterial. A 
nossa pesquisa afilia-se metodologicamente ao campo da comunicação, que se apropria de vários 
campos de saberes (antropologia, filosofia, sociologia, psicologia social, semiótica, sociolinguística, 
geografia, etc). Escolhemos a abordagem da folkcomunicação para analisar as relações midiáticas 
envolvidas em nosso objeto de estudo. 
 
Palavras-chave: Siriri. Cururu. Tradição. Modernidade. 
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LITERATURA, MEMÓRIA E ARTE: NOVOS CONTEXTOS DA CONTEMPORANEIDADE 
 

Sílvio Takeshi Tamura 
Resumo: 
O presente artigo tem por objetivo apresentar, de modo sistêmico, a produção da literatura 
indígena em língua portuguesa, ressaltando a importância destas obras em relação à diversidade 
cultural, derrubando barreiras e aproximando os saberes indígenas e não indígenas, visto que 
estes apresentam uma cultura milenar, guardada e repassada através da história oral, por meio da 
memória vivida, alvitrando as reminiscências, as tradições, a nostalgia e os costumes dos seus 
antepassados. A partir das relações com o homem branco, os indígenas passaram a ter contatos, 
convertimentos e trocas de hábitos e saberes entre si - um exemplo claro deste intercâmbio é a 
arte da escrita, possibilitando, por seguinte, expressar e registrar os fatos, as lendas e as erudições 
por meio da literatura. Este choque cultural entre brancos e indígenas resultou em proventos 
positivos, pois dessa forma, proporcionou-se uma intensa troca de conhecimentos, pautados 
através dos mecanismos alfabéticos, transportando a cultura indígena para as páginas literárias 
ocidentais, e vice-versa. Além disso, o fato de os indígenas estarem escrevendo a sua própria 
história, as suas tradições e os seus costumes por meio da literatura proporciona-se, assim, a 
difusão, a disseminação e a preservação de sua cultura de uma forma tecnologicamente 
globalizada, digitalizada e midiatizada.  
 
Palavras-chave: Cultura indígena. Literatura indígena. Diversidade cultural. 
 
 

PROJETO BEIRA RIO DAS ALMAS DE PIRENÓPOLIS GOIÁS - VIVENCIAS DURANTE A 
IMPLANTAÇÃO DE UM PROJETO DE REVITALIZAÇÃO URBANA EM CURSO D ÁGUA EM SÍTIO 

HISTÓRICO 
 

Marcos Gouvêa Camargo 
 

Resumo: 
A cidade de Pirenópolis foi tombada como conjunto arquitetônico, urbanístico, paisagístico e 
histórico pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1989. Possui um 
Centro Histórico com casarões e igrejas do século 18. A geografia é típica do Cerrado Brasileiro 
com seus rios de planalto. A comunidade de Pirenópolis se desenvolveu as margens do Rio das 
Almas, sua nascente fica a 18 km do centro histórico. Em geral as cidades Brasileiras cresceram as 
margens de rios e com a chegada do progresso sobretudo do advento da água encanada. Algumas 
cidades viraram as costas para este ente, o que podemos observar que em parte foi o caso de 
Pirenópolis. Com o objetivo de devolver a importância histórica a partir 2012 o trecho urbano do 
Rio das Almas esta sendo revitalizado. O objetivo desta comunicação é refletir sobre Projeto Beira 
Rio das Almas de Pirenópolis, tendo como pano de fundo a nossa experiência como Arquiteto 
residente durante a implantação do projeto proposto. Os dados foram recolhidos durante o 
período de Junho de 2012 a Dezembro de 2013 Os dados permitem considerar algumas 
dificuldades em se implantar um projeto traços contemporâneos e dessa tipologia em um sítio 
tombado, bem como a sua aceitação perante uma comunidade tradicionalmente colonial. 
 
Palavras-chave: Revitalização Urbana em Curso d’água. Projeto de Urbanismo. Pirenópolis. 
Patrimônio. 
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TRANSFORMAÇÕES COMPORTAMENTAIS EM CÁCERES A PARTIR DA BELLE ÉPOQUE FRANCESA E 
A ATUAÇÃO DO COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO (1907-1940) 

 
Giuslane Francisca da Silva 

 
Resumo: 
Este trabalho de pesquisa tem como objetivo analisar as transformações ocorridas em 
Cáceres/MT, no período conhecido como Belle Époque, marcado por inovações materiais e 
tecnológicas que se disseminou nos países europeus entre o final do século XIX e as primeiras 
décadas do século XX. Também foi demarcado por transformações socioculturais que traçaram 
novas condutas nos modos de pensar e viver a vida cotidiana. No Brasil, essas influências se 
fizeram sentir com mais intensidade no Rio de Janeiro e São Paulo, no início do século XX, 
transformando tanto a estrutura material, marcada pelas reformas urbanísticas, assim como na 
modificação dos hábitos e costumes dos moradores dessas cidades. Nessa perspectiva, o trabalho 
de pesquisa destaca algumas maneiras com as quais a elite da cidade de Cáceres passou a copiar o 
cotidiano de vida, os comportamentos, as normas de etiqueta, sobretudo francesa, recriando 
novos espaços e práticas de sociabilidades com uma matriz tipicamente europeia. Exploraremos, 
de que maneira as camadas sociais mais abastadas de Cáceres tenderam a recriar na cidade, um 
ambiente intimamente voltado ao cotidiano da elite parisiense; assim, viver de acordo com o que 
se vivia na Europa, especialmente em Paris/França, se tornou ícone de ‘moderno’. Através da 
análise de literaturas, constatamos a presença do Colégio Imaculada Conceição na cidade, que 
desde sua fundação em 1907 pelas Irmãs Azuis, marca a presença religiosa na educação da cidade; 
percebemos um duplo papel da instituição escolar, que ao mesmo tempo em que estava voltada 
para uma educação moralista marcada profundamente pelos valores cristãos, a mesma, através 
de um conjunto de normas e um quadro de disciplinas voltado para a instituição da “moral” e da 
“polidez” do corpo discente, atuava como um mecanismo propulsor dos valores franceses de 
civilização.  
 
Palavras-chave: Belle Époque. Cáceres. Educação. Civilização 
 
 

UMA MULATA CHAMADA MATILDE: PRECONCEITO E ESTEREOTIPACÃO 
 

Sandra J. Gindri 
Resumo: 
Lançado em 2009, o romance Leite Derramado do escritor Chico Buarque de Holanda, constitui, 
pelas memórias de Eulálio, o narrador personagem, a decadência social da aristocracia brasileira, 
personificada na família Assumpção, com seus valores éticos e culturais, suas concepções de 
mundo e seu comportamento social e moral. Tendo a memória como elemento fundamental para 
a constituição narrativa é a figura da mulata Matilde, a grande paixão do narrador, o elemento 
medular de suas rememorações. Em vários momentos, enquanto personagem, a mulher 
afrodescendente integra o arquivo da literatura brasileira. Sendo oriunda da diáspora africana ao 
Brasil, essa personagem tem lugar garantido em nosso arcabouço literário, em especial no que 
toca à representação estereotipada marcada pela sensualidade e pela falta de cultura. Essas 
marcas também são visíveis na trajetória da personagem Matilde. Ciúmes, preconceito e certa 
invisibilidade marcam a representação dessa mulata, alvo de paixão, vergonha e estereotipacão de 
uma sociedade decadente e preconceituosa.  
 
Palavras-chave: Leite Derramado. Mulata. Estereotipacão. Preconceito. 
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GT 15: Ensino Superior Indígena e Políticas de Ação Afirmativa 
Vivenciamos na atualidade a presença cada vez mais intensa de estudantes indígenas nas 
instituições de ensino superior no Brasil. Fruto de uma demanda política relativamente recente, 
que remonta às últimas décadas do século XX, as discussões em torno da formulação e 
implantação de políticas de educação superior para os povos indígenas vem se intensificando e se 
diversificando no tocante às modalidades de acesso e às propostas de permanência, 
acompanhamento e integralização dos cursos de graduação e pós-graduação. Nesse sentido, 
objetivamos neste GT, constituir um espaço de debate para que estudantes e profissionais 
indígenas e não indígenas, das diversas áreas do conhecimento possam apresentar e discutir suas 
experiências e projetos, seja como alunos, pesquisadores ou profissionais que atuam direta ou 
indiretamente na construção, implantação e efetivação de tais políticas.  
 
Coordenadores: 
Hellen Cristina de Souza – SEDUC/CEFAPRO 
Isabel Rodrigues-UEM 
Luiz Henrique Eloy Amado 
 
 
AÇÃO AFIRMATIVA E OS DESAFIOS DOS PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E PERMANÊNCIA 

DE ESTUDANTES INDÍGENAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

Isabel Cristina Rodrigues 
 
Resumo: 
Passados 13 anos de criação e implantação da Lei Estadual 13.134/2001, constatamos que várias 
ações foram postas em prática visando enfrentar o desafio do ingresso e da permanência para 
integralização curricular dos cursos de graduação escolhidos pelos estudantes indígenas no Paraná 
(RODRIGUES & WAWZYNIAK, 2006; NOVAK, 2010; PAULINO 2011; AMARAL, 2012; ANGNES 2012). 
No entanto e apesar dos resultados positivos que demonstram a conclusão de aproximadamente 
40 graduados, os programas de permanência e assistência estudantil constituem-se como o 
grande desafio a ser enfrentado e superado. Assim, a presente comunicação objetiva arrolar e 
sistematizar as ações desenvolvidas, discutir os limites apontar e possibilidades que se despontam 
como ações práticas de resolução dos problemas enfrentados. 
 
Palavras-chave: Educação Superior Indígena. Ação afirmativa. Paraná. Estudantes indígenas. 

 
 

ASPECTOS DO ACESSO DE ESTUDANTES INDÍGENAS A EDUCAÇÃO BÁSICA E AO ENSINO 
SUPERIOR EM TANGARÁ DA SERRA/MT 

 
Hellen Cristina de Souza 

 
Resumo: 
Esta comunicação analisa os dados referentes ao acesso dos estudantes indígenas Paresí a 
Educação Básica e ao Ensino Superior em Tangará da Serra, Mato Grosso. Os Paresí são um povo 
indígena habitante da imensa chapada que divide as águas das bacias Amazônicas e Platina nas 
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regiões próximas a fronteira oeste do Brasil com a Bolívia. Autodenominam-se Haliti e 
internamente subdividem-se em cinco  subgrupos distintos. Suas terras espalham-se por seis 
municípios diferentes do Estado sendo que no município de Tangará da Serra vive parte 
significativa da população Paresí do subgrupo Kozarini. Os dados analisados neste trabalho 
referem-se exclusivamente aos processos formais de educação escolar em contexto urbano e 
estão relacionados a matricula dos estudantes Paresí em todas as etapas da Educação Básica e nas 
Instituições de Ensino Superior em Tangará da Serra nos últimos dez anos (2004 – 2014). 
 
Palavras-chave: Ensino Superior. Pré-vestibular. Pós-graduação. NEED. 
 
 

COTAS UNEMATIANAS: ENTRE O SISU E O VESTIBULAR ESPECÍFICO 
 

Julio Cezar de Lara 
 
Resumo: 
A Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) aprovou em 2004 o Programa de Integração 
e Inclusão Étnico-Racial (PIIER) que disponibilizaria 25% (vinte e cinco por cento) das vagas em 
cada um de seus cursos de graduação oferecidos. Conforme os dados coletados no portal da 
universidade (www.unemat.br) nos últimos 07 processos seletivos específicos a disponibilização 
das vagas seguiu o proposto no PIIER, ou seja, 25% das vagas foram destinadas a candidatos 
cotistas. Em 2012 a Instituição de Ensino Superior (IES) aprovou a adesão ao Sistema de Seleção 
Unificado (SISU) do Ministério de Educação (MEC) e sua primeira seleção pelo mecanismo 
SISU/MEC foi em 2013/1. Nessa ocasião o percentual de vagas disponibilizadas aos alunos cotistas 
pelo PIIER permaneceu em 25% e houve um acréscimo de 50% das vagas disponibilizadas a 
candidatos oriundos de Escolas Públicas, totalizando o percentual de 75% de vagas oferecidas para 
candidatos cotistas. Em 2014/1, segunda ocasião que a UNEMAT usaria o SISU/MEC para seleção 
dos seus acadêmicos, o percentual de cotas via PIIER permaneceu em 25% e o percentual de vagas 
oferecidas para alunos de Escolas Públicas caiu para 45%, totalizando 60% das vagas oferecidas 
para candidatos cotistas. Com mecanismos diferenciados no oferecimento de vagas por cotas, 
2013/1 (75%) e 2014/1 (60%), observou-se que o número de candidatos que concorreram às vagas 
cotistas nos vestibulares específicos caiu de 2.521 (2012/2) para 944 (2013/2), alcançando um dos 
menores percentuais de concorrência por vaga já vista nos últimos 4 anos: 1,79. Conclui-se, com 
essa breve analise de dados, que os candidatos que desejam ingressar nas universidades públicas 
por cotas veem buscando alternativas, possibilidades, em um contexto onde as políticas públicas 
federais promovem ênfase maior ao acesso no ensino superior enquanto as politicas públicas 
estaduais se limitam a seguir o mínimo estabelecido nas decisões colegiadas. 
 
Palavras-chave: Cotas. Vestibular. SISU/MEC. UNEMAT. 
 
 

CURSOS PREPARATÓRIOS PARA O ACESSO AO ENSINO SUPERIOR ENTRE ESTUDANTES 
INDÍGENAS, NEGROS E TRABALHADORES RURAIS 

 
Hellen Cristina de Souza 

Ivanete Inez Parzianello Carvalho 
Marinez Cargnin-Steiler 

 
Resumo: 
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Esta comunicação analisa os dados referentes aos projetos UNE-Todos e Formação Pré-acadêmica: 
Equidade na Pós-graduação. O primeiro, um curso pré-vestibular, funciona como projeto de 
extensão vinculado ao Núcleo de Estudos de Educação, Ambiente e Diversidade, NEED no campus 
da UNEMAT em Tangará da Serra desde 2005 e oferece semestralmente 50 vagas para estudantes 
filhos de trabalhadores rurais, indígenas e negros oriundos de escolas públicas. O segundo se deu 
em 2012 organizado pelo Núcleo de Estudos de Gênero, Raça e Alteridade do campus da UNEMAT 
em Cáceres e em parceria com o NEED e o polo do Centro de Formação e Atualização dos 
Profissionais da Educação Básica, CEFAPRO em Tangará da Serra. O projeto Equidade foi 
financiado pele Fundação Ford no Brasil com vistas a preparar estudantes já graduados para o 
acesso aos programas de pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento. Tal como o Une-
Todos, a seleção dos candidatos se deu a partir de um recorte que privilegiou estudantes negros 
urbanos, moradores de quilombos, povos indígenas e trabalhadores de assentamentos rurais. Os 
dados mostram uma grande diversidade nas demandas pelo acesso aos níveis mais altos da 
educação brasileira e podem contribuir com a atual discussão sobre o acesso ao Ensino desde uma 
perspectiva de análise que combine o recorte étnico e cultural com o socioeconômico. 
 
Palavras-chave: Ensino Superior. Pré-vestibular. Pós-graduação. NEED. 
 

 
EDUCAÇÃO INTERCULTURAL - POLÍTICAS DE RECEPÇÃO DO PÚBLICO ESCOLAR 

 
Adilson Vagner de Oliveira 

Ana Claudia Tavares 
 
Resumo: 
Esta pesquisa buscou fornecer elementos que pudessem compreender o distanciamento entre o 
Instituto Federal de Mato Grosso e as comunidades indígenas presentes no município de Juína- 
MT. Por meio de uma pesquisa de campo com os alunos da instituição foi possível apontar o nível 
de receptividade da comunidade escolar diante da possibilidade de alunos indígenas 
frequentarem os cursos técnicos integrados oferecidos pelo IFMT. Baseando-se em discussões 
acerca da Educação Intercultural e sua contextualização à realidade local do campus foram 
produzidos questionários que puderam mensurar o nível de informação que os alunos do Ensino 
Médio Integrado possuem sobre a abordagem intercultural. Foram entrevistados 45 alunos da 
educação básica a fim de obter uma perspectiva do ambiente escolar diante da possibilidade de 
fortalecer a interação e o diálogo entre as comunidades indígenas e o Instituto Federal, e o que foi 
possível concluir após a interpretação dos resultados é que para os alunos a manipulação de 
práticas interculturais demonstra ser uma atividade facilmente aceita a princípio, visto que a 
receptividade apresentada pela maioria dos entrevistados revela que o maior desafio está na 
ruptura de paradigmas educacionais institucionalizados, pois a interação cultural é vista como 
mais uma alternativa de aprendizagem social. 
 
Palavras-chave: Educação Intercultural. Receptividade. Interação. Aprendizagem. 
 
 

ESTUDANTES INDÍGENAS E ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA 
 

Jussara Burgdurff de Moraes Flores 
 
Resumo: 
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Esta comunicação tem o objetivo de descrever o acesso dos estudantes indígenas a educação à 
distância na região de Tangará da Serra. Procura relacionar a discussão legal sobre a oferta de uma 
educação de qualidade aos povos indígenas que caracteriza-se por ser comunitária, específica, 
diferenciada, intercultural e multilíngue. Esta deverá propiciar aos povos indígenas acesso aos 
conhecimentos universais a partir da valorização de suas línguas maternas e saberes tradicionais, 
ampliando seus saberes na busca de conciliar o conhecimento tecnológicos e científicos, 
contribuindo para a reafirmação de suas identidades sentimentos de pertencimento étnico com as 
características da atual oferta de cursos na modalidade a distância nas Instituições de Ensino 
Superior privadas. Os dados referem-se aos estudantes das aldeias das Terras Indígenas Paresí e 
Umutina e foram recolhidos durante o ano de 2013 e 2014. Os Paresí e os Umutina são povos 
indígenas que vivem na região central do Brasil em Terras Indígenas do divisor de águas das Bacias 
Amazônicas e Platina e nos afluentes e nascentes do Rio Paraguai. Desde 2013 eles passaram a 
matricular-se nos cursos a distância oferecidos pelo Centro de Educação e Cultura Unisat 
Ltda.(UNOPAR). Os dados permitem afirmar que há uma grande demanda pelos cursos 
relacionados a formação de Licenciaturas para o trabalho na uni docência nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental e na demanda pela oferta de Educação Infantil. Parte significativa destes 
estudantes está matriculada nos cursos de Pedagogia e mostra também o interesse dos 
estudantes pelos postos de trabalho na própria comunidade onde vivem. Este ano de 2014 
também houve matricula no curso de Ciências Contábeis.  
 
Palavras-chave: Educação a Distância. Ensino Superior. Estudantes Indígenas. 
 
 

OS ALUNOS QUILOMBOLAS DE POCONÉ E BARRA DO BUGRES E AS COTAS RACIAIS NO ESTADO 
DE MATO GROSSO, ESTÃO NOSSOS ALUNOS ACESSANDO ESSAS AÇÕES AFIRMATIVAS? 

 
Benedita Rosa da Costa 

Lucimara Martins Evangelista 
 
Resumo: 
Esta comunicação tem o objetivo de discutir o acesso de estudantes negros oriundos das Terras de 
Quilombo nos Municípios de Poconé e Barra do Bugres ao Ensino Superior. Os dados tem como 
fonte o trabalho docente dos professores quilombolas e refletem sobre as políticas de acesso e 
permanência dos alunos quilombolas em Universidades Públicas. Situados no Brasil Central os 
Municípios de Barra do Bugres e Poconé tem importante papel na economia do Estado de Mato 
Grosso em diversos setores e o número considerável de comunidades tradicionais e quilombolas 
nesses Municípios revela a importância desse trabalho. A discussão proposta procura relacionar a 
luta por melhores condições de educação para nossos alunos com a busca pela efetivação da sua 
inclusão nos espaços da Educação Superior para isso foram feitos levantamento sobre quantos 
alunos estão dentro e fora das universidades e como esses alunos se veem e sentem quanto às 
políticas de acesso e permanência nas Universidades Públicas do Estado de Mato Grosso. Dessa 
forma buscou-se aproximar todos os problemas existentes nas comunidades para pintar um 
quadro geral desses dois Municípios quanto ao ingresso dos estudantes negros em cursos 
superiores a luz das discussões sobre igualdade e conquistas de direitos para que possamos colorir 
os bancos das universidades com nossos jovens negros, pardos e índios. 
 
Palavras-chave: Cotas. Acesso ao Ensino Superior. Estudantes Negros. 
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PARA QUE COTAS? SE NÃO EXISTE PRECONCEITO NO BRASIL 

 
Demerval Pires Gaspar 

 

Resumo: 
Este artigo, tomando por base as discussões em torno das políticas de Ações Afirmativas nas 
universidades públicas, principalmente, as que dizem respeito as cotas raciais, se propõem a 
discutir algumas argumentações contrárias a implementação dessas políticas. Mais 
especificamente as que se firmam na negação da existência do preconceito de cor e raça no Brasil 
e ainda na que vê a dificuldade da execução dessa ação, em razão da histórica miscigenação em 
nosso país, resultando na impossibilidade de se identificar quem é negro, negra ou índio. 
Contrapondo-se a essas afirmações, este texto ressalta a continuidade, em nossa sociedade, das 
atitudes de preconceito e racismo a indivíduos cuja corporeidade possui evidências da 
ascendência indígena ou africana e argumenta a favor dessas ações como parte de um 
desenvolvimento emancipatório, não simplesmente como uma questão de cotas, com vistas a 
favorecer determinada população, mas, como um debate onde aspectos de justiça humana e 
social possam ser vistos como parte dos requisitos indispensáveis ao desenvolvimento 
democrático da nação. 
 

Palavras-chave: Cotas raciais. Negação do preconceito. Ação afirmativa. Emancipação. 
 
 

PRÁTICAS ESCOLARES INDÍGENAS: ANSEIOS E PERCALSOS 
 

Helen Cristina Ladeia  
Iracema Aparecida Caieiro 

 
Resumo: 
Este trabalho se da a partir da experiência vivida por nós professoras não índias nas escolas das 
aldeias Parecis do município de Tangará da Serra – MT, onde pudemos experimentar o que de fato 
é e como funciona a educação escolar indígena do município. No anseio de conhecer e tentar 
contribuir com a formação de um povo tão rico culturalmente e que vem sendo apagado na 
história do Brasil, é que faremos relatos das práticas escolares empregadas por nós nas escolas 
indígenas com o intuito de oferecer aos nossos alunos melhores possibilidades de superação para 
que queiram cada vez mais se aventurar em busca de conhecimento e de uma educação plena e 
igualitária.  
 
Palavras-chave: Educação Indígena. Experiência. Formação. 
 
 

PROJETO PRÉ-VESTIBULAR UNE-TODOS 
 

Isabela Naia 
 

Resumo: 
Visto que a aprovação no vestibular é um resultado esperado por todos os participantes do 
processo de seleção e que a qualidade de educação do Brasil está no ranking entre as 35 piores 
em nível global [PRATES, 2013], Você poderia começar a partir do texto abaixo. é um resumos 
pequeno e uma breve apresentação do tema é suficiente e as instruções na página informam que 
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o resumo não deve ter nenhuma referência bibliográfica. O projeto Pré-Vestibular UNE-todos  tem 
como o objetivo de preparar  para os concursos vestibulares alunos oriundos de escolas públicas 
preferencialmente negros, indígenas e filhos de trabalhadores rurais.  Os dados foram analisados 
no contexto do trabalho de iniciação cientifica e se caracterizara por buscar  através de pesquisas 
bibliográficas e de campo, traçar o perfil do aluno cursista que almeja acessar os cursos de 
graduação públicos.  Esta comunicação tem o objetivo de analisar os dados referentes ao perfil do 
estudante do pré-vetibular UNE - todos. Faz um recorte específico e procura compreender os 
resultados dos processos vestibulares entre os egressos  do  UNE-todos.  
 
Palavras-chave: Diversidade. Preparatório de vestibular. Ensino Superior. 
 
 

SISTEMA DE COTAS: COMBATENDO AS DIFERENÇAS SOCIOECONÔMICAS 
 

André Araújo Pinto 
 
Resumo: 
O sistema de cotas, implantado no Brasil pela primeira vez em 2004 pela Universidade de Brasília 
(UnB), e hoje adotado por 32 das 38 universidades estaduais, é um dos temas mais debatidos pela 
sociedade atualmente. Este artigo tem por objetivo esclarecer os motivos que originaram o 
sistema de cotas, reforçar sua importância na sociedade. A justificativa para o projeto foi que 
esses grupos vêm sendo prejudicados desde o processo de colonização do Brasil, sendo os 
principais formadores da denominada classe C, logo estão delimitados em vários aspectos, por não 
ter boas condições financeiras, e depender dos serviços públicos tanto de educação quanto de 
saúde. Serviços esses muitas vezes vistos com descaso por nossos governantes. Sendo assim, não 
possuem o mesmo nível de ensino da rede privada de educação. Realizou-se uma pesquisa 
documental nos arquivos do curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual do Estado de 
Mato Grosso Campus de Tangará da Serra (UNEMAT-CUTS), e compararam-se os dados de 
aprovação e reprovação entre cotistas e não cotistas. Com base nas pesquisas realizadas e nos 
fatos apresentados nesse artigo, conclui-se que, é de grande importância social a implantação do 
sistema de cotas no Brasil. Uma vez que torna possível o ingresso de grupos que vêm sendo 
prejudicados desde o processo de colonização do país, e que herdaram desse passado lamentável 
a pobreza e péssimas condições de vida. 
 
Palavras-chave: Cotas, Diferenças socioeconômicas, Acesso ao ensino superior. 
 
 
 
 
 

GT 16: População em Vulnerabilidade 
Este GT pretende uma troca e interlocução das pesquisas concluídas ou em andamento que 
tenham como foco pessoas mantidas na perversa condição de vulnerabilidade apenas imaginável a 
partir da ideologia que sustenta a pretensão de superioridade da ordem econômico, sócio-política 
e cultural como cortina de fumaça da dominação. 
 
Coordenadores: 
Luiz Augusto Passos – UFMT 
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Maria Aparecida Rezende – UFMT 
Celso Luiz Prudente - UFMT 
 
 
A ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, MATO 

GROSSO: O RETRATO DA REALIDADE ARQUITETONICA 

 
Darciana Pratezi 

Rodrigues Silva Neto 
Karina Nonato Mocheuti 

 
Resumo: 
O objetivo do trabalho é observar a implantação de estruturas arquitetônicas para a pessoa com 
deficiência física, na cidade de Diamantino, Mato Grosso. Trata-se de um estudo qualitativo de 
caráter exploratório, descritivo e documental que verificou a implantação de estruturas 
arquitetônicas e ou suas adaptações ao deficiente conforme a Política Nacional para a Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência no município de Diamantino, Mato Grosso. Foi realizada 
observação direta, onde das 20 instituições pesquisadas, 75% são instituições públicas (órgão 
públicos, escolas e área de lazer) e 25% privadas (comércio e entidades religiosas). Desta forma 
constatou-se que das instituições observadas ambas possuem deficiência quanto às estruturas 
arquitetônicas. No qual corresponde 40% em escolas, 80 % em áreas de lazer, 67% em comércios e 
50 % em entidades religiosa, trazendo a tona que tanto as Instituições públicas quanto às privadas 
não possuem algum tipo de acesso. No entanto, percebe-se a necessita do planejamento 
arquitetônico para contemplar as pessoas com deficiência física. Ressalta-se que 45% das 
instituições pesquisadas, não possuem acessibilidade. Desta forma, observa-se a importância da 
discussão sobre a inclusão destes indivíduos na sociedade principalmente no que se trata no 
acesso arquitetônico. 
 
Palavras-chave: Portador de Deficiência Física. Importância. Acessibilidade 
 
 

ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: VULNERABILIDADES E POLÍTICAS PÚBLICAS NA 
INCLUSÃO SOCIAL 

 
Jean Carlos Benetti 

Everton Neves dos Santos 
 
Resumo: 
A realidade da violência social em todo o Brasil tendo como ator principal os adolescentes foi o 
motivo que gerou o interesse no desenvolvimento deste artigo, visto que os casos de violência em 
que adolescentes são vítimas ou algozes vêm crescendo consideravelmente. Assim, o objetivo 
geral para o desenvolvimento deste artigo foi identificar se as medidas socioeducativas aplicadas 
segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente alcançam os resultados esperados no que se 
refere ao processo de inclusão social dos menores em conflito com a lei. Com o intuito de alcançar 
este objetivo foi realizado um estudo bibliográfico com análise qualitativa em dados secundários, 
sendo que as principais fontes foram a Constituição Federal de 1988 e o próprio Estatuto da 
Criança e Adolescente (ECA). As quais alicerçaram os temas humanização do Legislador Pátrio para 
a aplicação de medidas socioeducativas aos adolescentes em conflito com a lei e a necessidade de 
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implantação de políticas públicas, que permitam a inclusão social destes adolescentes. Com os 
dados coletados foi possível apontar que ainda não foi possível oferecer aos adolescentes a partir 
de políticas públicas a possibilidade de inclusão social após entrar em conflito com a lei, sendo 
essencial, que este tema seja constantemente discutido no meio acadêmico do curso de Direito 
devido a sua importância social e jurídica. Concluiu-se por fim, que as medidas socioeducativas 
devem ser protetivas e não punitivas, pois os adolescentes em conflito com a lei necessitam de 
proteção de seus direitos e não de cerceamento de sua liberdade ou exclusão social. 
 
Palavras-chave: Adolescentes em Conflito com a Lei. Políticas Públicas. Inclusão Social. 
 
 

CABECEIRA DO CÓRREGO GRANDE NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MORRO REDONDO UM 
ESPAÇO DE RESISTÊNCIA A INVASÃO DE GRANDES FAZENDAS CRIADORAS DE GADO 

 
Maria Helena Tavares Dias 

Maria Lourença D. da Costa  
Paulina Domingas Bento 

 
Resumo: 
Este trabalho socializa o relato de experiência realizada na comunidade quilombola Morro 
Redondo no local denominado Cabeceira do Córrego Grande, por funcionárias da E.E. José M. 
Bento e teve como objetivo trazer a conhecimento dos alunos, moradores e sociedade em geral 
como se encontra esse pequeno e importante ecossistema hoje cercado por fazendas, gados e 
cercas de arame farpado que ameaça constantemente sua extinção assim como tudo em seu 
entorno. A comunidade Morro Redondo compõe o imenso Território Quilombola Vão Grande, 
próximo a Serra das Araras a 75 km do Município de Barra do Bugres/MT, a comunidade é cercada 
por altas serras e segue resistindo ao tempo, com seus moradores fiéis as tradições culturais e 
religiosas na ancestralidade negra, com suas casas de pau a pique e os insubstituíveis fogões a 
lenha, com seus saberes e fazeres passados de pais para filhos, e esse espaço hoje reduzido numa 
pequena nascente de água salobra que por mais de 200 anos abasteceu a comunidade com sua 
água límpida e abundante. Demonstrar o importante papel dos poucos moradores que ali ficaram 
levanta algumas questões trabalhadas na escola com nossos alunos como: preservação do 
território quilombola e sua sustentabilidade, demonstrando como em um pequeno espaço 
puderam resistir tanto a ação do homem e como podemos tomar como exemplo de vida e de 
sustentabilidade para que outras nascentes sejam mantidas, preservadas e valorizadas por seus 
moradores para que além de símbolo de sobrevivência seja também símbolo de resistência pela 
preservação das manifestações culturais e religiosas, modo de produção agrícola, e do sentimento 
de pertencimento através da identidade local. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Quilombo. Educação. 
 
 

CINEMA NEGRO: CONTRA O ESTEREÓTIPO - CONSTRUÇÃO DA IMAGEM POSITIVA DO AFRO-
BRASILEIRO 

 
Celso Luiz Prudente 

 
Resumo: 
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O presente artigo expõe a dimensão pedagógica do cinema negro enquanto elemento identitário. 
Há necessidade da construção – afirmativa - da imagem positiva do afro-brasileiro, superando o 
estereótipo divulgado através dos veículos de comunicação de massas, notadamente, através do 
cinema e televisão que concorrem para projetar desvalores nos traços de africanidades das 
pessoas, induzidos por razões ideológicas, colonialistas e de uso disso para manter a subserviência 
dos afrodescendentes a serviço do poder, do capital e da hegemonia caucasiana. Parece-me que a 
finalidade desta estratégia vem a sendo legitimada por uma ideologia da superioridade racial do 
euro-hétero-macho-autoritário, âmago do eurocentrismo configurado pelo caucasiano, 
implicando na marginalização, inclusão excludente. Linha de compreensão indutorada negação da 
africanidade que ampliada é induzida aos traços ibero-afro-ameríndios em todo o continente. 
Situação, a qual, demanda uma pedagógica que se expressa no cinema negro como força 
descolonializante, da grandeza e beleza da diversidade cultural expressa na imagem das minorias, 
e implicando ação política dos atingidos, afirmação de relações de convivialidade de todos e todas 
com tudo e toda a forma de presença no mundo, implicando o reconhecimento respeitoso à toda 
diversidade e biodiversidade. Equacionando as relações de existência em face do racismo 
ambiental e lógica acumulativa predatória própria do Capitalismo, do tempo das maquinas, que 
persistem na era da informatização cuja Revolução tecnológica implicando mudança de 
paradigma, episteme e práxis. O componente fundante da transcendental da antiga cosmovisão 
africana foi o reconhecimento da diversidade, razão de evocar no cinema negro, seu papel 
pedagógico às minorias, em particular ibero-afro-ameríndios. 
 
Palavras-chave: Cinema negro. Dimensão pedagógica. Ibero-afro-ameríndia. Euro-hétero-macho-
autoritário. 
 
 

EDUCAÇÃO E VIOLÊNCIA: QUAIS AS POSSIBILIDADES DE UMA CIDADANIA EMANCIPADA? 
 

Plínio Olderi Carvalho 
Miriam Elisabete Renner 
Plínio Andrade Carvalho 

 
Resumo: 
O presente texto tem como objetivo, tecer uma breve reflexão sobre as questões que abordam a 
relação escola x violência x disciplina, neste sentido pretende discorrer sobre os problemas de 
violência e disciplina na escola, na intenção de tentar elucidar a perspectiva de cidadania 
desenvolvida pela escola atual e finalmente investigar as possibilidades de a escola promover uma 
cidadania emancipada no contexto de violência social. O texto busca relacionar estas temáticas 
com a realidade vivenciada nas salas anexas da Escola Municipal Rennê Barbour, em 
funcionamento na Escola Estadual Reinaldo Dutra Vilarinho, localizada no assentamento Rio 
Branco situado há aproximadamente 60 km da sede do município de Nova Olímpia e 300 km da 
capital do Estado de Mato Grosso.  
 
Palavras-chave: Educação do Campo. Violência.  
 
 

EDUCAÇÃO ESCOLAR E O CONSUMO DE ALCOOL: O CONSUMO ENTRE OS ESTUDANTES DO 
ENSINO MÉDIO 

 
José da Rocha Filho 
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Nelzi Neves de Oliveira 
Tatiane Trajano Mendes 

 
Resumo: 
Este estudo realizou um diagnostico do consumo de álcool entre os estudantes do ensino médio 
do distrito de Currupira- Barra do Bugres- MT. Analisando o contexto histórico, escola e 
comunidade, sentiu-se a necessidade de verificar o consumo de álcool entre os estudantes do 
ensino médio na escola Sabino Ferreira Maia. Para a realização deste trabalho, foi adotada uuma 
pesquisa entre os alunos, utilizando um questionário objetivo, com questões fechadas, constituído 
de treze questões, visando traçar o perfil dos jovens estudantes, em relação ao consumo de álcool. 
Foram pesquisados 40 jovens de 15 à 29 anos, sendo que 20 do sexo feminino e 20 do sexo 
masculino em um universo de 74 matriculados nesta modalidade de ensino. Os dados recolhidos 
evidenciam a extensão e a gravidade do problema dos jovens em relação ao consumo de álcool, 
principalmente em relação as adolescentes, e podem contribuir com a atual discussão sobre as 
formas de tratar esta questão com o envolvimento da escola e da família. 
 
Palavras-chave: Juventude. Educação escolar. Ensino médio. Currupira. Álcool. 
 
 

EDUCAÇÃO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO: ENTRE PRIVILÉGIOS E DIREITOS. 
 

Guilherme Rosa de Almeida 
 
Resumo: 
A educação é direito de todo ser humano, assegurado por diversos instrumentos como a 
Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU) e por diversos tratados 
e leis. Conseguir com que este direito se realize para todos em nossa sociedade desigual e 
produtora de segregações não é uma tarefa fácil. Neste trabalho discutimos algumas das 
dificuldades encontradas para garantir a educação dentro do sistema penitenciário de Mato 
Grosso. Ressaltamos que existem avanços, políticas públicas sendo implantadas e sujeitos 
engajados para assegurar este direito. Porém diversas resistências e práticas sociais excludentes 
por parte do poder público, dos reeducandos e agentes do sistema penitenciário impedem que 
todos os sujeitos privados de liberdade estudem. A pesquisa concentra-se no Centro de 
Ressocialização de Cuiabá (CRC), unidade prisional masculina, em Cuiabá/MT, destinada a 470 
homens, hoje com cerca de 1.200 homens detidos. O objeto de estudo é fruto da experiência 
visceral do autor, que atua como professor da rede básica de ensino há 4 anos. O materialismo-
histórico-dialético é a base de nossa leitura e interpretação do mundo. Exigindo como técnica 
metodologia partirmos da realidade concreta e realizarmos um processo de investigação através 
de entrevistas, descrições e historicizando os processos para compreende-los, sem esquecer de 
nos posicionarmos frente as contradições. Observa-se com facilidade que existem privilégios para 
determinados grupos de reeducandos dentro da prisão incluindo acesso aos serviços básicos de 
saúde, assistência social, defensoria pública e educação. Grupos “evangélicos” decidem quem 
pode ou não estudar, em acordo com a administração da unidade, excluindo os “ímpios” ou sem 
religião alojados em Alas separadas que não possuem acesso as aulas. Notamos que a segregação 
social, espacial, cultural e de acesso a direitos é tão enraizada em nossa sociedade burguesa 
capitalista, que na prisão, os sujeitos reproduzem esta realidade.  
 
Palavras-chave: Educação. Prisional. Privilégios. Exclusão. 
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EDUCAÇÃO PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: VIVÊNCIAS E 

PERSPECTIVAS DE EMANCIPAÇÃO 
 

Jane Maria da Silva N. Medeiros 
Maria da Anunciação Pinheiro Barros Neta 

 
Resumo: 
O Departamento Nacional Penitenciário informou que o número de mulheres presas vem 
aumentando no ultimo triênio, esse aumento levaram os estados a se preocuparem com políticas 
públicas para mulheres em privação de liberdade, sendo a educação seu principal foco. Tomando 
por base o tema, na qual se instaurará a pesquisa do mestrado em Educação, sobre Mulheres em 
privação de liberdade: vivencias e perspectivas de emancipação. Podemos dizer que o tema 
proposto é contemporâneo e de extrema relevância. Com experiência já alguns anos no Sistema 
Penitenciário de Mato Grosso, acompanhamos alguns avanços que paulatinamente vem 
acontecendo em torno das políticas sobre educação em prisões. A Penitenciária Feminina Ana 
Maria do Couto May em Cuiabá/MT será o campo pesquisado. Com objetivo de descrever as 
experiências, os processos educativos vivenciados no contexto da prisão, em uma perspectiva de 
gênero, buscaremos através da pesquisa qualitativa uma análise fenomenológica, das vivencias e 
sociabilidades no cárcere; os seus desejos e expectativas quando inseridas na prisão, os meios 
para chegar a emancipação. Trazemos uma reflexão inicial sobre questões inerentes a Educação 
para Mulheres em privação de liberdade e perspectivas de emancipação humana e social e como a 
educação em suas mais diversificadas formas pode contribuir neste processo. Quanto a 
metodologia pretende-se realizar um estudo exploratório com abordagem qualitativa, com 
fundamentação no método fenomenológico descritivo, por este possibilitar uma maior 
concentração na descrição das experiências das participantes. Outro fator que levou-nos a escolha 
pelo método fenomenológico, é que este tem encontrado no campo da educação grande 
aceitação, pelo meio da qual se aproxima do fenômeno. Nesse sentido a abordagem 
fenomenológica, permite uma aproximação com o objeto de forma livre, aberta, sem 
preconceitos, para a fenomenologia o fenômeno possui um significado em si mesmo que torna 
manifesto através do mundo vivido. 
 
Palavras-chave: Educação. Gênero. Direitos Humanos. 
 
 

IMPACTOS DAS PCHS SOBRE O RIO JAUQUARA E SEU TERRITÓRIO QUILOMBOLA VÃO GRANDE 
 

Benedito Ilino da Silva 
Maria da Glória de Lima 

Maria Helena Tavares Dias 
Resumo: 
Esta comunicação tem o propósito de socializar o relato dos funcionários da E.E.José M. Bento que 
buscou identificar e demonstrar a importância e a relação dos moradores das comunidades com 
seu bem mais precioso o Rio Jauquara. Esse trabalho se constituiu a partir do risco eminente de 
que esse recurso existente e utilizado pelos moradores por mais de dois séculos venha deixar de 
existir pela ameaça constante de construção de barragens para pequenas hidrelétricas em seu 
leito. Estando localizados no Brasil Central, o Território Quilombola Vão Grande está bem próximo 
a Serra das Araras e distante 75 km do município de Barra do Bugres/MT. A E.E. José Mariano 
Bento localiza-se na comunidade São José do Baixio, tanto a escola como as comunidades estão 
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protegidas pelas altas serras das araras e pelo exuberante Rio Jauquara que corta e desce sinuoso 
por grandes canyos, ora violento e hostil, ora calmo e silencioso, dependendo do seu volume de 
água, rico em várias espécies de peixes que em determinado período do ano flutuam ora 
saboreando o calor do sol, ora observando quem os observa, o rio é peça fundamental para a 
sobrevivência dessas comunidades, perde-lo será o fim dos saberes e fazeres desse povo que por 
séculos mantiveram as manifestações culturais, religiosas, mitos, lendas e histórias por gerações 
tendo o rio como fonte de vida e de inspiração. Dessa forma nós funcionários e moradores que 
somos nos mobilizamos nessa questão para trazer a comunidade local, comunidade escolar e ao 
público em geral as condições de vulnerabilidade que se encontram nossas comunidades, 
utilizando-se de depoimentos carregados de emoção e preocupação pelo futuro imprevisto, 
dialogando no espaço escolar para sensibilização de todos e principalmente da juventude 
quilombola que futuramente serão lideranças nas comunidades. 
 
Palavras-chave: Rio. População. Educação Quilombola. 

 
 

 

INDICADORES EDUCACIONAIS E VULNERABILIDADE SOCIAL: LIMITES E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 
ESCOLAR NO CAMPO NO ASSENTAMENTO ANTÔNIO CONSELHEIRO - MT 

 
Hellen Cristina de Souza 
Odair Alves Nascimento 

 
Resumo: 
O Assentamento Antonio Conselheiro, localizado entre os municípios de Tangará da Serra, Nova 
Olímpia e Barra do Bugres, é um dos maiores assentamentos de reforma agrária do Brasil. Esse 
assentamento, que possui quatro escolas estaduais do campo: Ernesto Che Guevara, Reinaldo 
Dutra Vilarinho, Marechal Cândido Rondon e Paulo Freire, tem indicadores educacionais que 
evidenciam processos de vulnerabilidade social. Neste contexto, esta comunicação tem o objetivo 
de analisar os dados sobre a matrícula nas escolas do Assentamento Antônio Conselheiro a luz da 
discussão sobre vulnerabilidade social e juventude. Os dados foram recolhidos no contexto do 
projeto de formação continuada em serviço e referem-se exclusivamente as matriculas nos anos 
finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio das escolas estaduais que atendem ao 
Assentamento. O trabalho mostra que houve uma diminuição significativa no número de 
matriculas o que pode estar relacionado as condições de sustentabilidade social e econômica e a 
um novo processo migratório campo-cidade que se estabelece na região.  
 
Palavras-chave: Educação do Campo. Vulnerabilidade social. Migração. Juventude. 
 
 

INTERFACE RELIGIOSA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO IDENTITÁRIO EM COMUNIDADE 
QUILOMBOLA 

 
Bruna Donato de Oliveira 

 
Resumo: 
O trabalho objetiva uma análise da interface religiosa que atravessa uma comunidade quilombola 
na região sul do Rio Grande do Sul. A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas, materiais 
fotográficos, bem como observação participante, resultantes de idas a campo em equipe ao 
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menos uma vez por semana ao longo de um ano e meio desse trabalho (meados de junho de 2011 
a janeiro de 2013). O quilombo Fazenda Cachoeira situado no entorno rural do município de 
Piratini (RS) é assistido e mediado há mais de quinze anos pela Pastoral Afro-Brasileira da Igreja 
Católica, porém todo o assistencialismo e mediação oferecidos pelas irmãs não foram suficientes 
para sustentar uma comunidade inteiramente de católicos. Em diversas situações as freiras 
assessoraram a comunidade nas suas relações com agentes políticos; participaram, inclusive, no 
processo de autorreconhecimento do grupo como remanescentes de quilombos e promoveram 
oficinas direcionadas para aumentar a rentabilidade do grupo que vive em situação financeira 
difícil. O quilombo que, por muitos anos manteve como tradição a prática do catolicismo popular 
vem passando por um intenso processo de transformação nas suas relações sociais e econômicas. 
O estilo de vida procedente de um catolicismo popular que permeou por gerações no território, 
está abrindo espaço para um novo regime religioso, o pentecostal. O trabalho propõe mostrar a 
paulatina transformação que o grupo vem passando, dando lugar a uma nova maneira de viver e 
se organizar, tendo como uma possível causa dessa transformação a necessidade por parte do 
grupo em se manter enquanto comunidade, devido à nova realidade em que se encontram. O viés 
religioso da pesquisa é em decorrência da pesquisadora acreditar ser a religião um elemento 
pulsante na sociedade e, especialmente quando vista como um ordenador simbólico da 
experiência sociocultural das coletividades.  
 
Palavras-chave: Remanescentes de quilombos. Religião. Mediação. Assistencialismo.  
 
 

MARGARIDA ALVES: UMA MÁRTIR CAMPONESA 
 

Irani Santana 

Milena Ferrari 
Rayane Costa 

 
Resumo: 
No presente trabalho procuramos expor a trajetória da sindicalista Margarida Maria Alves, e como 
ela contribuiu para a conscientização dos trabalhadores do campo quanto a seus direitos e para a 
imagem da mulher enquanto trabalhadora do campo. Dessa forma, é notória a importância que 
Margarida Maria Alves teve e ainda tem para muitas representações femininas, não só nacional 
mas também internacional, a partir do momento em que seu nome é lembrado por varias 
instancias da expressão de luta rural. Margarida foi uma mulher que não deixou os obstáculos de 
uma sociedade machista barrar o seu caminho, não teve medo de enfrentar toda uma sociedade 
por uma causa em que acreditava, tornando-se mártir de milhares de mulheres que hoje seguem 
o exemplo de Margarida e vão as ruas para reivindicar seus direitos. É a partir desses exemplos de 
lutas e mobilizações femininas que devemos nos pautar e continuar nos mobilizando para que 
sejam minimizadas as diferenças de gênero, raça e etnia na nossa sociedade. 
 
Palavras-chave: Margarida Alves. Mulheres camponesas. Luta feminina. Feminismo. 
 
 
POLÍTICAS PÚBLICAS E VELHICE: POSITIVAÇÃO DE DIREITOS SUBJETIVAMENTE JÁ LEGITIMADOS 

CONTRA OS IDOSOS NO BRASIL 
 

Carla Izabela Bonzanini 
José Tarcísio Grunenvaldt 
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Resumo 
Com o aumento da população idosa se dando a passos largos e ordenadamente não apenas no 
Brasil, mas em âmbito mundial, seria quase normal que os olhares de governantes se voltassem a 
essa parcela da população, caso esse interesse não marcasse ainda mais a segregação dos sujeitos 
velhos das outras faixas etárias da população pela lógica do trabalho e da produção. Com o 
objetivo historiar acerca da construção dos movimentos políticos, direitos e deveres para os 
sujeitos idosos, e por que não dizer, contra os idosos uma vez discutidos e criados por pessoas que 
não fazem parte desta faixa etária, corroborando com interesses de ordem política, este artigo foi 
sendo construído a partir de uma aproximação descritiva entre os pressupostos fenomenológicos 
da percepção e da existência de Merleau-Ponty – Antônio Muniz de Rezende – André Dartigues e 
as teorias do processo de envelhecimento humano dos autores Norbert Elias, Norberto Bobbio, 
Simone de Beauvoir, Guita Grin Debert, Eneida Haddad, Maria Cecília Minayo, Silvino Santin, 
dentre outros. Não concluímos o presente artigo, mas sim, pressupomos – uma vez que nenhuma 
situação estabelecida está engessada no mundo – que seria impraticável não nos atentarmos para 
a marginalização que o sujeito velho sofre nas sociedades que evoluem rapidamente, pois, 
paralelo a isto, mesmo o sujeito velho reunindo em si a história cultural da sua sociedade, o 
mesmo passa a ser o sujeito que não sabe em relação aos sujeitos jovens, que são os que possuem 
o conhecimento atual. O desacatamento aos direitos humanos é visível e indica o ordinário 
desacreditando o direito violado, no entanto, esse desvelamento do direito violado tenciona 
apenas a alguns setores da sociedade. 
 
Palavras-chave: Envelhecimento. Fenomenologia. Políticas públicas. 
 
 
PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO ÉTNICO: UMA POSSIBILIDADE DE DIÁLOGO COM A EDUCAÇÃO 

INDÍGENA 
 

Maria Aparecida Rezende 
 
Resumo 
O tema “Projeto Político Pedagógico Étnico como possibilidade de diálogo com a educação 
indígena” é assunto que tem ocupado nossas preocupações nos espaços das aldeias e também na 
academia. A educação escolar indígena vem mostrando sua vulnerabilidade em relação a questão 
da interculturalidade entre a educação indígena e ela. Esse trabalho é resultado de um projeto de 
extensão realizado com os Guarani e Kaiowá que habitam na fronteira do Brasil e Paraguai. 
Atualmente desenvolvemos outras extensões com essa mesma  temática, com o povo A’uwẽ 
(Xavante) da Terra Indígena Pimentel Barbosa em proposta. Projeto PIBID em Alto Araguaia com o 
objetivo de discutir a questão indígena e a educação escolar para pessoas que afirmam 
desconhecer o universo dos povos étnicos. O objetivo desse trabalho é colocar em foco a questão 
do diálogo entre a educação étnica e a educação escolar indígena a partir da educação indígena, 
iniciando esse diálogo a partir da construção de um projeto pedagógico de cada povo, 
assegurando suas particularidades. 
 
Palavras-chave: Educação indígena. Vulnerabilidade. Projeto político pedagógico étnico. 
 
 

TERRA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 
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Plínio Olderi Carvalho 
Hellen Cristina de Souza 
Plínio Andrade Carvalho 

 
Resumo: 
É comum nos espaços entre os militantes dos movimentos sociais a critica às políticas públicas no 
sentido de demonstrarem o descaso histórico com a educação para os filhos dos trabalhadores do 
campo. Este descaso também é vivenciado pela Juventude Rural no assentamento Antônio 
Conselheiro, localizado na região sudoeste do Mato Grosso a aproximadamente 350 km da capital. 
O presente texto tem a intenção de investigar e analisar os processos que motivam o êxodo dos 
jovens das escolas do assentamento e contribuir para fomentar o debate em torno da inexistência 
ou inaplicabilidade de políticas públicas especificas que contribuam para viabilização da 
permanência dos jovens nos assentamentos. A juventude vem oscilando em torno do conflito 
entre a migração para o centro urbano e a permanência no assentamento. A situação desvela as 
dificuldades enfrentadas pelos jovens que insistem em permanecer no campo. 
 
Palavras-chave: Educação do Campo. Terra. Juventude. 
 
 

GT 17: Educação, Saúde e Diversidade 
Este grupo de trabalho visa ampliar o debate acerca da promoção à saúde articulada à educação e 
cultura no contexto das novas tecnologias de informação e comunicação. Os profissionais da saúde 
precisam articular suas práticas de intervenção a partir de uma visão holística, comprometidos 
com o cuidado humanizado, respeitando a diversidade cultural do indivíduo ou da coletividade. 
 
Coordenadores: 
Fabiana Aparecida da Silva – UNEMAT 
Claudemiro Zanoisokaise – SEMEC-Tangará da Serra/Aldeia Vale do Papagaio 
 
 
A IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA PARA O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA E A 

MANUTENÇÃO DA SAÚDE 
 

Marcelo Franco Leão 
Eniz Conceição Oliveira 

José Claudio Del Pino 
 

Resumo: 
Ninguém consegue sobreviver por muito tempo sem água, pois ela além de alimentar, também é 
responsável pela hidratação do corpo e isso a torna indispensável. A utilização da água é 
permanente, especialmente no que se refere ao consumo, pois os seres vivos necessitam de sua 
ingestão diária, o que a torna condição para a continuidade da vida. O estudo relata uma 
investigação desenvolvida nas aulas de Química Analítica do curso de Engenharia de Alimentos da 
UNEMAT de Barra do Bugres-MT. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória cujo objetivo 
foi entender o processo de tratamento para tornar a água potável e avaliar se a água consumida 
na instituição é de boa qualidade e livre de contaminações. A pesquisa ocorreu em março de 2014 
e envolveu 20 estudantes. Os pontos de coleta foram os bebedouros da Universidade, o 
laboratório de Química e o cavalete de entrada na instituição. As análises de pH, cloro residual 
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livre, cor, turbidez, coliformes totais e fecais foram realizadas no laboratório de análises da 
Estação de Tratamento de água da cidade e serviram para fornecer resultados que foram 
confrontados com parâmetros da legislação vigente. Não foi possível realizar a análise de 
agrotóxicos contidos na água devido a falta de equipamentos apropriados. Os resultados indicam 
ser esta água própria para o consumo. Por meio dessa prática os estudantes puderam vivenciar o 
rigor metodológico necessário para realizar análises químicas, a necessidade do controle de 
qualidade dos alimentos e sua importância para a manutenção da vida. 
 
Palavras-chave: Qualidade de vida. Análises físico-químicas. Água. Saúde. 
 
 

A INFLUÊNCIA DA PRÁTICA DO ESTÁGIO CURRICULAR NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO 
ENFERMEIRO 

 
Fernanda Campos da Silva 
Izadora Ferrer dos Santos 
Karina Nonato Mocheuti 

 
Resumo: 
Objetivo do presente estudo foi analisar a influência do estágio supervisionado realizado durante a 
graduação de enfermagem para aquisição das competências e habilidades inerentes a profissão. 
Trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo e exploratório, que compreendeu sete 
enfermeiros alocados em unidades básicas de saúde da área urbana. Os dados foram coletados 
através de entrevista individual direcionada por um roteiro que compreendeu perguntas semi-
estruturadas com o auxílio de um gravador. As maiorias dos entrevistados acreditam que os 
estágios supervisionados fornecem subsídio para os desenvolvimentos das competências e 
habilidades enquanto profissional atuante. A principal dificuldade é o sentimento de insegurança 
ao entrar em contato com a realidade da profissão. Os dados obtidos no presente estudo poderão 
subsidiar a realização de novas pesquisas sobre o tema, visto que este é pouco discutido. Deste 
modo há necessidade de discuti-lo para que se encontrem caminhos a fim de minimizar as 
dificuldades encontradas durante o estágio supervisionado, bem como estimular as instituições de 
ensino a dar maior ênfase em questões que compreendem a associação da teoria à prática. 
 
Palavras-chave: Enfermeiro. Estágio. Graduação. Educação. 
 
 

A TEORIA DA DIVERSIDADE E UNIVERSALIDADE DO CUIDADO CULTURAL: EDUCAÇÃO E PRÁXIS 
DE ENFERMAGEM 

 
Jesiele Neves Spindler 

Jossiana Wilke Faller 
 
Resumo: 
As teorias de enfermagem aprendidas durante a graduação e as dúvidas que as permeiam quanto 
à sua utilização na prática diária do enfermeiro e a importância do ensino e familiarização das 
mesmas, instigou a realização desta pesquisa e a publicação deste trabalho. Dentre as teorias de 
enfermagem estudadas elegemos a Teoria da Diversidade e Universalidade do Cuidado Cultural 
(TDUCC) de Madeleine Leininger, também conhecida como Modelo do Sol-Nascente ou Sunrise, 
tem como princípio que a cultura de cada povo influencia a forma de perceber e interpretar os 
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estados de saúde e doença, bem como os conceitos de cuidar e receber cuidado, compreendendo 
a interpretação cultural de cada grupo ou sociedade, livre de preconceitos pessoais. O presente 
estudo visa à elaboração de uma análise da proposta de Leininger e da defesa da incorporação de 
sua tese na Educação em Saúde, por considerarmos esta ferramenta como o principal elo entre o 
cuidador e a comunidade/cliente e de importância absoluta para enfermagem por ser o 
profissional de saúde que passa a maior parte do tempo em contato com a população atendida, 
assim sendo a utilização desta teoria como norteadora da práxis no cuidado em saúde, indica a 
relevância dos profissionais de saúde estar inseridos na cultura dos membros a qual este atende, 
pois a cultura de cada povo influencia e/ou define a maneira de perceber e construir o cuidado de 
Enfermagem, sendo capaz de relacionar as experiências e vivências do indivíduo às práticas gerais 
de saúde, além de enfatizar que o cuidado é um elemento moldável e passível de adaptações de 
acordo com características identificadas em cada cultura, rumo à um cuidado holístico. A 
metodologia utilizada foi exploratório-descritiva realizando um levantamento bibliográfico da 
literatura vigente, compreendendo publicações que utilizaram a teoria acima descrita, na 
produção científica brasileira de enfermagem. Conclui-se que a teoria demonstrou a grande 
abrangência e aplicabilidade em relação aos sujeitos e contextos. O Brasil, devido à sua vasta 
variedade cultural mostra-se terreno fértil para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à 
TDUCC, na busca de uma visão crítica das questões referentes às práticas de saúde de acordo com 
cada contexto. 
 
Palavras-chave: Teoria Transcultural. Educação. Teoria de Enfermagem. 
 
 
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA ATRAVÉS DO MANUSEIO DE ESTRUTURAS ANATÔMICAS COMO 

RECURSO DIDÁTICO NAS AULAS DE BIOLOGIA 
 

Laise Santos Azevedo 
 
Resumo: 
Este trabalho visa analisar a importância da utilização de peças anatômicas no ensino de biologia, 
como recurso didático que possivelmente torna a aprendizagem significativa por parte dos 
estudantes. O interesse pela temática emerge da vivência enquanto acadêmica, do Curso de 
Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia, 
Campus Colorado do Oeste, e tem como objetivo demonstrar a Importância desta técnica no 
processo de aprendizagem dos conteúdos explorados durante as aulas de anatomia dos animais 
por estudantes do ensino fundamental e médio. A metodologia utilizada foi do tipo qualitativo 
possibilitando compreender os fenômenos estudados a partir das perspectivas das pessoas 
envolvidas, valorizando assim os processos que levam ao resultado. As análises indicam que há 
aprendizagem significativa através da utilização de peças ósseas, bem como o uso das mesmas 
facilita a inclusão, por estimular diversos sentidos durante o processo de construção do 
conhecimento. Facilitando a interdisciplinaridade, de maneira lúdica e prazerosa. 
 
Palavras-chave: Aprendizagem. Biologia. Ossos. 
 
 
ASSOCIAÇÃO ENTRE O ESTADO NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO CORPORAL E DESEMPENHO FÍSICO 

DE IDOSOS 
 

Priscilla Bastos Mattos Biasuz 
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Maria Gabriela Domingues Cortes 
Tainara da Silva Mattos 

 
Resumo: 
Com o envelhecimento ocorrem mudanças na composição corporal principalmente pelo 
desequilíbrio entre a ingestão e o gasto de energia associado ao sedentarismo. A redução da 
capacidade funcional e o risco de doenças estão associados ao ganho de gordura corporal e a 
perda de força. O aumento da idade cronológica contribui para que as pessoas fiquem menos 
ativas e com menor capacidade física, essa diminuição da capacidade física facilita o surgimento 
de doenças crônicas. Objetivo: Associar o estado nutricional com a composição corporal e 
desempenho físico em idosos. Métodos: Participaram da pesquisa 16 voluntários, de ambos os 
sexos, com idade entre 65 e 96 anos, selecionados aleatoriamente em um bairro de Várzea 
Grande. A coleta de dados foi realizada em duas sessões. A primeira foi uma visita domiciliar para 
a aplicação do questionário MAN, e a segunda ocorreu através da aplicação dos testes de 
desempenho físico e composição corporal em um Centro de Reabilitação na cidade de Várzea 
Grande. A composição corporal foi avaliada através de antropometria e o desempenho físico com 
os testes de agilidade, andar em cima da linha, dinamômetria escapular, de preensão de mão, 
força de pernas e lombar, velocidade de caminhada, teste de equilíbrio, sentar e levantar e teste 
de sentar e alcançar. Resultados: Observou-se associações estatisticamente significativas entre a 
MAN a dinamômetria da mão esquerda e equilíbrio na perna esquerda, outras variáveis como 
andar em cima da linha, força de pernas e lombar, flexibilidade, a massa magra o % de gordura e a 
massa gorda tiveram uma tendência de associação, que não foram significativas. Conclusão: Os 
resultados no geral não apresentaram associação das variáveis analisadas com o MAN, talvez pelo 
número reduzido de sujeitos, não podendo afirmar que existe ou não uma associação significante 
entre as variáveis analisadas e o MAN. 
 
Palavras-chave: Estado nutricional. Composição corporal. Desempenho físico. 
 
 

COMO PROFESSORES PERCEBEM A APRENDIZAGEM DO ALUNO COM DOENÇA FALCIFORME 
 

Neusa de Brito 
Tatiane Lebre Dias 

 
Resumo: 
O presente trabalho tem como objeto de análise a percepção de professores em relação ao aluno 
com Doença Falciforme. Essa doença apresenta uma proporção significativa entre a população 
brasileira. Com base na prevalência, é possível calcular a existência de mais de 2 milhões de 
portadores do traço Falciforme, e mais de 8.000 são afetados com a doença. Calcula-se que, no 
Brasil, nascem em média 700 a 1.000 novos casos por ano de pessoas com a doença. A criança e o 
adolescente com Doença Falciforme em fase escolar, frequentemente, têm seu cotidiano alterado, 
pois necessitam de internações hospitalares para exames e tratamento. A hospitalização em maior 
ou menor grau interfere no processo escolar desses estudantes. A pesquisa envolveu 04 alunos 
com Doença Falciforme de 04 escolas públicas do Município de Cuiabá e seus professores (22) no 
ano de 2012, tendo como objetivo analisar a percepção desses professores em relação à 
interferência da Doença Falciforme na aprendizagem do aluno no ambiente escolar. Utilizamos 
como metodologia de estudos a pesquisa exploratória e a abordagem quanti-qualitativa. O 
resultado revelou que, entre os docentes pesquisados, 64% percebem que a Doença Falciforme 
interfere e apresenta consequências para o processo de aprendizagem do aluno. No entanto, 32% 



“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Caderno de Resumos – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 142 

dos professores entendem que a Doença Falciforme não interfere na aprendizagem do aluno, ou 
seja, acreditam que o desenvolvimento da aprendizagem ocorre normalmente, sendo 
semelhantes aos demais alunos. O número de profissionais que relataram que a Doença 
Falciforme não interfere no processo de aprendizagem ainda é considerado um percentual 
relevante em vista de que tais estudantes se ausentam frequentemente da sala de aula em razão 
dos sintomas da doença. Diante disso, percebe-se a necessidade de formação para os professores 
e investimentos em políticas educacionais para suprir lacunas na aprendizagem desses escolares. 
 
Palavras-chave: Professores. Aluno. Doença Falciforme. 
 
 

DEPENDÊNCIA E AUTONOMIA: A DIALÓGICA DA APRENDIZAGEM 
 

Jackeline Felix de Souza 
Wilza Rocha Pereira 

Resumo: 
O programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde constitui-se em um instrumento para 
viabilizar a iniciação ao trabalho dos estudantes da área da saúde de acordo com as necessidades 
do Sistema Único de Saúde. Objetivou-se através do estudo realizado compreender as 
contribuições do programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde executado na Universidade 
Federal de Mato Grosso no ano de 2009, para a construção da autonomia e formação do 
profissional Enfermeiro. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso. A coleta de 
dados ocorreu em duas etapas, primeiramente procedeu-se a técnica de análise documental dos 
relatórios do programa, disponíveis na Faculdade de Enfermagem, com a finalidade de conhecer 
os dezoito participantes através dos depoimentos registrados. A segunda etapa consistiu em 
convidar os acadêmicos de Enfermagem que participaram do programa para uma entrevista 
semiestruturada, do total de dezoito acadêmicos, seis aceitaram participar. O universo do estudo 
foi nove serviços de Estratégia Saúde da Família do município de Cuiabá-MT que acolheram o 
programa e onde atuaram os sujeitos. Para a organização e sistematização dos dados de campo 
adotou-se a técnica da análise temática e a análise do material empírico fundamentou-se no 
Pensamento Complexo de Edgar Morin. Concluímos que a construção e a formação de um sujeito 
autônomo é possível quando há no contexto do ensino formas colaborativas de aprender o que 
pode ocorrer a partir de múltiplas dependências estabelecidas com enfermeiros, docentes, 
colegas de curso, comunidade e demais profissionais envolvidos no serviço. Os sujeitos 
ressaltaram que participar do programa ampliou a capacidade de tomar decisões mais adequadas 
para além do que já haviam aprendido no curso de graduação. 
 
Palavras-chave: Educação em enfermagem. Ensino Superior. Formação de recursos humanos. 
Políticas públicas de saúde. 
 
 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: PROPOSTA DE REVISÃO DA LITERATURA 
 

Priscilla Bastos Mattos Biasuz 
Géssica Alves Fraga 

Emília Carvalho Leitão Biato 
 
Resumo: 
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A proposta aqui apresentada caminha no sentido do reconhecimento da educação como elemento 
fundamental no processo de promoção da saúde, desde que tomada como construtora da 
autonomia do usuário. Objetivo: Reconhecer os conceitos e práticas de educação em saúde 
circulantes na literatura da área de saúde. MÉTODO: A pesquisa foi realizada a partir da leitura de 
todos os artigos científicos que continham o assunto “educação em saúde”, publicados em 2009 
no periódico Interface: comunicação, educação e saúde. Para orientar a leitura dos textos em 
questão, em especial os conceitos neles apresentados, foi inspirado no movimento analítico 
efetivado por Gilles Deleuze em Nietzsche e a Filosofia (2001). O autor entende que a ciência se 
apresenta sob três formas, que serviram de base para a análise dos textos: uma sintomatologia, 
uma tipologia e uma genealogia. RESULTADOS: As propostas educacionais apresentadas nos 
artigos privilegiam o diálogo e estão direcionadas à autonomia dos pacientes e à formação de 
saberes que os ajudem a lidar com a própria saúde. A identificação nos grupos, no entanto, pode 
apresentar o aspecto de apagamento da diferença, com a desvalorização da experiência pessoal. A 
atenção se faz à pessoa que sabe de si e sabe de seu corpo. No entanto, o profissional da saúde, 
em dados momentos, divide com ela a responsabilidade pelo cuidado. CONCLUSÃO: Este trabalho 
aponta para a possibilidade de superação do modelo puramente protocolar e prescritivo da Saúde 
e para a valorização da diferença em relação à saúde e adoecimento, tendo em vista a atuação em 
parceria na criação da vida de cada um. 
 
Palavras-chave: Ensino. Diálogo. Adoecimento. 
 
 

O USO DA COMUNICAÇÃO TERAPÊUTICA NAS CONSULTAS DE ENFERMAGEM 
 

Juarez Coimbra Ormonde Junior 
Idilaine de Fátima Lima 

 
Resumo: 
A comunicação em saúde refere-se ao uso de estratégias de comunicação, que são utilizadas para 
informar e para influenciar as decisões dos indivíduos e das comunidades no sentido de 
promoverem o bem estar. Diferentemente da comunicação usual, a comunicação terapêutica têm 
objetivos específicos e busca a melhoria das condições de saúde dos indivíduos. Nas consultas de 
enfermagem, ela deve ser utilizada com o objetivo de ajudar os pacientes, melhorando assim, a 
qualidade da assistência. Objetivos: O presente estudo buscou avaliar o entendimento do 
enfermeiro sobre a comunicação terapêutica e sua importância na consulta de enfermagem. 
Métodos: A pesquisa foi de ordem quantitativa, com a aplicação de questionário fechado, iniciado 
após a aprovação pelo comitê de ética em pesquisa e assinatura do termo de consentimento livre 
e esclarecido. Os sujeitos foram 10 (dez) enfermeiros das Unidades de Saúde da Família do 
município de Tangará da Serra – Mato Grosso. Resultados: Entre os resultados alcançados, 100% 
dos entrevistados fazem uso de algum método de comunicação terapêutica durante as consultas 
de enfermagem; 60% não foram instruídos durante a graduação; 9,2% utilizam a escuta ativa e 
fornecimento de informação clara, como métodos terapêuticos preferidos. Conclusões: Percebeu-
se, neste estudo, que o relacionamento interpessoal e a comunicação não foram efetivos como 
deveriam ser, porém, não se pode negá-los nem fugir deles, em razão da sua importância para o 
processo de enfermagem. Assim, precisa-se trabalhar e desenvolver estratégias de 
relacionamento interpessoal e com isso efetivar a comunicação terapêutica entre enfermeiro e 
paciente, pois esse processo deve ser priorizado como atividade de enfermagem relevante e 
essencial. Os resultados encontrados nesta pesquisa são importantes fontes de informação para 
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os profissionais da área da saúde e órgãos envolvidos, buscando-se uma excelência em 
atendimento á população do município. 
 
Palavras-chave: Enfermagem. Comunicação. Comunicação em Saúde. Estratégia Saúde da Família. 
 
 

OPINIÃO DE MORADORES DE TANGARÁ DA SERRA- MT QUANTO A DOENÇAS SEXUALMENTE 
TRANSMISSÍVEIS: INSTRUÇÃO E PREVENÇÃO 

 
Priscila Micaela Vieira Pereira 

Regis Queiroz Gonçalves 
Daniela de Oliveira Pinheiro 

 
Resumo: 
Acadêmicos e professores da UNIC- Tangará Sul promoveram atividades para promoção da saúde 
da população, para isso desenvolveram métodos de instrução e diagnóstico de moradores de 
Tangará da Serra- MT sobre doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos. Para 
isso, atividades práticas foram realizadas em 5 pontos da cidade, primeiramente os professores 
supervisionaram treinamentos dos acadêmicos. Em seguida, os alunos foram divididos em grupos 
de 20 para coletarem dados da opinião de 100 pessoas em cada local: centro da cidade, Vila 
Esmeralda, Jardim dos Ipês, Vila Araputanga e Vila Alta. Os resultados foram obtidos analisando 
estatisticamente os dados dos questionários através de frequência relativa e absoluta. Os 
acadêmicos, após aplicação do questionário na comunidade, realizaram ainda ação instrutiva 
apresentando peças sintéticas do aparelho reprodutor feminino e masculino, além de material 
disponibilizado pela prefeitura da cidade para prevenção de DSTs e vários métodos contraceptivos 
tanto feminino, quanto masculino. Pode-se observar que os participantes tinham em média 16-19 
anos, o que pode ser atribuído ao local de coleta em proximidade com escolas. As características 
da maioria dos participantes foram: gênero feminino com ensino fundamental completo e renda 
familiar em torno de 1 salário mínimo. Foi possível comprovar que a maioria eram solteiros, sem 
filhos e com início da vida sexual por volta dos 16-21 anos. Foi interessante perceber que a maioria 
não utilizou camisinha durante o primeiro ato sexual, enquanto que grande parte mantêm vida 
sexual ativa, indicando que precisa ainda ser realizado maiores instruções quanto aos métodos 
preventivos principalmente métodos de barreira. Também foi possível comprovar que a maioria 
da população tem início na vida sexual bastante jovem (da fase de criança para adolescente) e 
ainda não possuem muito o hábito de uso de camisinha pelo que relatado, o que indica que mais 
trabalhos no sentido de instrução precisa ainda ser realizado em Tangará da Serra - MT.  
 
Palavras-chave: DST. Tangará da Serra. Métodos contraceptivos. 
 
 
PROMOÇÃO DA SAÚDE E AVALIAÇÃO NA ÁREA DE CARDIO-PNEUMOLOGIA EM MORADORES DE 

TANGARÁ DA SERRA- MT 
 

Jéssica Silva Vasconcelos 
Roseli Honorato Arruda Carvalho 

Tatiana de Arruda Ortiz 
 
Resumo: 
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Foram oferecidos métodos de instrução e diagnóstico fisioterapêutico de moradores de Tangará 
da Serra- MT na área cardio-pneumologia. Alunos e professores da fisioterapia- UNIC- Tangará 
promoveram atividades para promoção da saúde da população sobre risco cardíaco, IMC, ações 
anti-tabagismo e anti-etilismo. Para isso, atividades práticas foram realizadas em 5 pontos da 
cidade. Os alunos foram subdivididos em grupos de 20 para coletarem dados de 100 pessoas no 
centro de Tangará da Serra - MT, Jardim dos Ipês, e nas Vilas: Esmeralda, Araputanga e Vila Alta. 
Os dados obtidos foram analisados estatisticamente por frequência relativa e absoluta. Pode-se 
observar que tinham em média mais de 50 anos, altura média em torno de 1,70 m, ensino 
fundamental incompleto ou nunca estudaram, sendo maioria homens que se consideram de raça 
parda, casados e não fumantes; já a média de peso foi considerada alta, ou classificada como 
sobrepeso. Foi possível observar que a maioria dizem não ingerir bebida alcoólica. Os dados de 
frequência cardíaca obtidos foram em média correspondente ao repouso, enquanto que a 
frequência respiratória foi relativamente alta, o que pode ter correlação com a forma com que foi 
aferido (foi solicitado que respirassem “normalmente”, o que pode induzir à hiperventilação). 
Grande número relataram problemas respiratórios, mesmo entre os não fumantes, o que indica 
possível associação do clima local. Entretanto, foi possível constatar ainda que grande parte não 
têm o hábito de realizar exames de rotina e a maioria não possuem o hábito diário de realizar 
exercícios físicos. Dos que possuem o hábito de realizar exercícios regularmente, a maioria o 
fazem 3x na semana, tendo sido a caminhada o exercício mais realizado. Uma parcela considerável 
dizem possuir hipertensão arterial sistêmica, entretanto a maioria não faz uso de medicação 
controlada, ou acompanhamento médico, o que mostra que mais trabalhos no sentido de 
conscientização e prevenção dos riscos cardíacos precisam ser realizados na cidade de Tangará da 
Serra - MT. 
 
Palavras-chave: Risco cardíaco. Tangará da Serra. Promoção da saúde 
 
 
PROMOÇÃO DE SAÚDE E VISITA DOMICILIAR APLICADA POR METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO 

NO CURSO DE MEDICINA 
 

Kilder Carmo dos Santos 

Joana Rodrigues 

Ádines Emanuelle de Deus 
Resumo: 
Este artigo trata-se de um relato de experiência sobre o trabalho desenvolvido por acadêmicos do 
curso de medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso. O trabalho foi realizado em uma 
Unidade de Saúde da Família – USF na cidade de Cáceres – MT, no período abrangente do segundo 
semestre de 2013 e primeiro semestre de 2014. Acompanhando as visitas dos agentes 
comunitários de saúde, podendo assim, exercer a promoção de saúde e acompanhamento 
específico de hipertensos e diabéticos cadastrados no Hiperdia da referida unidade de saúde, além 
do programa Saúde da Mulher e Saúde do Homem. Por meio de visitas domiciliares pôde ser feita 
a avaliação dos agravos à saúde e posterior aconselhamento de terapêutica farmacológica e não-
farmacológica. A partir disso, pôde ser percebida a receptividade e aceitabilidade que 
possibilitaram a adesão da comunidade aos programas oferecidos pela USF bem como a formação 
de uma nova percepção da Estratégia de Saúde da Família pela comunidade. 
 
Palavras-chave: Acompanhamento. Diabéticos. Aconselhamento.  
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PROPOSTA DE INCLUSÃO DO NINTENDO® WII NA INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 
 

Fábio Campos Pires 
Tatiana de Arruda Ortiz 

Fábio Ferreira Diamantino 
 
Resumo: 
A empresa Nintendo® lançou em 2006 o Nintendo® Wii, um console de videogame doméstico que 
permite ao usuário a sensação do movimento. Utiliza o wii remote e o nunchuk, controles que 
captam os movimentos realizados pelo usuário através de três acelerômetros embutidos, uma 
câmera infravermelha, um sistema de vibração e um pequeno alto-falante que emite sons 
relacionados com o jogo. Existe outro acessório, a wii balance board, que funciona como uma 
balança de alta sensibilidade que capta a descarga de peso do jogador e as oscilações do centro de 
pressão (CP), o que desperta grande interesse de algumas entidades Fisioterápicas. Entretanto, a 
utilização desse sistema para a reabilitação motora tem sido pouco estudada, principalmente no 
interior do Mato Grosso, e são poucos profissionais que conseguem visionar possibilidades com o 
uso deste sistema no dia a dia dos atendimentos. Objetivo: Sendo assim, este trabalho teve como 
objetivo observar a possível utilização do Nintendo® Wii como ferramenta fisioterapêutica. 
Material e Métodos: Foi realizada revisão bibliográfica cientifica em bases de dados disponíveis na 
internet (Google Acadêmico e Scielo). Resultados: De acordo com os dados coletados foi possível 
constatar que poucos são os estudos acerca desse assunto e que nada pôde ser observado como 
trabalho nessa área em Mato Grosso, o que indica necessidade de mais trabalhos a serem 
desenvolvidos com intervenção clínica em pacientes no processo de reabilitação. Conclusão: Pode-
se concluir que a utilização do Nintendo ® Wii na reabilitação motora oferece informações para 
uma próspera área de atuação da fisioterapia. 
 
Palavras-chave: Nintendo® Wii. Wii Balance Board. Reabilitação. Fisioterapia. 
 
 
QUANTIFICAÇÃO DA GLICEMIA CAPILAR EM MORADORES DA REGIÃO CENTRAL DE TANGARÁ DA 

SERRA- MT 
 

Fabiana Aparecida da Silva 
Tatiana de Arruda Ortiz 

Daniela de Oliveira Pinheiro 
 

Resumo: 
Para o entendimento das alterações na glicemia de uma pessoa, é importante saber que dentre os 
substratos energéticos utilizados para obtenção de energia, a glicose é o principal para a maioria 
dos mamíferos. As alterações nas concentrações de glicose como hipoglicemia, podem causar 
danos aos neurônios e falência cerebral, enquanto que a hiperglicemia também pode resultar em 
danos ao organismo, como glicosúria, retinopatia, nefropatia e acidentes vasculares. Em função 
disso, conhecer as concentrações de glicose na circulação sanguínea é fundamental. A glicemia 
capilar é um exame sanguíneo que oferece resultado imediato acerca da concentração de glicose 
nos vasos capilares da polpa digital. O objetivo deste trabalho foi avaliar a dosagem de glicose e 
para os casos com alterações encaminhar os participantes a uma unidade de saúde para 
acompanhamento médico. O trabalho foi realizado com os moradores da região central o de 
Tangará da Serra-MT. Portanto, acadêmicos e professores do curso de farmácia- UNIC- Tangará 
devidamente treinados realizaram teste de glicemia capilar por meio de um glicosímetro. Os 
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resultados obtidos foram comparados por média aritmética. Foram avaliados 91 pessoas e a 
média dos valores obtidos mostrou glicemia em média = 123,68 com desvio padrão = 34,83, o que 
indica alto valor para a maioria das pessoas. Entretanto, os encaminhamentos para atendimentos 
especializados dos casos suspeitos de diabetes foram realizados, levando-se em consideração que 
grande parte dos participantes não estavam em jejum. Foi possível constatar inúmeros casos de 
dosagens altas de glicemia, o que pode ser devido ao período pós-prandial. Todos os pacientes 
que puderam ser observado alterações nos níveis glicêmicos foram imediatamente encaminhados 
para o posto de saúde mais próximo, o que torna esse trabalho importante para a cidade. Sendo 
assim, é possível concluir que para melhor promoção da saúde e prevenção de doenças nos 
moradores de Tangará da Serra - MT trabalhos mais específicos de avaliação de glicemia devem 
ainda serem realizados já que é alto o índice indicativo de possibilidade e tendência a casos 
positivos de diabéticos em moradores tangaraenses.  
 
Palavras-chave: Glicemia. Tangará da Serra. Teste glicêmico. 
 
 

RELAÇÃO ENTRE NÍVEIS DA PROTEÍNA C REATIVA, PERFIL LIPÍDICO E CAPACIDADE FUNCIONAL 
DE IDOSAS FREQUENTADORAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PADRE FIRMO 

 
Tainara da Silva Mattos 

Dayane Cristina dos Santos 
Greicielle Pereira Arruda 

Resumo: 
O processo de envelhecimento está associado a várias modificações no organismo e uma delas 
refere-se ao comprometimento das aptidões físicas, tendo como reflexo o prejuízo da capacidade 
funcional desta população. Vários estudos vêm sendo desenvolvidos e afirmam que a prática de 
exercício físico contribui para a melhora do desempenho físico e diminuição dos níveis de 
triglicérides (TG), colesterol total (CT), lipoproteína de baixa densidade (LDL-C), proteína C reativa 
e o aumento da lipoproteína de alta densidade (HDL-C) independente da idade do praticante. 
Objetivo: Verificar a relação entre algumas capacidades físicas com o perfil lipídico e o nível de 
proteína C reativa em idosas. Métodos: participaram desta pesquisa quarenta e quatro mulheres 
idosas, na faixa etária de 60 a 79 anos, frequentadoras do Centro de Convivência Padre Firmo, da 
cidade de Cuiabá – MT. Realizou-se uma bateria de testes físicos, sendo: força de preensão da 
mão, membros inferiores e superiores (dinamometria), resistência muscular (sentar e levantar da 
cadeira), flexibilidade (banco de Wells) e velocidade de caminhada. O PCR e as concentrações 
lipídicas foram estabelecidos mediante procedimentos laboratoriais utilizando as técnicas de soro 
de aglutinação e enzimático automatizado respectivamente. Resultados: Verificou-se relação 
positiva entre a HDL x flexibilidade (r=0,33; P=0,03). Tendeu a relação o HDL x força escapular 
(r=0,26; P=0,09), o HDL x força isométrica de membros inferiores e lombar (r=0,30; P=0,06). No 
entanto, o CT, o TG, o LDL e a PCR não se relacionaram com variável alguma dos testes fisicos. 
Conclusão: concluímos que o perfil lipídico está em níveis satisfatórios e que há relação positiva 
entre a flexibilidade e o nível de HDL-C das idosas participantes. A prática regular de atividade 
física é fundamental para minimizar o risco de desenvolvimento precoce de doenças crônicas 
degenerativas, além de possibilitar um melhor desempenho nas capacidades físicas e nas 
atividades de vida diária (AVDs). 
 
Palavras-chave: Capacidade funcional. Testes físicos. Perfil lipídico. Idosos. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA COM DIAGNÓSTICOS DE RETINOPATIAS POR DIABETES 
 

Camila Paixão Marques 
Henrique Viana Xavier 

Joana Rodrigues 
 
Resumo: 
Este relato de caso se propõem a apresentar experiências dos alunos do segundo semestre do 
curso de medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso no primeiro semestre de 2014, de 
identificar por meio de exames oftalmológicos, complicações associadas ao diabetes, com 
destaque as retinopatias. Para isso, foram selecionados pacientes moradores da região abrangida 
pelo ESF CAIC da cidade de Cáceres – Mato Grosso. Para participar do estudo, os pacientes foram 
escolhidos de acordo com a alguns critérios: 1- Ser diabético; 2- Ter a doença por mais de dez 
anos. Essas características convergiam com fatores de risco associados a retinopatia diabética. 
Usando, então, seus critérios foram escolhidos 25 pacientes que se enquadravam nesse perfil. 
Assim, com a ajuda do professor orientador e especialista em oftalmologia foi possível encaminhar 
essas pessoas até a clínica oftalmológica do referido médico. Logo, tendo em mãos um ambiente e 
equipamentos adequados, foram realizados procedimentos como acuidade visual, exame de 
fundo de olho e, aqueles com lesão de retina significativa foram encaminhados, na própria clinica, 
para exames mais especializados que possibilitavam a visualização mais detalhada do 
acometimento da retina. A partir dos estudos realizados, foi observado em uma amostra de 25 
participantes, apenas três casos com comprometimento visual considerável. 
 
Palavras-chave: Risco. Retina. Acuidade. 
 
 
RELATO DE EXPERIENCIA SOBRE A PARTICIPAÇÃO DE ACADÊMICOS DO CURSO DE MEDICINA NA 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
 

Ewerton Mantesso Coimbra 
Naiade de Paiva Soares 

Fabiana Aparecida da Silva 
 
Resumo: 
Este relato de experiência trata-se de uma atividade desenvolvida por acadêmicos do primeiro 
semestre do curso de medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) num bairro 
do município de Cáceres. O objetivo do trabalho foi orientar a população acerca dos cuidados 
básicos à saúde e procedimentos para utilização da Estratégia da Saúde da Família (ESF) de seu 
bairro. O grupo alvo foi uma micro área com 168 famílias, sendo a maioria de baixa renda e idosa. 
Foram realizadas visitas num período que compreendeu de abril a maio de 2014. Em cada grupo 
familiar foi levantado dados acerca da compreensão sobre a utilização do ESF por meio da 
conversação e da realização de perguntas abertas não estruturadas anteriormente. Durante a 
visitação, famílias foram cadastradas no banco de famílias do EFS CAIC, orientadas sobre a 
utilização da ESF de seu bairro, foram realizadas verificação da pressão arterial e orientações 
sobre como realizar o controle e a prevenção. Além das orientações sobre hipertensão que nesta 
microárea correspondeu à 35% da população, também foram orientados sobre o controle da 
dengue. Foi realizado pelos alunos um levantamento sobre o conhecimento popular da medicina 
alternativa e sobre as plantas medicinais cultivadas nas próprias casas e como os moradores as 
utilizavam no tratamento de doenças simples. Para que estas informações pudessem sensibilizar a 
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população participante da atividade, os acadêmicos utilizaram as habilidades de comunicação para 
facilitar o contato e compreensão acerca das informações. Esta experiência foi considerada valiosa 
pelos acadêmicos, visto que possibilitou aos mesmos ampliar a visão do papel do médico no 
processo de educação em saúde junto à comunidade. 
 
Palavras-chave: Família. Estratégia Saúde da Família. Educação em saúde. 
 
 

GT 18: Educação e Tecnologia: reflexões e possibilidades pedagógicas na 
contemporaneidade 

É inegável que a tecnologia influencia e sobremaneira o ensino e a aprendizagem em todas as 
áreas do conhecimento na contemporaneidade. Então, como pensar a educação no contexto 
tecnológico? Os professores e alunos estão preparados para a virtualidade? Nessa perspectiva, a 
relação com o computador e com a Internet como tecnologia digital trazem consequências de 
diferentes ordens que perpassam as relações de tempo e espaço exigindo novas abordagens de 
ensino e aprendizagem e redimensionando as práticas pedagógicas. Certamente, o processo de 
alfabetização tradicional já não parece tão eficiente e satisfatório para os alunos/usuários que 
usufruem amplamente das mídias digitais no mundo atual. O uso das tecnologias digitais exige 
uma alfabetização digital que implica o desenvolvimento de estruturas cognitivas complexas e 
desafiadoras para o processo educacional, tradicional, que ainda vigora na escola neste século. 
Dessa forma, o intuito deste Grupo de Trabalho (GT) é levantar discussões e instigar reflexões em 
torno das novas maneiras de ensinar e aprender nesse universo virtual, mas de possibilidades 
reais. 
 
Coordenadores: 
Waldinéia Lemes da Cruz Alves – IFMT 
Waldinei Monzilar – Aldeia Umutina 
 
 

A DIDÁTICA E A SUAS CONTRIBUIÇÕES TECNOLÓGIAS NA FORMAÇÃO DOCENTE 
 

Katia Maria Gastardelo 
Rejane Loffler 

 
Resumo: 
O texto trata de uma reflexão sobre a importância da tecnologia em sala de aula, bem como o 
interesse dos professores a se adaptarem à nova realidade educacional para integrar os recursos 
tecnológicos, como o computador e a internet à escola e à comunidade. A possibilidade de uma 
integração das tecnologias à educação requer do docente uma nova postura que levará o mesmo 
a rever sua prática em sala de aula, adequando os vários meios de informação à metodologia 
utilizada. O processo de globalização, novas configurações marcam a educação em geral, as 
políticas educacionais, a escola e o trabalho docente necessitamos refletir sobre os desafios a 
serem enfrentados na escola, no trabalho com o currículo e na gestão. É necessária a revolução na 
capacitação docente, pois a tecnologia é algo ainda a ser desmistificado para a maioria dos 
professores, ele é o mediador, auxiliando o aluno a alcançar seu potencial máximo, aproveitando 
todos os benefícios educativos tornando-o mais atrativo, divertido, interessante bem mais que 
aguçar a curiosidade e sim preparando para o mundo além dos conteúdos. São muitos os 
benefícios trazidos pelos recursos tecnológicos à educação. Contudo, é preciso que o professor 
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conheça as ferramentas que tem à sua disposição se quiser que o aprendizado aconteça de fato. O 
uso das tecnologias na escola está além de disponibilizar tais recursos; ele implica aliar método e 
metodologia na busca de um ensino mais interativo. 
 
Palavras-chave: Educação. Tecnologia. Formação Docente. Metodologia de Ensino 
 
 

A RÁDIO NA ESCOLA: UMA PRÁTICA DE INTERAÇÃO NO AMBIENTE ESCOLAR 
 

Giseli Veronêz da Silva  
Rodrigo de Santana Silva  

 
Resumo: 
Este trabalho objetiva apresentar de maneira sucinta o processo teórico e metodológico de uma 
atividade realizada em uma escola estadual situada na cidade de Cáceres-MT. Nesta, 
desenvolvemos atividades pelo curso de Licenciatura Plena em Letras da UNEMAT como 
integrantes do subprojeto “Práticas de leituras e escritas como constituição da memória”, do 
curso de Letras/Cáceres. O trabalho em questão procedeu-se na implantação de uma rádio – 
escola. Através de diversas reuniões com a direção da escola foi possível elaborar um projeto de 
radio dentro dela, a “Rádio Marques”. O trabalho realizado na escola foi sair do que propõe o livro 
didático e investir em uma nova didática, trabalhando dentro e fora da sala de aula para que o 
aluno seja estimulado a produzir textos para serem divulgados na rádio Marques. De acordo com 
FREIRE (1992, p. 69), “A comunicação, compreendida como troca de conhecimentos, possui uma 
dimensão educativa que deve ser levada em conta já que educação é comunicação, é diálogo, na 
medida em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que 
buscam a significação dos significados”. Nessa direção, as atividades dentro da rádio, com os 
textos, foi norteada pelos pressupostos teóricos da Análise de Discurso de linha Materialista de 
acordo com os estudos de Eni Orlandi, que nos apresenta em sua essência um dispositivo de 
interpretação. Para esse arcabouço teórico, o leitor interpreta segundo suas condições de 
produção, do seu lugar como sujeito, em um contexto sócio-político, histórico e ideológico, que 
está condicionado a produzir sentidos. Portanto, diante de diversas materialidades, o aluno se 
inscreve como sujeito, interpretando e deixando suas marcas. 
 
Palavras-chave: Rádio. Escola. Interação. 
 
 

AS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO: AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO LABORATÓRIO DE 
INFORMÁTICA 

 
Debora Gonçalves Ramos 

 
Resumo:  
As experiências vividas no contexto escolar nos permitiu analisar algumas práticas pedagógicas no 
laboratório de Informática em uma escola de Tangará da Serra - MT. O objetivo deste trabalho é 
tratar da necessidade de uma reflexão sobre essa nova realidade e os papéis de alunos, de 
professores e de gestores diante das inúmeras possibilidades em que se apresentam no mundo 
moderno. As análises apresentadas aqui se baseiam em observações feitas em uma Escola 
Estadual de Tangará da Serra diante da impossibilidade de executar qualquer atividade sem o 
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mínimo suporte técnico, sendo que, a função de técnico do Laboratório de Informática foi extinto 
no ano de 2014 tornando-se assim o fazer pedagógico mal assistido.  
 
Palavras-chave: As tecnologias. Práticas docentes. 
 
 

DESAFIOS PARA UMA PRÁTICA DOCENTE EM PLENO SÉCULO XXI 
 

Eliane de Souza Moreira da Silva 
Ivaneide Alves de Britto Santos 

 
Resumo: 
O que antes era de responsabilidade da família, assim como: formação ética, hierárquica, higiene, 
organização, administração de sociabilidade, tempo e bens materiais do educando em formação, 
sofreu a transferência para o professor e para a escola do século XXI. Por contar com a 
necessidade maior de todos os membros adultos da família em trabalhar, o aluno agora chega 
cada vez mais cedo à escola, levando o educador a uma urgente flexibilidade e posterior 
necessidade em rever suas práticas docentes. Soma-se a isso, a consequência causada por uma 
sociedade industrial e capitalista que gera produtos e serviços de consumo com uma rapidez de 
progressos tecnológicos em que a cada dia, produtos e os saberes das pessoas se vêm superado 
que alarma o mais avisado dos seres. Não será aqui discutido o mérito ou demérito de cada um 
desses processos, que leva o indivíduo social a crer que sua felicidade e dos seus está na aquisição 
de tais ou tais bens. Com isso, o meio educacional se torna uma grande complexidade a mais para 
o meio social, gerando assim, vários temas para discussões dos novos fazeres do docente da 
atualidade na escola e na família do discente. 
 
Palavras-chave: Docência. Família. Tecnologia. Atualidade. 
 
 

DIGITAL STORYTELLING: UMA ALTERNATIVA PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA 
 

Ederson Fernandes de Souza 
 
Resumo: 
Digital Storytelling é a expressão moderna de Storytelling, ou seja, a arte de contar histórias. Esta 
abordagem pedagógica, muita utilizada nas empresas de publicidade, faz uso de todas as 
tecnologias digitais possíveis para que uma determinada narrativa sensibilize, convença ou 
envolva o ouvinte ou expectador na história contada. O objetivo deste trabalho é apresentar esta 
arte de mais de 6.000 mil anos, como uma ferramenta de prática pedagógica multidisciplinar, 
fazendo uso de mídias tecnológicas diversas, desde Bluetooth, para transferências de arquivos 
para atividades realizadas em sala de aula, até a produção de vídeo ou Slide animando sobre um 
tema pré-estabelecido. Para a realização da pesquisa será feito estudo de caso de algumas 
atividades, trabalho cotidiano em sala e vídeo/Slide, realizadas pelos estudantes nas disciplinas de 
Comunicação Oral Escrita, Ensino Técnico e Comunicação Empresarial, Curso Superior Tecnólogo. 
Atualmente, a escola observa as tecnologias como uma adversária no dia a dia do ensino 
aprendizagem, principalmente da leitura e escrita. A realização do estudo pode comprovar que é 
necessário ocorrer quebra de paradigmas, em especial, na prática docente em sala de aula, no 
tocante à Tecnologia Digital. 
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Palavras-chave: Digital Storytelling. Ensino Aprendizagem. Tecnologia Digital. 
 
 

DRAMATIZAÇÃO NAS AULAS DE INGLÊS: RECONSTRUINDO SENTIDOS NA FALA POR RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

 
José Márcio Nerone Leite 

Resumo: 
Este trabalho objetiva uma proposta pedagógica de uma atividade lúdica e extraclasse que 
proporciona ao aluno dramatizar em Inglês um texto selecionado por ele e em grupo; já que estão 
diante da globalização e os avanços tecnológicos, sendo assim, é atribuindo a eles os desafios e as 
mudanças das atividades letradas responsáveis em nossa sociedade. A proposta inicial do trabalho 
visa à reconstrução de seus textos e utilização dos recursos midiáticos, práticas essas de leitura e 
escrita. Com isso, o interesse em investigar como teatro poderia ser usado para aumentar a 
autoconfiança dos alunos em aprender a língua estrangeira sendo ela o Inglês e oportunizando-os 
na comunicação e escrita, algo diferente do cotidiano deles. O foco ainda desse trabalho é em 
dinamizar as aulas de Inglês do Ensino Médio com leituras e uso dos recursos tecnológicos. O 
projeto ainda vem com o objetivo de fomentar a reflexão do professor de inglês sobre as 
necessidades pedagógicas, já que estamos cercados por um mundo totalmente digital. Por essas 
razões, “eu“ o professor, busco culminar diante dessa proposta, desenvolver os Letramentos e 
Multiletramentos nas práticas de ensino – aprendizagem. Proposta essa que vem atribuir ao aluno 
o prazer em aprender o Inglês de forma significativa e diferenciada. Contudo, essa proposta de 
ensino desenvolvida em sala de aula, possibilita os alunos enriquecerem seus vocabulários do 
idioma estudado, propõe também um trabalho heterogêneo, diversifica a cultura num todo, e por 
fim ativa o processo de letramento indispensável a todos nós.  
 
Palavras-chave: Dramatização. Tecnologia. Letramento. Multiletramentos. 
 
 

EDUCAÇÃO E CONVERGÊNCIA DIGITAL: REFLEXÃO SOBRE O CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
DA UNEMAT/CAMPUS DE ALTO ARAGUAIA 

 
Gibran Luis Lachowski 

Resumo: 
Este resumo refere-se a uma reflexão científica acerca do processo de ensino-aprendizagem 
presente nas disciplinas Técnicas de Redação Jornalística, Redação, Reportagem e Entrevista I e 
Redação, Reportagem e Entrevista II, ministradas para estudantes do 2º, 3º e 4º semestres do 
curso de Comunicação Social (habilitação Jornalismo) da Universidade do Estado de Mato Grosso-
UNEMAT/campus de Alto Araguaia. Concentra-se na percepção dos comportamentos dos 
acadêmicos em relação a hábitos ligados às tecnologias da informação e comunicação, sobretudo 
às conectadas à internet, e em como isto serve de parâmetro para uma proposta pedagógica 
capaz de coincidir capacitação humanística e técnica associada ao contexto da convergência 
digital. Tal reflexão científica concerne a um relato de experiência que busca sintetizar o processo 
de ensino-aprendizagem registrado em dois anos e meio de docência na UNEMAT (de fevereiro de 
2012 a junho de 2014). Esse resgate é auxiliado por uma revisão bibliográfica calcada, sobretudo, 
em conceituações relativas à responsabilidade social do jornalista, à comunicação dialógica, à 
cultura da convergência e à educação de base democrática e libertadora. Vê-se que essa práxis 
tem sido fundamental na tentativa de constituição de uma docência atenta à realidade 
socioeconômica e cultural das turmas de estudantes e, por consequência, reconfigurado o modo 



“Arte, Identidade e Cultura nos Novos Contextos Tecnológicos e Midiáticos” 
Caderno de Resumos – VI Fórum de Educação e Diversidade Página 153 

de conceber as disciplinas de Jornalismo, compor e comunicar seus conteúdos. Enfim, percebe-se 
que esse processo reflexivo fortalece o senso de criticidade, atualização e de constante abertura 
para novos conhecimentos, elementos salutares à formação do professor universitário. E também 
faz com que a relação docente-discente-universidade seja compreendida a partir da ótica de um 
diálogo em constante construção. 
 
Palavras-chave: Jornalismo. Convergência digital. Educação. Diálogo. 
 
 

EVIDENCIANDO A PERCEPÇÃO DOS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA-NEAD/ UFMT/2007 
SOBRE SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL NA MODALIDADE DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 
Nilvaci Leite de Magalhães Moreira 

Ady Barros 
 
Resumo: 
Tendo em vista as transformações educacionais ocorridas no Brasil a partir da introdução de novas 
tecnológicas da Informação e da Comunicação, a Educação na modalidade à distância vem se 
destacando na formação de docentes em cursos de licenciaturas, demonstrando sua 
potencialidade na democratização do ensino. Em Mato Grosso, essa modalidade vem se 
ampliando aceleradamente. Assim, em 2013, aproveitando o percurso de formação em 
Especialização em Educação à Distância pelo SENAC-MT, propositou-se como Trabalho de 
Conclusão de Curso à Pesquisa Qualitativa, Bibliográfica e de Campo para evidenciar e refletir 
acerca da percepção do percurso na modalidade da EaD de quatro docentes egressos do Curso de 
Pedagogia/2007, NEAD/UFMT. A partir dessa pesquisa foi possível constatar que a Educação a 
Distância contribuiu de forma significativa na vida pessoal, acadêmica e profissional dos 
Docentes/Pedagogos. Proporcionou a construção do conhecimento no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem de forma interativa e colaborativa, desenvolvendo competências e habilidades. O 
estudo confirma ainda que a EAD vem contribuindo com a formação de professores, assim, 
comprometida com uma Educação de Qualidade. 
 
Palavras-chave: Educação a Distância. Professores. Formação Profissional. 
 
 

FANFICTION: LEITURA, ESCRITA E INTERAÇÃO NO CONTEXTO DIGITAL 
 

Elizabeth Conceição de Almeida Alves 
Dánie Marcelo de Jesus 

 
Resumo: 
As transformações ocorridas na sociedade, nas últimas décadas, têm implementado novas 
maneiras de ler, escrever e interagir. No entanto, vivemos em um país em que é recorrente 
ouvirmos que os jovens não gostam de ler, principalmente as leituras tradicionais sugeridas nos 
currículos escolares. Com base nessa realidade, este trabalho tem por objetivo investigar a 
presença dos novos letramentos, permeados por práticas sociais, mediante tecnologias digitais, 
observadas em comunidades que utilizam dessas práticas para comunicar, ler e produzir no 
ambiente digital, enfim, interagir-se. Um desses estilos de interação é o “fanfic”, abreviação do 
termo em inglês fanfiction. Trata-se de contos ou romances escritos por terceiros. Esse tipo de 
gênero não apresenta caráter comercial nem lucrativo, pois são escritos por fãs que se utilizam de 
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personagens ficcionais já existentes. Tal fenômeno surge como prática de letramento on-line 
motivada pela utilização de produtos associados à indústria do entretenimento. Mesmo já 
existindo antes da internet, foi com o advento desta que as fanfictions começaram a agregar um 
número maior de fãs havendo um engajamento mútuo das pessoas que participam dessa 
comunidade virtual, rompendo barreiras geográficas e linguísticas. É, portanto, por meio desses 
desafios quanto a funcionalidade do letramento digital e com o intuito de compreender melhor 
essa prática social na atualidade, que investigarei quatro adolescentes do sexo feminino, 
característica peculiar do gênero fanfiction que escrevem colaborativamente no ambiente digital. 
Para entender e interpretar essas práticas sociais emergentes na atualidade, utilizo da abordagem 
interpretativista de fazer pesquisa. Tal abordagem passou a ser relevante no estudo das ações 
sociais e consequentemente a significação que essas ações confere aos atores imersos no 
letramento digital. Essa investigação se encontra em andamento e sob o olhar interpretativista se 
apoia em análises de dados gerados, por meio de entrevistas, cuja intenção é mostrar como a 
escrita se constitui por meio da fanfiction e aponta para resultados que venham contribuir para a 
minha própria prática e levantar indagações para futuras pesquisas. 
 
Palavras-chave: Letramentos. Leitura. Escrita. Interação. 
 
 

FANFICTIONS E OS ESPAÇOS VIRTUAIS DE LETRAMENTO(S) 
 

Waldinéia Lemes da Cruz Alves 
 
Resumo: 
Este trabalho tece reflexões sobre a prática de letramento(s) potencializada por ambientes virtuais 
como recursos e ferramentas de aprendizagem autônoma da língua(gem) ressignificada num 
universo híbrido de possibilidades reais. A apropriação da tecnologia digital vem sendo 
responsável por uma diversidade de produção de leitura e escrita desenvolvida em comunidades 
virtuais, blogs literários e não literários e redes sociais que conduzem a uma aprendizagem 
coletiva e colaborativa disposta na rede, e assim, vale considerar as formas de como o sujeito 
aprende e apreende a língua e se constitui por ela. Dessa forma, este estudo objetiva 
compreender de que maneira o Nyah! Fanfiction – espaço de leitura e escrita de histórias 
ficcionais, já existentes, se constitui numa agência de letramento não legitimada, e 
posteriormente servirá de orientação para a construção de novas formas de comunicação, 
valorizando a criatividade e a autoria de aprendizes num território que favorece a interação e o 
aprendizado de enunciados multissemióticos pelas sendas do hipertexto, conduzindo-os às 
práticas sociais diversificadas pela leitura e escrita. A pesquisa é de caráter qualitativa de cunho 
interpretativista com base no método de observação não-participante, tendo em vista de que os 
sujeitos desenvolvem atividades de leitura e escrita em um espaço não convencional, mas que faz 
parte da rotina de muitos jovens estar conectado e imersos em ambientes de letramento(s). As 
conclusões apontam que os movimentos de leitura e escrita no Nyah! Fanfiction possam constituir 
práticas de Letramento(s) estimuladas por compartilhamentos virtuais, contudo, contribuir para 
uma aprendizagem significativa da língua portuguesa.  
 
Palavras-chave: Fanfiction. Letramento(s). Aprendizagem. Contexto digital. 
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INFLUÊNCIAS DA MÍDIA NOS ESPORTES: ATLETISMO COMO PRÁTICA PEDAGÓGICA EM AULAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA ESPERIDIÃO MARQUES NO ENSINO FUNDAMENTAL II EM 

CÁCERES-MT 
 

Islane Lima da Silva 
Paulo Mateus de Moraes  

Rosilaine Ramos Rodrigues 
 
Resumo: 
Inicialmente, destaca-se a questão problema: como ocorre a relação entre atletismo vinculado 
pela mídia e as práticas pedagógicas escolares em aulas de Educação Física em Cáceres-MT? 
Destacando a investigação das influências que a mídia exerce no âmbito escolar e 
desenvolvimento da aprendizagem do atletismo em meio às práticas pedagógicas utilizadas pelos 
docentes na formação de conhecimentos. Realizou-se uma apuração qualitativa, cujo objetivo era 
desenvolver a prática pedagógica em uma perspectiva interdisciplinar, de forma a contribuir no 
ensino-aprendizagem, e para que reflitamos sobre os conteúdos trabalhados em aulas de 
Educação Física nas escolas, além de compreender a concepção do atletismo (escolar e esporte 
institucionalizado) para professores/alunos. A análise deste trabalho é dedicada às 
preponderâncias recebidas pela mídia, a qual reflete em forma de hipóteses, as diversas 
dificuldades encontradas pelo docente no ensino de certos conteúdos pedagógicos em  ambientes 
escolares. Dentre os métodos escolhidos, destacam os instrumentos observacionais e de 
intervenções com algumas atividades, no propósito de que os alunos vivenciem o atletismo – 
esporte educacional. No decorrer da pesquisa, foi aplicado dois distintos questionários, um para o 
professor das turmas, e o outro aos alunos, ambos contendo dez questões. Constatou ao final, a 
influência da mídia nas atividades escolares, trazendo informações através de vídeos, da internet, 
do rádio, da televisão e de revistas; tudo isso quando bem estimulado pode aguçar e, ou, 
desestimular o interesse dos estudantes para esta e diversas outras modalidades. Apesar do grau 
de dificuldade na aceitação do atletismo, frisa-se a elaboração de novas metodologias para 
abordar os conteúdos dedicados a esta modalidade, além de inovar sobre espaços e meios 
materiais para a prática de diversas atividades no tocante a Educação Física escolar.  
 
Palavras-chave: Mídia. Educação Física. Prática pedagógica. Atletismo. 
 
 

NOVOS PARADIGMAS NA EDUCAÇÃO: O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA MEDIADO PELAS 
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 
Cleiton de Souza Sales 

Célia Ferreira de Sousa 
 
Resumo: 
O presente trabalho relata uma experiência de aplicação de uma sequência didática em aulas de 
Língua Portuguesa, com a utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).  A 
temática da sequência de aulas era a questão dos modos de leitura na sociedade contemporânea, 
em particular, aqueles praticados pela escola. Dessa forma, o trabalho final, após a realização das 
aulas era a produção de documentários cujo tema fosse “Leitura”. Além disso, no texto, 
problematiza-se a questão da formação de professores no que se refere ao uso das Tecnologias da 
Informação e Comunicação. Para isso, faz-se referência aos cursos de formação de professores 
oferecidos pelo Ministério da Educação, por meio do programa PROINFO. Assim, descreve-se 
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minuciosamente o percurso realizado no decorrer das aulas até chegar ao produto final, que foi a 
produção dos documentários. Da mesma maneira, mostraremos a forma como as TICs foram 
mobilizadas com a finalidade pedagógica e como esse trabalho foi significativo no que se refere à 
reflexão sobre a língua, objetivos principais deste trabalho. A fim de fundamentar teoricamente o 
trabalho, recorreremos tanto a teóricos que tratam da questão da formação de professores como 
a outros que tratam do uso das tecnologias na educação. Por abrir-se uma discussão sobre a 
necessidade que a escola repense suas práticas no sentido de proporcionar formas de aprendizado 
que atendam às expectativas dos principais sujeitos envolvidos dentro do processo de ensino 
aprendizagem: os alunos. 
 
Palavras-chave: Tecnologia. Língua. Formação docente. 
 
 

O PIBID E O USO DA TECNOLOGIA EM UMA ESCOLA PÚBLICA 
 

Carmen Cristina Freitas Costa Lima 
Verônica da Silva  

Resumo: 
As inovações tecnológicas já estão nas escolas. Os professores devem se preparar para utilizar a 
tecnologia nas aulas e aproveitar os avanços das ciências em função do processo de ensino e 
aprendizagem da leitura e da escrita. Como bolsistas do PIBID, atuamos numa escola pública de 
Ensino Fundamental do município de Porto dos Gaúchos/MT, sendo que o foco deste projeto do 
PIBID é a leitura e a escrita. Como iniciantes nesse processo, observamos por um tempo as 
práticas pedagógicas desenvolvidas na escola. Percebemos que vários alunos não prestam atenção 
às aulas por estarem sempre “conectados” com algum aparelho eletrônico e, boa parte dos 
professores não utiliza esses equipamentos para o desenvolvimento de suas aulas. Entretanto, 
entendemos que os professores podem ou devem incluir essas tecnologias em suas aulas, 
aproveitando o interesse dos seus alunos. Pelas observações que temos feito, o laboratório de 
informática serve, quase que exclusivamente, para o lazer, onde o professor não permanece com 
os seus alunos. O técnico de informática é a pessoa responsável pelo espaço e, nesses momentos, 
pelos alunos. Na maioria das vezes, ele liga os computadores e abre páginas de jogos e as crianças 
ficam durante horas, jogando. Com práticas como esta, a escola deixa de orientar os alunos em 
atividades didático-pedagógicas mais consistentes. Os professores não estão sabendo utilizar a 
sala de computação, de forma a tirar maior proveito para o processo de ensino e aprendizagem, 
apesar de participar de diversos momentos de formação continuada que os preparam para essa 
nova era, em que tudo está ligado à internet. São inúmeros os programas com funções 
pedagógicas, que podem ser utilizados nas aulas, como o Story Jumper, que é um recurso em que 
podemos criar livros on-line. O professor pode propor aulas onde os alunos criem os seus livros. O 
Paint também é um recurso, muitas vezes menosprezado, que pode contribuir muito para as 
aulas, cabe ao professor buscar formas pedagógicas para tal. 
 
Palavras-chave: PIBID. Tecnologias na Escola. Educação Básica. 
 
 

O SOFTWARE WINPLOT COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE FUNÇÃO POLINOMIAL 
DO SEGUNDO GRAU: POTENCIALIDADES E POSSIBILIDADES 

 
João Paulo Neves E Silva 

Ivete Cevallos 
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Resumo: 
O presente estudo é um recorte do trabalho de monografia e teve por objetivo proporcionar 
aprendizagens significativas por meio de atividades investigativas e dinâmicas utilizando-se como 
recurso metodológico o Software Winplot para o desenvolvimento de conceitos relativos à função 
Polinomial do segundo grau. Para tanto, recorre-se aos referenciais teóricos sustentados, em 
especial, pelos estudos dos seguintes autores, Marcelo Borba e Miriam Penteado (2000), José 
Armando Valente (1999), Ana Paula Canavarro (2011), que abordam a utilização de recursos 
tecnológicos nas aulas de Matemática. A questão norteadora dessa investigação foi estruturada 
conforme a seguir: A utilização do Software Winplot como recurso didático e a partir de atividades 
investigativas possibilitam uma melhor compreensão dos conceitos sobre Função Polinomial do 2º 
grau? A fim de construirmos respostas às indagações, optamos por uma metodologia situada 
dentro dos parâmetros da investigação qualitativa. A pesquisa foi realizada com 12 (doze) 
acadêmicos do primeiro semestre do curso de Licenciatura em Matemática - campus de Cáceres – 
UNEMAT. No desenvolvimento da pesquisa foi aplicado um pré-teste e em seguida realizamos 
atividades usando o Winplot para investigar a influência da forma algébrica na forma gráfica de 
uma função do segundo grau e, posteriormente, foi realizado um pós-teste buscando identificar se 
houve a compreensão quanto ao comportamento da função em relação aos coeficientes. Como 
resultado desse trabalho, os dados mostraram que os alunos ao manipularem a forma algébrica da 
função utilizando o Software Winplot e ao visualizarem as transformações ocorridas no gráfico, a 
partir de intervenções pedagógicas exploratórias, obtiveram melhor entendimento dos conceitos 
da função do segundo grau. 
 
Palavras-chave: Software Winplot. Atividades Investigativas. Função do 2° grau. 
 
 

O USO DO CELULAR E O AS AULAS DE HISTÓRIA 
 

Valeska Bassi de Souza 
Thaís Silva Garcia Duarte 

Marli Auxiliadora de Almeida 
 

Resumo: 
Esta apresentação versa sobre a pesquisa diagnóstica realizada na Escola Estadual de Educação 
Básica “Desembargador Gabriel Pinto de Arruda” nos primeiros meses de atividades do Programa 
de Iniciação à Docência – PIBID/Subprojeto História – UNEMAT. Nosso objetivo é apresentar 
algumas reflexões preliminares sobre o uso da tecnologia multimídia – celular – nas aulas de 
Histórias. O processo de ensino aprendizagem é influenciado pelo universo cultural ao qual 
estamos inseridos, consequentemente se faz necessário pensar em novas metodologias que 
valorizem o uso desses instrumentos tecnológicos como fonte de informação. As reflexões feitas 
nesse trabalho surgiram a partir de um relato da professora supervisora do subprojeto 
PIBID/História, do qual fazemos parte. A escola enfrenta dificuldades em lidar com o uso excessivo 
do celular em sala de aula. O estudo é fundamentado em Bittencourt (2007) Moran (2000), 
Coscarelli (2003), Pretto (1996) entre outros. 
 
Palavras-chave: Diagnóstico. Uso de celular. Ensino de História. 
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O USO DOS SOFTWARES DE APRESENTAÇÃO COMO PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM AMBIENTE 
INTERATIVO – RELATOS DE EXPERIÊNCIA 

 
A. J. Brito 

L. B. Machado 
 
Resumo:  
O presente artigo trata-se de um relato de experiência sobre um trabalho desenvolvido com vinte 
estudantes do ensino fundamental de dez escolas parceiras do projeto Novos Talentos; os 
municípios contemplados no projeto são Barra do Bugres, Nova Olímpia e Nortelândia em Mato 
Grosso. Em dias atuais, o uso dos computadores vem tornando-se mais frequentes em nossas 
vidas, fazendo parte de nossas culturas, e mostram-se aparente em quase todos os lugares, seja 
por meio do uso da Internet e/ou pela utilização dos softwares. A tecnologia pode proporcionar 
condições de interatividade que possibilita a construção do conhecimento de uma forma mais 
autônoma. Como a evolução da tecnologia ocorre de forma mais rápida que a evolução da 
educação, entendemos como uma atribuição da escola, no processo de formação da cidadania, 
ações que inibam o distanciamento das evoluções tecnológicas em relação as evoluções da 
educação. As tecnologias vêm consequentemente aprimorar a biografia de seus dependentes 
permitindo aos mesmos ter um crescimento racional por meio da inteligência coletiva, e assim 
expandir seu conhecimento, particularizando o fato de que a sabedoria humana dentro da escola 
tem intuito de expandir a qualidade didática e o processo de ensino e aprendizagem. O objetivo 
deste trabalho é relatar a experiência dos autores na condução da oficina na qual se objetivou 
explorar os recursos tecnológicos dos softwares de apresentação, no processo de criação de um 
ambiente de descoberta de suas potencialidades. As atividades desenvolvidas foram realizadas em 
quatro módulos, distribuídos no período entre abril e junho de 2014, utilizando o espaço físico da 
UNEMAT/Campus de Barra do Bugres. O conhecimento adquirido nessa experiência possibilita aos 
pesquisadores uma reflexão a respeito de ações que possam contribuir para introdução de 
tecnologia no processo de formação integral dos alunos para o exercício pleno da cidadania.  
 
Palavras-chave: Tic’s. Softwares de Apresentação. Interatividade. 
 
 

TECNOLOGIA: A FAVOR DO CONHECIMENTO 
 

Elizabet Urizar Gomes 
Tânia Maria Pizzatto Nogueira 

 
Resumo: 
Atualmente a sala de aula não é restrita a quatro paredes como algum tempo atrás e que a 
informação era limitada ao professor, no entanto hoje a escola é descentralizada. Com a 
tecnologia de informação e comunicação o aluno pode acessar informações a qualquer momento. 
A biblioteca é muito mais prazerosa, pois temos internet vinte e quatro horas e em qualquer lugar, 
o que nos amplia a possibilidade de estudo. Essa nova maneira de aprender tem muito a ver com a 
independência do indivíduo em relação ao conhecimento. O educador tem o papel de ajudar o 
aluno na interpretação das informações que lhes são passadas, e assim, o educando irá incorporar 
cada informação para fazer parte do seu contexto pessoal, intelectual e emocional. Sabendo que o 
professor é um facilitador que deve ajudar cada aluno de maneira que ele consiga avançar na 
aprendizagem que lhe for proposto lembrando que este aluno é um cidadão em desenvolvimento, 
pode-se ampliar cada conhecimento alternando as aulas habituais de sala de aula com a Internet 
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de maneira que o aluno acrescente as informações que o professor lhe passou conciliando com a 
pesquisa no laboratório de informática.  As escolas precisam, cada vez mais, investir nessa 
formação do sujeito autônomo que a sociedade está demandando, e desse modo fazer com que 
os próprios se tornem pesquisadores/autores e que ao navegar no mundo virtual, saibam onde e 
como procurar informações, selecionar as mais relevantes, registrar e produzir conhecimentos 
novos. 
 
Palavras-chave: Ensino Aprendizagem. Tecnologia. Sujeito Autônomo. 
 
 

TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E A LEI 11.645/08 
 

Naine Terena de Jesus 
 
Resumo: 
Este artigo apresenta um recorte da pesquisa desenvolvida durante o doutorado em Educação, 
onde se estudou a utilização das tecnologias como materiais didáticos em escolas públicas do país. 
O enfoque que será dado neste texto, apresenta alguns dos resultados de nossa pesquisa, que 
estão relacionados às possibilidades de utilização de recursos como as redes sociais, blogs e vídeos 
em sala de aula para o fortalecimento do ensino e da implementação da Lei 11.645/08, que obriga 
as escolas da rede pública e privada a ensinarem sobre a história e cultura afro e indígena no país. 
O estudo baseou-se na leitura de referenciais bibliográficos relacionados à comunicação, educação 
e povos indígenas, observação de unidades escolares, produção de materiais didáticos junto a 
professores indígenas, a análise das notícias veiculadas pelos meios de comunicação de massa no 
que diz respeito aos povos indígenas e as dificuldades que os educadores têm de trabalhar a 
temática em sala de aula. Neste estudo, observamos que o fortalecimento da educação formal tem 
passado por diferentes reformulações no decorrer dos anos e tem sido cada vez mais frequente o 
uso de novas tecnologias para motivar os alunos e também para atualizar a concepção de 
documento histórico, incluindo neste universo as imagens produzidas pela sociedade. Também foi 
possível detectar a contribuição das mídias de massa para a construção e afirmação de 
estereótipos acerca dos povos indígenas, sendo esse um dos pontos a ser desconstruído pelo 
educador em sala de aula, pois ao começar a utilizar as tecnologias no contexto educacional, tais 
educadores estarão também, proporcionando a educação para as mídias, necessária para a 
construção de um olhar crítico do estudante para com o que se veicula pelos meios de 
comunicação na atualidade. Dentre as considerações que realizamos, constatamos a importância 
da utilização de materiais produzidos pelos próprios indígenas, as dificuldades geradas pela falta 
de materiais adequados para tratar da temática e a formação avançada do educador no que diz 
respeito à diversidade indígena do país.   
 
Palavras-chave: Educação. Lei 11.645/08. Redes Sociais. Blogs.  
 
 

UMA ANÁLISE DOS FATORES DA EVASÃO DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DO 
IFRO/CAMPUS COLORADO DO OESTE, MODALIDADE EaD 

 
Larissa Ferraz Bedôr Jardim 

 
Resumo: 
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Este artigo tem por objetivo compreender os processos da evasão no Curso Técnico de 
Administração na modalidade de Educação a Distância, Campus Colorado do Oeste, intitulado 
Aprendizagem no Curso Técnico em Administração do IFRO/Campus Colorado do Oeste, 
Modalidade EaD. O universo do presente estudo corresponderá a uma amostragem aleatória, a 
qual compreenderá 10% dos estudantes evadidos do curso técnico em Administração ofertado 
pelo IFRO Campus Colorado do Oeste. A pesquisa foi realizada com alunos evadidos do Curso 
Técnico em Administração do ensino a distância do IFRO, Campus Colorado do Oeste. A pesquisa 
ocorreu no segundo semestre de 2013; caracterizada como qualitativa e exploratória, e foi 
utilizado o método de survey.  Entre os alunos evadidos da EaD do curso Técnico em 
Administração, se apresenta grande heterogeneidade quanto à  idade, mas não quanto ao gênero; 
uma vez que o gênero feminino  constitui  a maioria dos ingressos (83%), mas não dos evadidos. O 
motivo principal mencionado pelos discentes em relação à evasão escolar, nesta modalidade, é a 
escassez de tempo em virtude de uma sobrecarga de trabalho. A educação constitui a base para o 
desenvolvimento de uma sociedade mais justa e consciente; logo, a EaD deve ofertar um ensino 
de qualidade, mas é preciso que o aluno tenha um perfil que inclua responsabilidade, 
automotivação, participação, disciplina e perseverança, a fim de evitar a evasão e termos uma 
educação de qualidade.  
 
Palavras-chave: Evasão. EaD. Sobrecarga de trabalho. 
 
 

WEBLETRAMENTO COMO AGENDA PEDAGÓGICA CONTEMPORÂNEA 
 

Robério Pereira Barreto 
 
Resumo: 
Este trabalho objetiva colocar na agenda das discussões pedagógicas e epistemológicas da 
academia, os desafios, os impactos e as mudanças nas atividades letradas dos “nascidos digitais” 
na web, especialmente, no que se refere ao ensino e à aprendizagem de escritas em redes sociais. 
Para tanto, apresento aqui, Webletramento. Categoria teórica, oriunda de pesquisa de 
doutoramento realizada no contexto de escolas básicas de cidades do Centro-Norte bahiano, de 
onde surgiram os participantes da pesquisa, professores e estudantes. Com estes, vivenciei várias 
interações; escrita pessoal, profissional e artístico-literário. Tais vivências se deram em dois 
espaços, a saber: interação face-a-face na escola, quando apliquei questionários e fiz entrevistas e 
grupo focal; interações virtuais nas redes sociais e weblogs, quando acompanhei diuturnamente as 
produções de gêneros textuais e literários múltiplos dos agentes e respectivamente os 
comentários, os compartilhamentos dos leitores. A presença constante nesses ambientes foi 
orientada pela Etnografia virtual. A compreensão de dados, na The Grounded Theory. A dinâmica 
on-line e off-line com as escritas e os participantes da pesquisa me levou à categoria teórica 
relacionada ao letramento em ambientes digitais até então não estudada pela academia, 
Webletramento. Daí afirmo: Webletramento se constitui nas e como práticas sócio-interacionais 
de escritas dos sujeitos nos ambientes digitais e redes sociais, onde subjetividades e ideologias se 
formam em discursos coletivos. O desenvolvimento do webletramento em si mesmo não modifica, 
tampouco despreza as bases tradicionais de conhecimentos e das práticas de escritas tradicionais. 
Ao contrário, o Webletramento insiste em reconhecer etnograficamente os novos lugares e as 
inovações sociais e linguísticas e, em especial, as formas e as práticas webletradas assumidas pela 
geração dos nascidos digitais. Assim, o webletramento como categoria teórica e metodológica 
para o ensino de práticas de escritas e de leituras na sala de aula demanda de uma abordagem 
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pedagógica voltada para o reconhecimento da autonomia linguística, social e cultural da 
aprendizagem em rede dos estudantes. 
 
Palavras-chave: Webletramento. Web. Práticas interacionais e pedagógicas. Nascidos digitais. 
 
 

GT 19: Meio Ambiente 
A humanidade sempre teve uma intensa relação com a natureza. No início, o homem primitivo 
dependia das condições por ela ditada, porém, esta relação se diferenciou ao longo da história, 
pois o homem, acreditando que não mais fazia parte da natureza, se distanciou. Não demorou 
para se ver uma crise na relações entre sociedade e o meio ambiente. No entanto, a partir da 
década de 90 os seres humanos começaram a observar que a consequência de seu egoísmo tinha 
lhe custado caro (buraco na camada de ozônio, escassez de água, aumento da pobreza, desastres 
naturais, entre outros.). A separação do ser humano/natureza trouxe consequências desastrosas 
para todas as gerações, deixando clara a certeza que atitudes precisam ser tomadas em virtude da 
série de ações egoístas realizadas pelo homem. A degeneração dos ambientes urbanos e rurais na 
busca da exploração de espécies e na busca de desenvolvimento econômico tende a promover 
perdas inestimáveis de qualidade de vida das populações. Nas últimas décadas, iniciaram-se as 
discussões de como se preservar os recursos naturais, percebendo então que o homem começa a 
mudar seu papel egoísta e degradador, colocando - se como dependente do meio ambiente. Sendo 
assim, a natureza volta a ser valorizada, e agora com ênfase em todos as áreas do meio ambiente. 
O objetivo deste grupo de trabalho é proporcionar um espaço para o debate científico dos dilemas, 
conflitos entre o desenvolvimento e o meio ambiente em nossa sociedade. Assim, serão 
considerados textos que discutam, a partir das perspectivas da conservação da biodiversidade, 
água, ecologia, educação ambiental, mudanças climáticas, ecologia e agricultura familiar com 
visão na sustentabilidade. 
 

Coordenadores: 

Celice Alexandre Silva - UNEMAT 
Patrícia Campos da Silva - UNEMAT 
 
 

AS TRANSFORMAÇÕES DA PAISAGEM NATURAL E CULTURAL 
 

Neiril Maria da Silva Souza 
Elienai Araújo de Almeida 

 
Resumo: 
Este trabalho é um relato de experiências realizado na escola Marechal Cândido Rondon 
Assentamento Antônio Conselheiro Agrovila (19) 65 km de Tangará da Serra, junto com os alunos 
do 3º ciclo. Foi estudada a dinâmica natural na formação das paisagens, para compreender ao 
longo da história geológica, iniciada há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando o planeta terra 
passou por grandes transformações provocando mudanças significativas nas paisagens de sua 
superfície. Foram trabalhadas com os alunos as possibilidades dessas mudanças instigando a 
realizar o mapa mental para ver se o mesmo tem a percepção efetiva da paisagem e condições de 
transpor essa informação para o papel. Discutimos os componentes e as diversas formas de 
apreensão e de representação de uma paisagem ao observá-la. No primeiro momento foi 
realizada uma tarefa representando o trajeto percorrido de sua casa até a escola, registrando as 
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transformações naturais e culturais fazendo as troca de atividades entre si e analise de diferentes 
tipos de paisagens e quais os elementos mais significativos representados. Foram confeccionados 
com os educandos cartazes com figuras de paisagens naturais transformadas pela dinâmica 
natural e com figuras de paisagens modificadas pela ação humana, passeio na biblioteca, aula de 
campo nas proximidades da escola, sensibilizando o a compreender as transformações ocorridas 
ao longo do tempo no meio ambiente como a ação do homem na natureza. Foi observado que os 
educandos descobriram as transformações da paisagem natural e cultural a partir do trabalho 
realizado. Os educando ficaram entusiasmados ao relatar minuciosamente o trajeto percorrido da 
sua casa até a escola, representados através de desenho e através da oralidade e escrita. 
 
Palavras-chave: Paisagem. Natural. Cultural. 
 
 
ESTIMATIVA DA PRODUÇÃO DE BIOGÁS POR DEJETOS BOVINOS NO ESTADO DE MATO-GROSSO 

 
Amarildo Reis da Silva 
Rafael Alves de Sousa 

Micheli Pedroso 
 
Resumo: 
Com o aumento da população mundial, a demanda do consumo de energia cresce gradativamente 
e uma alternativa para suprir são as fontes de energias renováveis, na qual se destaca o estado de 
Mato Grosso, a produção de biogás, devido a grande criação de animais para corte que apresenta 
fortemente no estado em relação ao país. Desta forma, este artigo tem como foco analisar o 
potencial do uso de biodigestores como fonte de energia no estado de Mato Grosso e também no 
controle das emissões de gases do efeito estufa gerado pela grande quantidade de dejetos 
produzidos pelos bovinos. Foram feitas pesquisas para estabelecer a quantidade de biogás 
produzido no Estado pelo rebanho bovino em comparação com a produção de energia que 
praticamente está sendo desperdiçada. Ocorrendo esta produção controlada as vantagens são a 
melhoria do meio ambiente e financeiramente a previsão de lucros é muito satisfatória. 
 
Palavras-chave: Energia. Biodigestores. Meio-ambiente. Renováveis. 
 
 
INTERLOCUÇÕES ENTRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CINEMA: TECENDO CAMINHOS REFLEXIVOS – 

UMA PROPOSTA DE EXTENSÃO 
 

Adriana Gustavo Cardoso 
 
Resumo: 
O Curso de Extensão “Interlocuções entre Educação Ambiental e Cinema: tecendo caminhos 
reflexivos” propõe a criação de um espaço de discussões dentro da Universidade acerca da 
problemática ambiental, questão urgente por conta da situação em que a sociedade e o planeta se 
encontram. Tem como objetivo oportunizar discussões numa perspectiva crítica, partindo do 
âmbito local para o global, para além da disciplina obrigatória Educação Ambiental, oferecida no 
oitavo período do Curso de Pedagogia da UNIR/Campus de Vilhena. Ademais, a proposta insere-se 
numa perspectiva multidisciplinar, pois pressupõe esta discussão não somente na disciplina já 
referida, como também com entrelaçamentos com outras disciplinas do curso e também com a 
sociedade.  Os sujeitos envolvidos são os acadêmicos do curso de Pedagogia da UNIR/Campus de 
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Vilhena e os Professores da Educação Básica. Nesse sentido, a Educação Ambiental (EA) enquanto 
problemática  a ser discutida, precisa ser compreendida principalmente como conscientização 
reflexiva e prática de todos os sujeitos e, a Universidade enquanto espaço de construção de 
conhecimento e formação profissional, relaciona-se nesse viés socioeducativo permanecendo 
como um lócus permanente de reflexão crítica acerca de todos esses processos societários, numa 
valorização do saber com o fazer.  Nesse viés, a extensão oportuniza este entrelaçamento de 
saberes construídos e em construção pelo aperfeiçoamento das relações educacionais entre os 
estudantes, a escola e a comunidade. Ao olharmos a Educação Ambiental numa perspectiva crítica 
percebemos a importância de se fazer discursos condizentes com a realidade dos sujeitos 
envolvidos na ação proposta. Isso significa realizar uma práxis reflexiva e participante no processo 
de ensinar-aprender-ensinar. A partir da mostra de filmes que tratam da questão ambiental (Os 
Sem Floresta, Rio, Brichos, A Ilha do Terrível Rapaterra, Wall-E e Os Simpsons – O filme), busca-se 
oportunizar as discussões em forma de oficinas, com dinâmica proposta pelos próprios 
participantes, afim de que adquiram subsídios para trabalhar a temática ambiental em sala de 
aula. 
 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Cinema. Sustentabilidade. Formação de Professores. 
 
 
USO DE PLANTAS MEDICINAIS PELOS MODARADORES DO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA, SANTO 

AFONSO-MT 
 

Edilaine de Souza Viana 
Adriana Ferreira Lima 

Sandra Geni de Souza Viana 
Resumo:  
O uso de plantas medicinais é um costume antigo passado ao longo das gerações e na maioria das 
vezes é a maneira mais acessível que algumas pessoas, ou até mesmo comunidades inteiras têm, 
para curar doenças. Tendo em vista a importância de estudos etnobotânicos e a escassez destes 
para a cidade de Santo Afonso – MT, o presente estudo teve como objetivo realizar um 
levantamento etnobotânico de informações sobre o uso de plantas medicinais pelos moradores 
do distrito de Boa Esperança. O levantamento etnobotânico sobre o conhecimento a respeito do 
uso de plantas medicinais foi realizado com 15 moradores do bairro no mês de Março de 2012. Os 
dados foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas baseadas em questionários pré-
estabelecidos com 19 questões abertas e fechadas. Para a identificação dos espécimes foi utilizado 
um livro como guia-de-campo.  Os 15 entrevistados apresentavam idade superior a 40 anos, sendo 
o mais velho 75 anos. 53,33% pertenciam ao sexo feminino e 46,66% ao sexo masculino.  Quanto 
ao estado de origem dos entrevistados 5 eram de Minas Gerais, 3 do Espírito Santo, 3 de Sergipe, 
2 de São Paulo e 2 de Gioás. Todos os entrevistados afirmaram que esse conhecimento adquirido 
sobre as plantas medicinais foi através dos pais, avós, tios e tias.  A maioria dos entrevistados 
(60%) utilizam-se de hortelã para o tratamento de doenças, seguido sucupira (53,33%), folhas de 
algodão (33,33%) e limão (33,33%), erva cidreira (20%) e camomila (13,33%). As principais doenças 
tratadas pelos moradores desta comunidade é a gripe, inflamação na garganta e infecção. 
Segundo os entrevistados todos as plantas medicinais administrados por eles não apresentam 
nenhum efeito colateral, e muitas vezes devido a farmácia mais próxima ficar na cidade de Santo 
Afonso à 22 km da comunidade as plantas tem sido o único medicamento usado pelos mesmos no 
tratamento de doenças. 
 
Palavras-chave: Etnobotânico. Conhecimento popular. Santo Afonso. 


