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CH001 - O ensino de história e geografia em Curso de Licenciatura de IES públicas 
no Estado de Minas Gerais (2009-2017) 
 

 

Apresentador: ALVES, Doralice Nery Souza Mello 

Orientador: CUNHA, Valeska Guimaraes Rezende da 

Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Licenciatura em Pedagogia 

Projeto: PIBIC-FAPEMIG 2018/016 

 

 

Este projeto faz parte de um projeto maior intitulado Observatório do Ensino de História e Geografia 

em Minas Gerais: políticas públicas, formação docente e produção de conhecimentos 

(2009&#8208;2017), aprovado pela Fapemig, chamada 01/2016 – Demanda Universal. Este projeto 

tem por objetivo mapear, analisar e relacionar a formação inicial de professores para o ensino de 

História e Geografia nos Cursos de Licenciatura em Pedagogia (que formam professores para os 

anos iniciais do ensino fundamental) e Cursos de Licenciatura em História e Geografia que formam 

professores para os últimos anos do ensino fundamental e ensino médio ofertados pelas IES públicas 

do Estado de Minas Gerais. Utilizamos os sites E-mec e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), para conhecer as IES públicas no estado de Minas Gerais e a 

partir daí exploramos os currículos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, História e Geografia 

ofertados pelas IES públicas em Minas Gerais. Após a exploração, dessas universidades e em 

contato com os currículos de formação de professores dos cursos ofertados de Pedagogia, História e 

Geografia, identificamos, registramos e refletimos sobre os saberes, as metodologias e práticas de 

ensino de História e Geografia nos cursos de Licenciatura investigados e as suas contribuições para 

a formação dos professores. Após, realizado esse levantamento iniciamos o trabalho de explorar a 

estrutura curricular desses cursos dentro das duas modalidades presencial e a distância. No INEP, 

realizamos o mapeamento da formação inicial para a docência em História e Geografia nos Cursos 

de Licenciatura das IES publicas no estado de Minas Gerais de 2009 à 2017.Examinamos e 

destacamos as diferenças e semelhanças dos componentes curriculares relativos ao ensino de 

História e Geografia nos currículos dos cursos de licenciatura em Pedagogia, História e Geografia, 

ofertados pelas IES públicas em Minas Gerais. Identificamos, registramos e refletimos sobre os 

saberes, as metodologias e práticas de ensino de História e Geografia nos cursos de Licenciatura 

investigados e as contribuições para a formação dos professores. A pesquisa e seus desdobramentos 

apresentam que os projetos de formação inicial docente desenvolvidos nas IES públicas de Minas 

Gerais partem do pressuposto de que os saberes e as práticas de ensino na educação escolar, não 

são independentes dos sujeitos que os constituem. A investigação específica realizada na 

perspectiva deste trabalho nos leva a compreender as mudanças, as permanências, os significados, 

e os impactos decorrentes das reformas ocorridas nos últimos anos (2009-2017). Os resultados 

alcançados contribuem para o Projeto de Pesquisa Observatório e produzem um amplo diagnóstico 

acerca do Ensino de História e Geografia no Estado de Minas Gerais, oportunizando o 

aprimoramento dos projetos de formação docente do Estado. 

 

Palavras-chave: formação inicial docente; ensino de história e geografia; IES públicas Minas 

Gerais. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Humanas. 

 

 



 
 

 

 129 

CH002 - Processos de formação autora e leitora na educação infantil: produção 
acadêmica 
 

 

Apresentador: ANJOS, Gabriela Vieira dos 

Orientador: BORTOLANZA, Ana Maria Esteves 

Bolsa: PIBIC-CNPq 

Demais Autores: PERES, Lorena Martins 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Psicologia 

Órgão Financiador: CNPq 

Projeto: PIBIC 2016/37 

 

 

O estudo resulta de uma pesquisa qualitativa (2017-2018) desenvolvida na Universidade de 

Uberaba como parte do projeto “A formação da atitude autora e leitora no processo de apropriação 

da escrita na educação infantil”. O objetivo geral foi o levantamento da produção acadêmica 

tomando como base de dados o Google Acadêmico para busca de artigos, dissertações, teses, 

trabalhos completos de eventos publicados e trabalhos de conclusão de curso, no período de 2013 a 

2018. É uma pesquisa bibliográfica para investigar os processos de apropriação da escrita e da 

leitura pelas crianças sob diversos olhares tendo em vista alcançar um detalhamento das 

publicações científicas dessa temática. O fichamento das produções científicas sobre o assunto foi 

realizado em 2017-2018 (12 meses). Para realizar a busca foram definidos os descritores educação 

infantil, cultura escrita, formação autora e leitora, leitura e escrita, sujeito e autoria. A relevância do 

estudo consistiu em traçar um cenário de como o tema vem sendo investigado nos últimos cinco 

anos a fim de contextualizar o projeto de pesquisa maior no qual se insere. Foram desenvolvidas 

atividades de busca de dados, leitura dos títulos, autores, resumos e palavras-chave para localizar, 

identificar e fichar as produções acadêmicas levantadas. Os fundamentos teórico-metodológicos 

foram os estudos de Vygotsky (2000), Severino (2007), Bogdan; Biklen (1994), Soares (1983), 

Adaid (2016), Romanwski; Ens (2006), Ferreira (2002), Piaget (1978), Ferreiro; Teberosky (1999) 

entre outros.Os dados levantados sobre a produção acadêmica realizada no banco de dados do 

Google Acadêmico no período de 2013-2017 foram 40 artigos, 09 Trabalhos de conclusão de cursos 

de graduação e pós-graduação, 09 dissertações, 04 teses e 04 trabalhos completos publicados em 

anais de eventos científicos, somando 65 trabalhos no total. Observa-se que a maior concentração 

de publicações foi de artigos e a menor de teses e trabalhos completos publicados em eventos 

científicos que estão disponíveis no Google Acadêmico. Os resultados mostraram que as publicações 

voltadas para a apropriação da escrita com foco na atitude autora e leitora são ainda poucos, 

embora contextualizem de forma relevante a temática.  Os dados sugerem que a temática tem 

maior alcance na produção de artigos e dissertações, diminuindo nos trabalhos completos publicados 

em anais de eventos, trabalhos de conclusão de curso e teses. O número de produções acadêmicas 

levantadas no estudo que direta ou indiretamente evidencia a relação das crianças com a leitura e a 

escrita na educação infantil, não para alfabetizá-las precocemente mas para inseri-las na cultura 

escrita, é reduzido e evidencia a necessidade de estudos que mostrem a importância de apresentar 

a cultura escrita às crianças da Educação Infantil a partir de suas necessidades e motivos para que 

façam sentido na escola e na vida. 

 

Palavras-chave: formação autora e leitora; apropriação da escrita; educação infantil. 
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CH003 - Teoria e metodologia do experimento didático-formativo: um estudo 
teórico-empírico 
 

 

Apresentador: AZAMBUJA, Laura Borges 

Orientador: AQUINO, Orlando Fernández 

Bolsa: FAPEMIG 

Demais Autores: GALPERIN, P. YA.; TALÍZINA, N.; KLINBERG, L. 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Psicologia 

Órgão Financiador: FAPEMIG 

Projeto: CHE-APQ-01762-15 

 

 

A presente pesquisa aparece como uma necessidade detectada nas investigações precedentes que 

vêm realizando os pesquisadores do GEPIDE (Grupo de Estudos e Pesquisas em Instrução, 

Desenvolvimento e Educação) adscrito ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

de Uberaba, e cadastrado no CNPq. O aluno de Iniciação Científica que resulte selecionado passará a 

integrar o dito grupo de pesquisa. Os estudos vêm mostrando que não há, na atualidade, um 

glossário de termos científicos sobre Psicologia Pedagógica e Didática Desenvolvimental que apoie os 

investigadores e professores da área. Portanto, para se preencher esse espaço faltante de 

conhecimento a pesquisa de Iniciação Científica permitirá o desenvolvimento de aprender e 

apropriar-se de novos saberes e habilidades científicas no candidato. O referencial que serviu de 

base para a elaboração do mencionado glossário pertence ao enfoque histórico-cultural, tanto na 

psicologia quanto na didática. O plano se desenvolveu durante o período de 2017 a 2018 em duas 

etapas: na primeira delas elaborou-se uma lista das obras específicas dos autores: P. Ya. Galperin, 

N. Talízina e L. Klinberg. Na segunda etapa se elaborou a lista geral de todas as entradas do dito 

glossário, de A a Z, tal como se trabalha na realização de um dicionário. Dos resultados foram 

obtidos mais de 600 termos retirados das obras em questão e repetem durante a realização da 

pesquisa entre elas: “Acción”; “Actividad”; “Aprendizaje”; “Aproximación de la enseñanza a la 

ciência”; “Concepto”. Depois as obras foram organizadas em glossário alfabeticamente de A a Z. Ao 

final do Glossário de Termos de Psicologia Pedagógica e Didática Desenvolvimental foram 

encontrados de 600 conceitos nas obras de P. Ya. Galperin, N. Talízina e L. Klinberg, logo, pude ver 

a abundância de conhecimento que os autores podem trazer para estudos e pesquisas. Muitos 

termos aparecem várias vezes durante as obras como: “Acción”; “Actividad”; “Aprendizaje”; 

“Aproximación de la enseñanza a la ciência”; “oncepto”. E todo esse trabalho foi avaliado com: o 

comprometimento, a leitura e o diálogo entre o orientador e pesquisador, o que eu consegui realizar 

e ainda alavancar em meu futuro profissional, já que no curso de Psicologia não há tanto acesso aos 

autores como: P. Ya. Galperin, N. Talízina e L. Klinberg e pude conhecê-los na pesquisa, além disso, 

a Iniciação Científica pode me oferecer, posteriormente, uma melhor oportunidade de trabalho com 

a carga do currículo dispondo de um projeto de pesquisa, bem como o conhecimento que a língua 

espanhola me atribuiu. E também um crescimento pessoal, que me fez aprender a lidar com que o 

projeto requer como: cumprimento de prazo, a demanda, envolvimento e compromisso com a 

pesquisa. E isso fez com que meu conhecimento expandisse e além disso, mais responsabilidade, 

engajamento e empenho com toda e qualquer atividade. 

 

Palavras-chave: psicologia pedagógica; didática desenvolvimental; glossário. 
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CH004 - Mimesis na educação: análise dos elementos constituintes do processo 
mimético 
 

 

Apresentador: BARBOSA, Isadora Dias 

Orientador: VIEIRA, Karina Augusta Limonta 

Bolsa: Papq 

Instituição: Universidade do Estado de Minas Gerais 

Curso: Graduação em Pedagogia 

 

 

A mimesis é um conceito que vem sendo desenvolvido há algumas décadas na Alemanha por 

Christoph Wulf. A abordagem alemã sobre mimesis apresenta que o processo mimético, a partir da 

problemática antropológica, tem papel fundamental na gênese da educação do ser humano. Logo, 

“os processos miméticos têm um papel importante na formação e na educação, na criação e na 

transmissão da poesia, da arte e da música, bem como na aquisição de um saber social prático” 

(Wulf, 2016, p. 560). Seguindo essa abordagem teórica, a pesquisa coube responder o seguinte 

questionamento: Quais os elementos que constituem o processo mimético, segundo a 

teoria/abordagem alemã? Esse trabalho tem como objetivo identificar os elementos constituintes do 

processo mimético na teoria da mimesis alemã. O método selecionado para a análise do material é a 

Análise de Conteúdo Hermenêutica, que também pode ser definida como um mixed de métodos, 

segundo Vieira (2017), em que consiste a Hermenêutica e a Análise de Conteúdo Qualitativa, 

regidos pela sistematização, codificação, categorização, interpretação, compreensão e reflexão. 

Foram selecionados para análise o seguinte material de autoria de Wulf: Mimese na cultura: agir 

social, rituais e jogos, produções estéticas (livro), Imaginação e mimesis e As bases miméticas do 

aprendizado cultural (capítulo de livro) e Aprendizagem cultural e mimese: jogos, rituais e gestos 

(artigo). Os resultados da análise do material bibliográfico mostram que o processo mimético 

envolve elementos como imitação criativa, ação social e saber de ação prática do ser humano e 

aprendizado social e cultural. A imitação criativa mostra que a mimesis não deve ser entendida 

apenas como imitação em um sentido de cópia, mas é uma recriação no sentido de “colocar-se em 

relação com outra pessoa ou outro mundo, visando tornar-se semelhante a essa pessoa ou a esse 

mundo” (Wulf e Gebauer, 2005, p.45). No elemento, a ação social e saber de ação prática, o ser 

humano desenvolve de cultura para cultura diferentes graus de capacidade de jogos, troca de 

presentes e ações rituais em processos miméticos, logo por participação na vida prática de outros 

seres humanos se ampliam o seu mundo da vida e se criam novas oportunidades de experiências e 

ações. No aprendizado cultural e social, a criança assimila em seu entorno um mundo socialmente e 

culturalmente determinado como extensão da própria visão de mundo. Na ação social do ser 

humano, mostra que na família, na escola e na empresa, as crianças, os adolescentes e os adultos 

interiorizam por meio de processos miméticos, valores, opiniões e normas simbolizadas por essas 

instituições. As conclusões da pesquisa mostram que a identificação dos elementos constituintes da 

mimesis por meio da teoria é importante para evidenciar que os processos miméticos têm um papel 

importante na formação e na educação do ser humano, logo são necessárias pesquisas sobre esse 

conceito na área da Educação.  

 

Palavras-chave: mimesis; educação; análise de conteúdo hermenêutica. 
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CH005 - Bildung na educação: análise da percepção do(a)s aluno(a)s do curso de 
pedagogia 
 

 

Apresentador: BORGES, Fabiana Chinalia 

Orientador: VIEIRA, Karina Augusta Limonta 

Instituição: Universidade do Estado de Minas Gerais 

Curso: Graduação em Pedagogia 

 

 

A Bildung é um conceito alemão que diz respeito à formação do ser humano em sua totalidade e 

dinamicidade histórico-cultural. Ele ainda é pouco explorado nas pesquisas em Educação no Brasil. A 

Bildung é considerada como uma das dimensões básicas educacionais e, segundo a Ciência 

Educacional Alemã, vai além da dimensão escolar. A Bildung, segundo Wulf e Zirfas (2014), 

considera que o ser humano é um ser em formação, ou seja, é capaz e necessitado de formação. 

Essa formação do ser humano envolve a sua historicidade e a sua transformação. O termo Bildung 

na Idade Média esteve mais voltado para o misticismo medieval e à imagem de Deus (imago Dei). A 

dissolução do conceito de Bildung se deu em meados do século XVIII, por meio da pedagogia do 

iluminismo. Bildung torna-se a palavra chave no ensino de educação e ensino na Alemanha. 

Humboldt, pensador neo-humanista alemão, apresenta o novo significado da formação humana 

geral como um padrão social de valor. Wulf e Zirfas, atualmente, apresentam Bildung como 

formação humana em sua historicidade e culturalidade. Seguindo essa abordagem teórica, a 

pesquisa coube responder o seguinte questionamento: Qual é o significado do termo Bildung para 

o(a)s aluno(a)s do curso de Pedagogia da Uemg de Passos? Os métodos selecionados para a análise 

do material é a Análise de Conteúdo Hermenêutica a partir de entrevistas e questionário aplicados 

em 35 aluno(a)s do curso de Pedagogia da UEMG/ Passos. Foram escolhido(a)s aluno(a)s do curso 

de Pedagogia do 5º período para responder o significado de Bildung enquanto formação humana. A 

partir de suas respostas, os dados coletados foram codificados e categorizados. Os dados foram 

organizados por meio de códigos como MV, AC e CSH. A partir disso, foram criadas as categorias da 

análise. Os resultados das análises mostram que a moralidade como valor, aquisição de 

conhecimento e a completude do ser humano são as três categorias que identificam a noção e 

percepção do(a)s aluno(a)s em relação ao conceito de Bildung. Em à moralidade como valor, o(a)s 

aluno(a)s expressam a Bildung como a “aquisição de valores, princípios, regras morais, construção 

da personalidade e tudo o que diz respeito ao nosso eu”. Em aquisição de conhecimento, é “a 

apropriação de um indivíduo sobre os conteúdos que lhes são transmitidos ao longo de sua vivência” 

e “é quando se tem aquisição de conhecimentos, habilidades, entre outras especificações, fazendo 

assim que a pessoa tenha uma elaboração do seu eu”. Por fim, a categoria completude do ser 

humano mostra “tudo o que torna o ser humano completo” e “forma integralmente o ser humano”. 

No entanto, os dados mostram uma visão reducionista do(a)s aluno(a)s, pois a Bildung ou formação 

humana que, embora, reconheça a formação integral do ser humano, é um conceito que se 

transforma e valoriza a dinamicidade do ser humano em sua historicidade e em sua cultura, por 

isso, é um conceito importante de ser desenvolvido como fundamentos da educação no Brasil.  

 

Palavras-chave: bildung; educação; análise de conteúdo hermenêutica. 
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Instituição: Universidade de Uberaba 
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O presente trabalho traz uma análise dos dados oriundos de um subprojeto de pesquisa 

interdisciplinar que buscou identificar a integração entre a ciência e literatura nas produções 

acadêmicas em programas de pós-graduação no Triângulo Mineiro, no período de 2012 a 2014. Para 

compreender tal processo, é importante definir alguns conceitos. Como o significado de ciência, que 

segundo Newton Freire-Maia, trata-se de um conjunto de teorias, leis e ferramentas que compõe um 

método sistemático que tem por objetivo a compreensão sobre uma parcela da realidade. Sobre o 

significado de interdisciplinaridade, partimos de Ivani Fazenda, que a compreende enquanto uma 

atitude que promove o diálogo entre diversas áreas do conhecimento, buscando transpassar a visão 

fragmentada das partes para construir uma compreensão do todo. A investigação realizou-se por 

meio de levantamento, arrolamento, tabulação e análise de produções dentro do período delimitado. 

O processo foi iniciado com um levantamento de Universidades e Institutos que oferecem programas 

de mestrado e doutorado na região triangulina. As universidades encontradas foram: Universidade 

de Uberaba (UNIUBE), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Instituto Federal do Triângulo 

Mineiro (IFTM) e Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM). Em uma segunda etapa, foi 

realizado a consulta aos sítios eletrônicos dessas instituições para o levantamento das produções. 

Realizou-se a leitura das produções e registraram-se os dados referentes às produções que 

integravam ciência e literatura, em uma ficha de análise criada para esta finalidade. Foram 

levantadas 2.062 produções, sendo 1407 dissertações e 655 teses defendidas, todas dos programas 

de pós-graduação no Triângulo Mineiro, dentro do período de 2012 a 2014. Desse total, 33 tiveram 

como objeto a literatura. Na Universidade de Uberaba (UNIUBE) foram encontradas 109 

dissertações, e nenhuma faziam integração. Na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), 

encontramos 654 teses, onde 2 faziam integração, e 1.197 dissertações, onde 31 faziam integração. 

Na Universidade Federal do Triangulo Mineiro (UFTM) foram encontradas 90 dissertações e 1 tese e 

nenhuma fazia integração. Já no Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) foram encontradas 11 

dissertações e nenhuma fazia integração. Este trabalho nos permite refletir o quão a literatura está 

atrelada a problemáticas reais, sendo, dentro da nossa limitação da pesquisa, a arte mais presente 

nas produções que integraram ciência e arte. A literatura permite sublimar o conhecimento e dar 

outra perspectiva a temas que podem ser vistos como tediosos e polêmicos. Os dados obtidos 

também nos permitem perceber como a arte pode se tornar um aliado da ciência na construção do 

conhecimento. 
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CH007 - Pesquisa, levantamento documental e escrita sobre a avaliação 
processual formativa 
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Projeto: PIBIC 2015/025 

 

 

A avaliação da aprendizagem é uma prática pedagógica complexa que traz inúmeras questões e 

desafios aos sujeitos envolvidos no sistema educacional. Com o objetivo de elencar as necessidades 

e desafios do ato de avaliar, delineou-se uma proposta de pesquisa sobre o conhecimento produzido 

sobre avaliação da aprendizagem na educação. Para a sua realização, optou-se pela pesquisa 

bibliográfica e pelo estado da arte, com levantamento e análise do que se tem produzido na 

academia sobre a avaliação e sua relação com o processo ensino-aprendizagem. O levantamento 

bibliográfico foi realizado a partir de autores como Luckesi (2000), Fernandes (2006), Esteban 

(2008), Chueiri (2008) e Freitas (2010) e o estudo do tipo estado da arte em conformidade com o 

exposto em Romanowski e Ens (2006). Buscou-se em bases de dados online as produções 

acadêmicas disponíveis no formato de artigo, utilizando-se a combinação da chave de busca 

Avaliação da Aprendizagem na educação básica. Buscou-se, também, por meio de pesquisa livre na 

Internet, documentários e filmes selecionados por retratarem o cotidiano escolar e por possuírem 

como objeto a temática Avaliação da Aprendizagem. O corpus de dados foi composto por 11 (onze) 

artigos e 5 (cinco) materiais de mídia - filmes e documentários. Foi possível depreender que muitas 

produções científicas analisadas possuem norteamentos alinhados com as políticas públicas e 

exploram a maneira como a qualidade da educação básica vem sendo difundida por meio da 

avaliação em larga escala. Outro aspecto de destaque refere-se à grande burocracia que o Governo 

tem para assistir às escolas, a não contextualização com a realidade periférica da cidade e a falta de 

estrutura física e pedagógica. Tem-se como crítica a fragilidade na formação dos professores, 

evidenciada pela precariedade em sua formação, assim como o descompasso entre o que é 

produzido de conhecimento sobre a avaliação, suas exigências e importâncias, expostas nos artigos 

e outras materialidades artísticas e o que se desvela no cenário da avaliação brasileira. A pesquisa 

indica que a avaliação não se apresenta enquanto processo e formação dos sujeitos, além de 

evidenciar a falta de formação dos professores ou fragilidades teórico-práticas para avaliar 

adequadamente o processo de ensino-aprendizagem, na Educação Básica. Outro destaque é a 

carência na relação interpessoal dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, como pais, 

professores, alunos e demais funcionários do campo escolar. Apesar desses indicadores, percebe-se 

também professores que se comprometem em deixar com que o aluno assuma a autonomia 

necessária para que seja concretizada a relação ensino-aprendizagem. 
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CH008 - Glossário de termos sobre formação de professores e didática: as 
contribuições de Carlos Marcelo García, Manuel Fernández Cruz e Bernadette Gatti 
 

 

Apresentador: CHIMENES, Patrícia da Silva 

Orientador: AQUINO, Orlando Fernandez 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Licenciatura em Pedagogia 

Projeto: PIBIC 2017/023 

 

 

A presente pesquisa surge de investigações procedentes do Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Instrução, Desenvolvimento e Educação (GEPIDE), adscrito ao Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade de Uberaba, por meio do qual identificou, no último quatriênio, uma 

necessidade investigativa das áreas de Formação de professores e Didática. Trata-se, dessa forma, 

da carência de um Glossário de termos científicos atualizado para esses âmbitos da investigação 

educativa. Dessa maneira, nesta pesquisa, selecionou-se autores clássicos que possuem a filosofia 

dialético-materialista como epistemologia e a sua fundamentação na psicologia histórico-cultural e 

na Didática desenvolvimental, como Carlos Marcelo García, Manuel Fernández Cruz, Bernadete Gatti 

e José C. Libâneo, com o intuito de levantar neles os termos e categorias que interessam. No que se 

refere à metodologia da pesquisa, o plano se desenvolveu em três etapas: na primeira delas foram 

selecionadas as obras intituladas Didática e formação de professores: provocações e "Evaluación y 

modelos para la formación continua de los formadores", nas quais realizou-se uma leitura global do 

capítulo com o intuito de se familiarizar com o texto, o autor e os conceitos científicos definidos por 

ele. Na segunda etapa, realizou-se uma leitura de estudo, utilizando-se do método de leitura 

imanente, do capítulo selecionado. Os termos encontrados nesse processo, foram fichados na forma 

de citações textuais, organizados alfabeticamente, acompanhados das referências bibliográficas, 

conforme consta nas Normas ABNT. A terceira etapa constituiu-se em uma revisão cuidadosa de 

cada um dos termos levantados. Como resultado de investigação, foi sistematizado um conjunto de 

termos e conceitos de Psicologia Histórico-Cultural e Didática Desenvolvimental, como: Aprendizaje, 

autoformación, continuidade, didática, educação escolar, ensino, formación, heteroformación, 

interformación e práticas educativas. Com a leitura das obras e na construção do Glossário de 

Termos Científicos, foi possível compreender o que é Didática e sua importância na formação de 

professores. Este fato faz dessa pesquisa instrumento de extrema importância, contribuindo nos 

estudos e no aprofundamento da teoria histórico-cultural. A partir dela, os futuros pesquisadores 

poderão fazer assimilações e comparações dos conceitos, de acordo com cada fundamento 

epistemológico. Além disso, essa pesquisa em específico pôde agregar muito valor a formação como 

estudante de Pedagogia, pois se trata de um estudo que foca na formação de professores. Um dos 

principais problemas encontrados durante a realização do plano de atividade foi que ele teve início 

no ano de 2017 e só fui incorporada ao Projeto de Iniciação Científica em fevereiro de 2018. Por 

isso, o cronograma já preestabelecido foi alterado de modo que a pesquisa não fosse prejudicada. 

Esse fato acabou corroborando um trabalho mais curto, com uma bibliografia reduzida e, 

consequentemente, poucos resultados.  
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CH009 - Cultura virtual e subjetividades em reconfiguração: manifestações e 
expressões na organização do trabalho docente no ensino superior 
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Orientador: CECILIO, Salua 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Psicologia 

Projeto: PIBIC 2014/038 

 

 

O avanço gradativo das tecnologias tem papel significativo na produção da subjetividade de 

docentes. O termo subjetividade tem sido utilizado em várias áreas do conhecimento; como: 

filosofia, sociologia, história e psicologia e apresenta-se com diversos significados. Um deles refere-

se àquilo que não é objetivo ou observável. Aqui, considera-se a subjetividade como a dimensão que 

corresponde à vida psíquica do indivíduo, incluindo aspectos individuais e coletivos. Não há como 

pensar no termo subjetividade a partir de um único modelo teórico. Nesse estudo, a compreensão 

do termo subjetividade orienta-se pelas contribuições de Gonzalez Rey, Guatarri, Delleuze, dentre 

outros autores que tratam do tema e sobre ele têm artigos produzidos entre os anos 2002-2017. O 

objetivo é identificar as dimensões da subjetividade e sua relação com o trabalho, analisando os 

efeitos da cultura virtual na produção da mesma, com base na literatura selecionada e na análise de 

entrevistas realizadas com dezenove professores de diversas áreas, de cursos presenciais e à 

distância de uma instituição de ensino superior da cidade Uberaba (MG) e orientadas por quatro 

aspectos, pelos quais os pesquisados descreveram o lugar da docência em suas vidas, a relação 

saúde e trabalho, as influências das tecnologias na docência e as condições de trabalho eles vivem. 

Dentre os resultados, tem-se que as palavras mais presentes entre as respostas foram dedicação, 

satisfação e prazer. De todos os entrevistados, cinco relataram ter vivido problemas de saúde 

relacionados à sobrecarga do trabalho durante a docência. Sobre a influência das tecnologias, todos 

os entrevistados reconhecem que seus avanços trouxeram grandes mudanças no sistema de ensino. 

A maioria deles vê esse avanço de forma positiva e como modo de agregar e facilitar a comunicação 

e o acesso à informação. Já alguns veem a tecnologia de modo prejudicial, principalmente em 

relação aos alunos que, muitas vezes, usam as tecnologias para finalidade pouco produtivas. Sobre 

as condições de trabalho, seis professores relataram queixas em relação a condições físicas de 

trabalho, incentivo financeiro e valorização do trabalho docente pelos alunos. Nota-se que o trabalho 

é um componente importante nos processos de subjetivação do ser humano. Como afirma Dejours 

(1992), todo trabalho é fonte de satisfação sublimatória. Ou seja, o reconhecimento do trabalho 

contribui para a realização do “eu” no campo social. Como expresso na fala de muitos professores, o 

reconhecimento gera um sentimento de satisfação. O não reconhecimento somado à sobrecarga e à 

cobrança excessiva pode gerar sentimentos de frustração e adoecimento mental e físico, além de 

afetar negativamente a subjetividade dos profissionais. Conclui-se que o trabalho contribui para a 

construção da subjetividade e esta, de forma recíproca, influencia nos modos de elaboração do 

trabalho. 
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CH010 - Administração pública como consumidor: inversão do ônus da prova 
 

 

Apresentador: DUARTE, Daniel Alexandre 

Orientador: FABRI, Andréa Queiroz 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Direito 

 

 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) assegura ao consumidor, em seu artigo 6º, VIII, 

a possibilidade de inversão do ônus da prova na defesa de seus direitos, desde que preenchidos os 

requisitos da alegação verossímil ou quando for ele parte hipossuficiente. Para que o consumidor 

seja declarado hipossuficiente o mesmo precisa comprovar vulnerabilidade técnica ou jurídica ou 

econômica, podendo, a critério do juiz, ser reconhecido esse estado quanto a essas espécies. Dentro 

desse contexto, figura diante das relações consumeristas a Administração Pública, que, ora pode 

estar como fornecedor, ora, como consumidor. Diante de tal garantia, tem sido divergente o 

posicionamento da doutrina acerca da possibilidade, ou não, da Administração Pública ser 

considerada hipossuficiente e, consequentemente, de ter o direito de fazer uso do benefício de 

inversão do ônus da prova em suas relações consumeristas. Diante disso o presente trabalho 

objetivou analisar os pressupostos necessários para que a Administração Pública possa ou não ser 

declarada hipossuficiente e, consequentemente, fazer uso da inversão do ônus da prova nos litígios 

resultantes de seus contratos. A pesquisa bibliográfica de autores que escreveram sobre o assunto 

foi o método usado para desenvolver o trabalho. Observou-se que embora a Administração Pública 

seja responsável pelo detalhamento técnico daquilo que busca adquirir, nem todas os órgãos 

responsáveis pelas especificações dos produtos ou serviços a serem licitados ou contratados 

possuem técnicos qualificados quanto ao bem ou serviço a ser contratado, tornando assim a 

Administração Pública vulnerável e consequentemente hipossuficiente. É possível também a 

vulnerabilidade econômica da Administração Pública frente à situação de alguns entes da federação. 

Seja municípios ou estados. Conforme o Jornal Correio Brasiliense em 2017 Minas Gerais e Rio de 

Janeiro entrou em crise. Só em 2017, 73 municípios declararam calamidade financeira. E por fim, 

mesmo que tenha assessoria jurídica, conforme SILVA (2014), “não seria razoável exigirmos de sua 

equipe jurídica conhecimentos profundos de direito consumerista, sendo que hodiernamente não 

trabalha com esta área. Assim, nestas hipóteses pode ser considerada parte vulnerável 

juridicamente”. Posto isto, o benefício da hipossuficiência alcança a Administração Pública, 

garantindo-lhe a inversão do ônus da prova. Embora haja discussão na doutrina, a Administração 

Pública ao se figurar como consumidor pode diante de litígio fazer uso do benefício de inversão do 

ônus da prova. Por ser uma pessoa Jurídica a Administração Pública pode ser declarada 

hipossuficiente e fazer uso do benefício nos contratos em que figura como consumidor. A mesma é 

alcançada pelo Código de Defesa do Consumidor desde que se encontre em situação de 

vulnerabilidade técnica ou jurídica ou econômica.  
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CH011 - A formação do aluno pesquisador: segunda etapa 
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Os índices de analfabetismo e os baixos resultados nas avaliações massivas no que se refere à leitura e 

escrita são aspectos preocupantes na educação brasileira. Muito se tem discutido sobre a formação de 

professores no Brasil. Pesquisas apontam as contribuições da pedagogia histórica crítica para se pensar a 

formação do professor. Teixeira (2013), destacou-se que, para a pedagogia histórico crítica, a reflexão 

filosófica e o conhecimento científico compõem bases sólidas para a formação do professor. Defende-se 

um processo de formação de professores que provoque, ao mesmo tempo, a reflexão e o aprofundamento 

teórico. Nessa perspectiva propõe encontros de estudo com os professores que atuam nas classes de 6 

anos do ensino fundamental de uma escola pública municipal de Uberaba. Silva (2006), alerta acerca da 

importância de se ouvir as experiências escolares vividas por aqueles que exercem a profissão docente, 

pois nessa história pode-se entender meandros das práticas pedagógicas. No exercício profissional o 

professor evidência as suas crenças, valores, concepções e conhecimentos construídos ao longo da vida. 

Quais concepções de criança fundamentam as práticas educativas? O que é ler? O que é escrever? Quais 

são as metodologias propostas para a apropriação desses processos pela criança? Quais são os caminhos 

que a criança percorre no processo de construção da leitura e escrita? Escolheu-se como base teórica a 

pedagogia histórico-crítica. Essa matriz encontra respaldo na perspectiva histórico cultural e postula em 

que o homem é considerado como sujeito social e histórico. Estudos de Vygotsky (2000), Tfouni (1995), 

Soares (1998), Smolka (2000), Zanella (2002), Saviani (2013), consistem no referencial teórico dessa 

pesquisa. Desenvolver um processo de formação de professores que atuam com crianças do primeiro ano 

do ensino fundamental consiste no objetivo geral do nosso trabalho. Metodologia: abordagem qualitativa. 

Instrumento: questionário respondido pelos professores que atuam com crianças de seis anos, no primeiro 

ano do ensino fundamental em uma escola pública municipal de Uberaba. O instrumento buscou identificar 

o perfil profissional do corpo docente, a dinâmica de trabalho no que se refere as propostas pedagógicas 

relacionadas a leitura e escrita e os aspectos que os professores gostariam de aprofundar num processo de 

formação continuada. Foi criado um grupo de estudo com os professores. O grupo se reúne 

quinzenalmente para estudo, realização de oficinas e planejamento. No segundo ano do projeto 

participamos de atividades relacionadas a leitura e escrita juntamente com as crianças em sala de aula. 

Como resultados do presente projeto destacamos: o enriquecimento das práticas educativas relacionadas 

a leitura e escrita e a ampliação da formação dos professores no que se refere ao processo de construção 

da leitura e escrita pela criança. Percebeu-se a complexidade que envolve o processo de formação de 

professores e a necessidade de resignificar as práticas educativas relacionadas à leitura e escrita. 

Considerou-se como relevante e resultado da pesquisa a realização dos encontros semanais com o corpo 

docente o que sem dúvida constituiu um aspecto positivo para o fortalecimento da equipe, para a 

ampliação dos conhecimentos e para avanço nas propostas pedagógicas relacionadas à leitura e escrita.  
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CH012 - A defesa nacional na faixa de fronteira pelas Forças Armadas 
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No presente trabalho, abordou-se os temas de Defesa Nacional e suas interfaces, ao longo da 

história até a atualidade, principalmente, na Faixa de Fronteira, realizada pelas Forças Armadas. 

Com objetivo de demonstrar a importância do tema e necessidade de disseminação deste para 

proteção da soberania nacional, conceituou-se o termo Faixa de Fronteira, fazendo uma análise 

histórica e demonstrando o desenvolvimento dessa região. Evidenciou-se as Forças Armadas, 

apresentando o histórico dessa instituição, suas características e funções, abordando o tema Defesa 

Nacional, fundamental para entendimento da temática. Em continuidade, demonstrou-se a 

conjuntura de Políticas Públicas frente à Defesa Nacional e suas alterações. A pesquisa bibliográfica 

e a metodologia utilizada compreenderam busca de artigos na base de dados Periódicos CAPES, 

utilizando-se os termos descritores: soberania, defesa, fronteiras, segurança e Forças Armadas; 

além de pesquisas em sites institucionais do Ministério da Defesa, Congresso Nacional e Supremo 

Tribunal Federal. Como demonstrado, a defesa está intimamente ligada ao desenvolvimento e sem 

esse não perdura. Assim, o Estado Brasileiro, pretendendo-se firmar como nação independente e 

soberana, diante de todos os desafios apresentados, precisa reformular suas políticas públicas 

também nesses setores fundamentais, buscando a formação de nacionais que contribuam para a 

proteção de sua Nação. Conclui-se pela existência de regras que pretendem implantar uma nova 

política de defesa, sendo estabelecidas na Política Nacional de Defesa como um direcionamento para 

o Estado, o que se pretende alcançar e sua aplicação prevista na Estratégia Nacional de Defesa, na 

forma de diretrizes a serem seguidas na busca da efetivação da PND, ou seja, como realizar os 

objetivos. Considera-se que apesar de existirem boas propostas para implantação da defesa, essas 

são ineficientes pela falta de estrutura do país e, nesse sentido, constata-se que a reestruturação do 

Estado de uma forma geral, em educação, saúde, segurança e outros aspectos fundamentais, são 

fatores primordiais para efetivação da Defesa Nacional.  
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A presente pesquisa aparece como uma necessidade detectada nas investigações precedentes que 

vêm realizando os pesquisadores do GEPIDE (Grupo de Estudos e Pesquisas em Instrução, 

Desenvolvimento e Educação) adscrito ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

de Uberaba, e cadastrado no CNPq. O aluno de Iniciação Científica que resulte selecionado passará a 

integrar o dito grupo de pesquisa. Os estudos vêm mostrando que não há, na atualidade, um 

glossário de termos científicos sobre Psicologia Pedagógica e Didática Desenvolvimental que apoie os 

investigadores e professores da área. Portanto, para preencher esse espaço pouco pesquisado e 

carente de conhecimentos a pesquisa de Iniciação Científica permitirá o desenvolvimento de 

aprender e apropriar-se de novos saberes e habilidades científicas no candidato. O referencial que 

serviu de base para a elaboração do mencionado glossário pertence ao enfoque histórico-cultural, 

tanto na psicologia quanto na didática. O plano se desenvolveu durante o período de agosto de 2017 

a julho de 2018 em duas etapas: na primeira delas elaborou-se uma lista das obras específicas dos 

autores:de Carlos Marcelo García, Manuel Fernández Cruz, Bernadette Gatti , José C. Libâneo, 

dentre outros. Na segunda etapa se elaborou a lista geral de todas as entradas do dito glossário, de 

A a Z, tal como se trabalha na realização de um dicionário. Dos resultados foram obtidos mais de 

300 termos retirados das obras em questão e repetem durante a realização da pesquisa entre elas: 

didática; Ação pedagógica; Aprendizagem; "Processo pedagógico". Depois as obras foram 

organizadas em glossário alfabeticamente de A a Z. Ao final do Glossário de Termos de Psicologia 

Pedagógica e Didática Desenvolvimental foram encontrados mais de 300 termos contidos nas obras 

de P.  Carlos Marcelo García, Manuel Fernández Cruz, Bernadette Gatti, José C. Libâneo, dentre 

outros. Logo, percebemos o quanto os livros e artigos devem ser explorados, muitos termos 

aparecem várias vezes durante as obras como: “Pedagogia”, “Ação Pedagógica”, “aprendizagem”, 

dentre outros tantos termos de grande significado para a vida acadêmica. Todo o trabalho foi 

avaliado utilizando alguns quesitos como: o comprometimento, a leitura e o diálogo entre o 

orientador e pesquisador, toda pesquisa realizada será de suma importância para a vida acadêmica 

de cada leitor. Muito dos termos eram desconhecidos aos nossos ouvidos até então serem 

apresentados nos textos estudados. 

 

Palavras-chave: psicologia pedagógica; didática; glossário. 
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CH014 - A interface ciência e arte em produções acadêmicas de quatro 
universidades triangulinas (2012-2014)  
 

 

Apresentador: MACHADO, Kelly Gabriela 

Orientador: BERNARDES, Sueli Teresinha de Abreu 

Bolsa: FAPEMIG 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Psicologia 

Órgão Financiador: FAPEMIG 

Projeto: CHE-APQ-03031-15 

 

 

Parte-se do entendimento da interdisciplinaridade na educação como uma possibilidade de superar a 

fragmentação dos saberes por uma construção do conhecimento que favoreça o diálogo entre as 

disciplinas. A ciência e a arte são diferentes áreas da realidade, mas como característica em comum, 

pode-se pontuar que são distintas formas de abordar e compreender o universo. Partindo deste 

entendimento, objetiva-se, por meio deste texto, socializar os resultados do plano de trabalho de 

iniciação denominado “ciência e arte: estudos interdisciplinares“, subprojeto da pesquisa 

“Perspectivas Interdisciplinares na Educação“, no qual se realizou o mapeamento de produções 

cientificas, que, defendidas dentro do período 2012-2014, contemplaram a interface ciência e arte. 

O percurso metodológico abrangeu o levantamento das produções nos repositórios dos programas 

de pós-graduação da Universidade de Uberaba-UNIUBE, Universidade Federal do Triangulo Mineiro-

UFTM, Instituto Federal do Triangulo Mineiro-IFTM e Universidade de Uberlândia-UFU. 

Posteriormente realizamos a leitura das produções; levantamos os trabalhos que realizaram um 

estudo interdisciplinar ciência e arte; preenchemos uma ficha de análise com dados sobre título, 

objeto de estudo, objetivos, metodologia, uma síntese dos resultados e o conceito de 

interdisciplinaridade expresso pelo autor; por fim, a análise dos dados. Foram elencadas 2062 

produções, sendo 1407 dissertações e 655 teses. Desse universo, 68 relacionavam ciência e arte; 

destas, 63 eram dissertações e 5 teses. No IFTM, das 11 dissertações, não identificamos integração 

ciência e arte. Na UFTM, das 44 dissertações, 1 apresentou integração entre a ciência e a música. 

Na UNIUBE, das 109 dissertações, 6 faziam integração com teatro; (1), o cinema; (1), a poesia; (1), 

o desenho; (1), e as brincadeiras populares (1) também foram entendidas como linguagem artística. 

Houve, ainda, (1) dissertação que buscava arte e interdisciplinaridade nos projetos político-

pedagógicos de cursos de licenciatura-EAD da UNIUBE. Finalmente, na UFU, das 1243 dissertações, 

56 relacionavam a arte e ciência nas seguintes linguagens: literatura (31); música (11); cinema (7), 

poesia (3); desenho (3), pintura (2), museu (3), teatro (1) e tatuagem (1).  Enquanto 5 das 655 

teses contemplavam esta integração por meio do diálogo com a literatura (3); teatro (1) e música 

(1). Ainda é pequeno o número de produções que relacionam arte e ciência, mas ao considerar cada 

produção em sua complexidade e densidade, depara-se com uma multiplicidade de possibilidades, 

que enaltecem esse tipo de produção científica. Aponta-se a necessidade de difundir esse tipo de 

diálogo, por meio de discussões, produções e socialização de experiências interdisciplinares. Pontua-

se, ainda, a prevalência da literatura sobre as outras formas de arte identificadas, o que pode estar 

relacionado aos estudos literários realizados na educação básica, portanto, mais familiar aos alunos 
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CH015 - Concepções de gênero e diversidade sexual no livro didático de ciências 
 

 

Apresentador: MATEUS, Iuri Oliveira 

Orientador: MARQUES, Fernanda Telles 

Bolsa: PIBIC-CNPq 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Medicina 

Órgão Financiador: FAPEMIG; CNPq 

Projeto: PIBIC 2016/039 

 

 

Os resultados aqui apresentados integram o projeto guarda-chuva “A produção social da identidade 

e da diferença a partir do livro didático“. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e documental cujo 

objetivo foi analisar as concepções de gênero incorporadas ao livro didático da disciplina de Ciências 

do ensino fundamental II, verificando suas relações com propostas da Educação na diversidade para 

a cidadania. Primeiro foi realizado um levantamento de produções recentes nas bases SciELO, Portal 

de Periódicos e Banco de Teses da CAPES, contendo os descritores: gênero, sexualidade, 

diversidade sexual, livro didático, livro didático de Ciências. Parte do material encontrado foi 

incorporado à bibliografia da pesquisa. Quanto à pesquisa documental, foram selecionados livros 

didáticos do componente de Ciências do 6º ao 9º ano, utilizados na rede municipal de Uberaba, MG. 

O trabalho com o conteúdo dos livros, que se deu a partir de categorização temática, teve início com 

leitura flutuante, fundamental para a elaboração de uma relação de indicadores de enfoque. Depois, 

o material foi retomado, buscando-se, a partir de uma segunda leitura, preencher uma tabela com 

as seções: unidade de contexto, unidade de registro, termos chave e observações sobre o conteúdo. 

Os resultados encontrados foram colocados em confronto com a pesquisa bibliográfica.  Nos últimos 

cinco anos a produção sobre gênero e sexualidade humana esteve pouco associada a discussões 

sobre livros didáticos, o que é preocupante se observado que referido material ainda é o principal 

recurso para se abordar as dimensões psicoanatomofisiológicas dos seres humanos. Analisando o 

conteúdo dos cinco livros selecionados, verificou-se, além da manutenção de expectativas 

relacionadas aos binarismos existentes sobre os corpos, a ausência de reflexões “mesmo 

superficiais” sobre questões como identidade de gênero e diversidade sexual. Apesar de não 

demonstrarem posicionamento flagrantemente preconceituoso, os livros analisados sustentam 

sutilmente a manutenção de status quo. Ao mesmo tempo em que o material introduz o tema da 

igualdade de direitos entre homens e mulheres, imagens e textos reforçam estereótipos o tempo 

todo. A família é apresentada como núcleo restrito a homem, mulher e prole; as mulheres são os 

seres mais associados aos cuidados da família e da casa (afazeres domésticos) e a um tipo 

específico de cuidado de si: a manutenção da sua beleza. Há pouco espaço para reflexões sobre a 

sexualidade e quando esta se faz presente predominam enfoques morfológicos e 

anatomofisiológicos. As dimensões social e política da sexualidade são ignoradas, enquanto a 

dimensão afetiva é apenas superficialmente mencionada. Conclui-se, assim, que no livro didático de 

ciências ainda se encontram poucas contribuições para se pensar a educação por uma perspectiva 

cidadã, pois falta a este material a interdisciplinaridade que permitiria conduzir à compreensão de 

que a sexualidade humana envolve diversas dimensões. 
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CH016 - O estado do conhecimento sobre raça e etnia: continuidades e rupturas 
 

 

Apresentador: MORAIS, Flavia Guitarrara Nirschl 

Orientador: MARQUES, Fernanda Telles 

Bolsa: FAPEMIG 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Publicidade e Propaganda 

Órgão Financiador: FAPEMIG 

Projeto: CHE-APQ-02080-16 

 

 

Inserido em um projeto mais amplo, em desenvolvimento junto ao Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade de Uberaba, o trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa 

sobre os usos das noções de raça, etnia e etnicidade no livro didático de História do ensino 

fundamental. Os objetivos estipulados para essa primeira parte da pesquisa foram: conhecer o 

estado do conhecimento produzido na área de Educação sobre raça, etnia e etnicidade; e, 

compreender referidos conceitos considerando continuidades e rupturas. Para alcançar os objetivos 

em discussão realizou-se uma pesquisa bibliográfico-documental. Primeiro foi mapeado o estado do 

conhecimento sobre a temática na base de dados SciELO, tendo como descritores em cruzamento: 

“raça”, “etnia” e “etnicidade”. Depois os materiais encontrados foram triados e os textos 

selecionados foram lidos e fichados assim como um conjunto de leituras que fazem parte do 

referencial teórico do projeto guarda-chuva. Na etapa seguinte, estudou-se a Lei nº 10.639, de 9 de 

janeiro de 2003 e textos auxiliares sobre o contexto de sua elaboração.  Por fim, na próxima fase 

serão analisados livros didáticos da disciplina de História ofertada no ensino fundamental II. Quanto 

ao levantamento do estado do conhecimento, foram encontrados 76 artigos produzidos a partir de 

2010 com os descritores “raça“ e “etnia“. Destes, apenas oito eram da área temática Educação e 

Pesquisa em educação e um da área de Educação especial. O cruzamento dos descritores “raça“ e 

“etnicidade“ resultou em sete artigos publicados em português no mesmo período, sendo que 

apenas um deles era identificado como pertencente à área de Educação e Pesquisa em educação. O 

resultado das buscas na base de dados sugere que, no período em questão, a Educação não 

produziu muitas pesquisas nas quais os conceitos em discussão tenham sido confrontados, o que 

não significa, entretanto, que a temática da etnicidade não esteja entre as preocupações da área. 

Essa preocupação aparece bastante em trabalhos organizados em campos específicos, como 

“educação e diversidade“ e, também em interessantes reflexões sobre currículo. São muitas as 

produções envolvendo questões étnicas originárias da Educação, mas poucas delas dialogam 

também com o conceito de raça. Isto porque, enquanto a noção de raça remete primeiro a aspectos 

morfobiológicos - e a determinados usos políticos que dela foram feitos desde meados do século 

XIX, a noção de etnia reclama o reconhecimento de fatores socioculturais implicados em 

diversificados processos de produção da identidade cultural.  
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CH017 - A expansão do ensino secundário no Triângulo Mineiro: Ginásio Triângulo 
Mineiro de Uberaba, Instituto Marden de Ituiutaba, Colégio Estadual Maestro 

Josino de Frutal e do Ginásio Mineiro de Uberlândia (1930-1960) 
 

 

Apresentador: MOURA, Debora de 

Orientador: GATTI, Giseli Cristina do Vale 

Bolsa: FAPEMIG 

Instituição: UNIUBE 

Curso: Psicologia 

Órgão Financiador: FAPEMIG 

Projeto: CHE-APQ-02021-15 

 

 

A pesquisa tem o intuito de compreender melhor os processos que levaram à expansão de escolas 

secundárias na região do Triângulo Mineiro, contemplando as cidades de Uberaba, Ituiutaba, Frutal e 

Uberlândia, em Minas Gerais. Além de apreender os motivos que levaram a criação dessas escolas 

nas referidas cidades que, embora em tempos diferentes, tiveram a ação da sociedade civil, 

procura-se perceber a articulação nestas escolas de ideias e de normas educacionais. A pesquisa 

trata do ensino secundário a partir das reformas levadas a termo por Francisco Campos em 1931 e 

por Gustavo Capanema com as Leis Orgânicas do Ensino Secundário de 1942, as quais visavam dar 

organicidade a esse nível de ensino, considerado, até o momento da reforma Campos, como um 

curso fragmentado e sem finalidade específica, que não a de caráter introdutório ao ensino superior. 

A obtenção de dados acontece por meio do levantamento, catalogação e análise de documentação 

existente em acervos públicos e privados, jornais de época, entrevista com ex-alunos, bem como a 

bibliografia que abarca a temática no que se refere à história das instituições escolares. Será 

examinada a importância do Ginásio Triângulo Mineiro de Uberaba, do Instituto Marden de Ituiutaba, 

do Colégio Estadual Maestro Josino de Frutal e do Ginásio Mineiro de Uberlândia, a escolha destas 

instituições justifica-se pela importância das cidades que as abrigaram, mas também, pela riqueza 

histórica que a vida das pessoas que habitaram estas escolas e que, dessa forma, contribuíram para 

tais empreendimentos institucionais. Instituições escolares consideradas importantes nos processos 

de formação da juventude das cidades de Uberaba, Ituiutaba, Frutal e Uberlândia, no Triângulo 

Mineiro. A pesquisa ganha relevo especial em função dos processos de modernização pelos quais 

passavam as cidades de Uberaba, Ituiutaba, Frutal e Uberlândia na época, sendo preciso alinhar a 

proposta de ensino a essa nova realidade. Resultados parciais apontam que, em cada uma das 

cidades pesquisadas, as escolas foram importantes para o desenvolvimento dos processos de 

escolarização em nível secundário e que essas ações provenientes da sociedade civil, contribuíram 

para a inserção de muitos alunos para o nível superior em nossa região. Nesse sentido, objetiva-se 

compreender o processo mais amplo e a forma particular tomada pelas mudanças no ensino 

secundário brasileiro, o que correspondeu não só a alterações no sentido social das instituições 

escolares, mas também de alterações nos objetivos sociais. 
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CH018 - Capitalismo global, reestruturação produtiva e trabalho docente na 
cultura virtual: conteúdos, ritmos e lugar na constituição de professores 

universitários 
 

 

Apresentador: PRADO, Luana de Carvalho 

Orientador: CECILIO, Salua 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Psicologia 

Projeto: PIBIC 2014/038 

 

 

O significado e o lugar do trabalho na vida dos sujeitos variam conforme o processo histórico e a 

mentalidade das civilizações.  Apresenta alterações históricas que requerem análise que possibilitem 

sua compreensão no tempo e no espaço. Assim, aqui o trabalho segue analisado no período anterior 

à Revolução Industrial (XVIII-XIX) até as primeiras décadas do século XXI. O objetivo desse estudo 

é compreender a dimensão sócio- histórica do trabalho no contexto capitalista e o como ele interfere 

na constituição dos sujeitos. De modo especial, interessa a condição do trabalho docente em suas 

inter-relações com as tecnologias digitais. A metodologia compreendeu leitura de capítulos de livros 

dos autores clássicos Durkheim (1999) e Marx (1971), e do contemporâneo Braverman (1987). 

Contou ainda com um levantamento da produção científica na forma de artigos publicados nas bases 

de dados SCIELO Brasil, BVS-Psi, PePSIC, e LILACS, entre 2014-2017. Também foram realizadas 

entrevistas com professores gravadas em mídia eletrônica, e posteriormente transcritas e 

analisadas. Os resultados mostram que com a Revolução Industrial, o trabalho vem sofrendo 

profundas alterações tanto no modo de execução, quanto no sentido que tem na vida dos 

indivíduos. De artesanal e criativo, com o domínio todas as fases de produção pelo trabalhador, o 

trabalho passou a ser mediado por máquinas, retirando a autonomia e o potencial de criação e 

execução do operário. Assim, os sentidos do trabalho vão se diluindo e ganhando novos significados 

conforme a sociedade é influenciada pela lógica capitalista. Insere-se nessa realidade a figura do 

capitalista, quem detém os meios de produção e controla a força de trabalho, determinado seu 

valor, agregando responsabilidades e dividindo tarefas. As tecnologias, por sua vez, alicerçadas pelo 

processo constante de globalização, se fazem cada vez mais presentes na vida e na sociedade como 

um todo. O processo produtivo, os postos de trabalho, as exigências e demandas alteram-se 

conforme a inovação tecnológica se apropria do ambiente de trabalho. Tais alterações modulam a 

vida e o trabalho docente no ensino superior. O trabalho do professor passa a incorporar outras 

dimensões para além da sala de aula. Ganha conteúdos administrativos e de pesquisa e produção do 

conhecimento, que passam a ser critérios de análise de produtividade. À mudança na forma e 

composição do trabalho docente soma-se um novo padrão de interação professor-aluno favorecidas 

pela tendência crescente ao empresariamento da educação contemporânea. Nesse meio, a 

sobrecarga de trabalho se faz presente, professores entram em sofrimento, dando abertura ao 

adoecimento físico e mental. Apesar disso, os professores encontram na docência gratificação, 

realização pessoal, prazer e ainda vislumbram ser fonte de mudança social. Desse modo, conclui-se 

que o trabalho integra a subjetividade dos indivíduos, nela tendo papel importante e para além de 

mero instrumento de subsistência. 

 

Palavras-chave: trabalho; trabalho docente; capitalismo. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Humanas. 

 



 
 

 

 146 

 



 
 

 

 147 

CH019 - Glossário de termos sobre formação de professores e didática: as 
contribuições de Mikhail A. Danílov, M. N. Skatkin e L. Kimberg 
 

 

Apresentador: PRATA, Isabella Luiza Coelho 

Orientador: AQUINO, Orlando Fernandez 

Bolsa: PIBIC-CNPq 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Licenciatura em Pedagogia 

Projeto: PIBIC 2017/023 

 

 

A presente pesquisa surge a partir de investigações precedentes do Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Instrução, Desenvolvimento e Educação (GEPIDE), o qual faz parte do Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade de Uberaba. Por meio dessas investigações, começamos a 

identificar, nos últimos quatro anos, uma necessidade investigativa das áreas de Formação de 

professores e Didática. Trata-se, dessa forma, da carência de um Glossário de termos científicos 

atualizado para esses âmbitos da investigação educativa. Dessa maneira, nesta pesquisa, 

selecionou-se autores clássicos que possuem a filosofia dialético-materialista como epistemologia e 

a sua fundamentação na psicologia histórico-cultural e na Didática Desenvolvimental, como Mikhail 

A. Danilov, M. N. Skatkin e L. Klinberg, com o intuito de levantar neles os termos e categorias que 

nos interessam. No que se refere à metodologia da pesquisa, o plano se desenvolveu em três 

etapas: na primeira delas foi selecionada a obra intitulada “Didáctica de la Escuela Media”, de 

Mikhail A. Danilov e M. N. Skatkin, na qual realizou-se uma leitura global do capítulo com o intuito 

de se familiarizar com o texto, o autor e os conceitos científicos definidos por ele. Na segunda etapa, 

realizou-se uma leitura de estudo, utilizando-se do método de leitura imanente, do capítulo 

selecionado. Os termos encontrados nesse processo, foram fichados na forma de citações textuais, 

organizados alfabeticamente, acompanhados das referências bibliográficas, conforme consta nas 

Normas ABNT. A terceira etapa constituiu-se em uma revisão cuidadosa de cada um dos termos 

levantados. Como resultado da investigação, foi sistematizado um conjunto de 7 termos e 12 

conceitos da Psicologia Histórico-Cultural e Didática Desenvolvimental. Com os resultados 

alcançados nessa pesquisa, pude perceber a riqueza de conceitos e que alguns deles aparecem 

repetidamente, mas apresentando concepções distintas. Mikhail A. Danilov utiliza desses conceitos, 

citando diversos outros autores, a fim de realizar um estudo acerca das diversas teorias do processo 

de ensino e Didática. Este fato faz dessa pesquisa instrumento de extrema importância, contribuindo 

nos estudos e no aprofundamento da teoria histórico-cultural. A partir dela, os futuros 

pesquisadores poderão fazer assimilações e comparações dos conceitos, de acordo com cada 

fundamento epistemológico. Além disso, essa pesquisa em específico pôde agregar muito valor a 

minha formação como estudante de Pedagogia, pois se trata de um estudo que foca na formação de 

professores.  
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CH020 - Um retrato da rede de proteção de crianças e adolescentes: os 
profissionais e as instituições 
 

 

Apresentador: SABINO, Fabiano Henrique Oliveira 

Orientador: ARAGÃO, Ailton de Sousa 

Bolsa: FAPEMIG 

Demais Autores: MORAES, Fernanda Sousa Bastos de; SANTOS, Hugo Henrique dos; 
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Rosimár Alves; FERRIANI, Maria das Graças Carvalho; CARLOS, Diene 

Monique 

Instituição: UFTM  

Curso: Graduação em Enfermagem 

 

 

Diante da redução da Seguridade Social (Previdência e Assistência Sociais e Saúde), as políticas 

públicas que a efetivariam se mostram limitadas, expondo manifestações de violências, 

principalmente contra crianças e adolescentes. Violências que se revelam plurais, cujo 

enfrentamento exige interdisciplinaridade e intersetorialidade. Estudo quantitativo, descritivo, cujos 

dados primários foram analisados com estatística descritiva; realizada em 2016, que envolveu 44 

profissionais da rede de garantiada Rede de Proteção de  dos dDireitos de cCrianças e aAdolescentes 

que participaram da Roda de Cconversa, s promovida entre 2014 e 2015, e suas respectivas 

instituições; com a aplicação de questionário autoaplicáveis. De (N(n) 44 participantes, 

predominaram as mulheres (93%); as  foram mulheres e 7% homens. Eetnias brancacamente 

tivemos:  (54,5%) e, brancos negra (; 27,3%) negros; 15,9% pardos e 2,3% não responderam; as  

Rreligiões católica (ião: 50%) e espírita (34%) católicos. Quanto à ; 34% espíritas; 7% 

protestantes; 7%têm outras religiões e 2% não responderam. Oocupação na instituição: assistentes 

sociais (31,8%), gerentes de unidades (13,6%), educadores (9%) educadores; 31,8% assistentes 

sociais;, orientadoras educacionais ( 4,5%) orientadoras educacionais; 13,6% gerentes de 

unidades;, psicólogos e conselheiros tutelares (6,8%) e psicólogos e conselheiros tutelates; policiais 

militares (4,5%). As demais  policiais militares, somaram 2,3%, sendo gestores sociais, 

enfermeiros, diretores de atenção psicossocial, coordenadores administrativos e pedagógicos, 

diretores pedagógicos, servidores do ministério público, jornalistas, chefes de departamento, 

assistentes de políticas públicas, técnicos em desenvolvimento de projetos corresponderam a 2,3% 

cada um. Em relação ásAcerca das  instituições percebe-se um predominamínio d as do Terceiro 

Setor que (27,8%) representa 27,78% da rede;, em seguida vem Justiça e Saúde que representam 

(16,767%); Eseguida de educação e pProteção sSocial (11,11%). Observa-se umO predomínio das 

mulheres na rede, o que suscita um o debate acerca do gênero aliada à assistência às crianças e 

adolescentes, ao passo que as funções ocupadas evidenciam a formação em ensino superior, dada a 

complexidade papel da mulher ndos fluxos na os cargos que representam proteção na rRede. A 

redução da Seguridade Social de base estatal fomenta a emersão, percebe -se também um 

preocupante predomínio do Terceiro Setor, como complemento subvencionado aos serviços públicos. 

em uma rede complexa, o que Aspectos que reforçam a emergência da formação ampliada e 

continuada, interdisciplinar e da atuação intersetorial para o fortalecimento das  a ideia de que as 

políticas públicas brasileiras.  estão enfraquecidas e ineficazes.  

 

Palavras-chave: defesa da criança e do adolescente; violência; promoção da saúde. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Humanas. 
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CH021 - O desenvolvimento do olhar pesquisador e aprendizagem de 
procedimentos de pesquisa  
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Orientador: FREIRE, Renata Teixeira Junqueira 

Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Demais Autores: SILVA, Débora de Almeida; BARCELOS, Lara 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Licenciatura em Pedagogia 

Projeto: PIBIC-FAPEMIG 2017/013 

 

 

Os índices de analfabetismo e os baixos resultados nas avaliações massivas no que se refere à leitura e 

escrita são aspectos preocupantes na educação brasileira. Muito se tem discutido sobre a formação de 

professores no Brasil. Pesquisas apontam as contribuições da pedagogia histórico- crítica para se pensar a 

formação do professor. Teixeira (2013) , destacou-se que, para a pedagogia histórico- crítica, a reflexão 

filosófica e o conhecimento científico compõem bases sólidas para a formação do professor. Defende-se 

um processo de formação de professores que provoque, ao mesmo tempo, a reflexão e o aprofundamento 

teórico. Nessa perspectiva, são propostos propõe encontros de estudo com os professores que atuam nas 

classes de 6 anos do ensino fundamental de uma escola pública municipal de Uberaba. Silva (2006), alerta 

acerca da importância de se ouvir as experiências escolares vividas por aqueles que exercem a profissão 

docente, pois nessa história pode-se entender meandros das práticas pedagógicas. No exercício 

profissional o professor evidência as suas crenças, valores, concepções e conhecimentos construídos ao 

longo da vida. Quais concepções de criança fundamentam as práticas educativas? O que é ler? O que é 

escrever? Quais são as metodologias propostas para a apropriação desses processos pela criança? Quais 

são os caminhos que a criança percorre no processo de construção da leitura e escrita? Escolheu-se como 

base teórica a pedagogia histórico-crítica. Essa matriz encontra respaldo na perspectiva histórico- cultural 

e postula em que o homem é considerado como sujeito social e histórico. Estudos de Vygotsky, Lúria, 

Tfouni, Magda Soares consistem no referencial teórico dessa pesquisa. Desenvolver um processo de 

formação de professores que atuam com crianças do primeiro ano do ensino fundamental consiste no 

objetivo geral do nosso trabalho. Metodologia: abordagem qualitativa. Instrumento: questionário 

respondido pelos professores que atuam com crianças de seis anos, no primeiro ano do ensino 

fundamental em uma escola pública municipal de Uberaba. O instrumento buscou identificar o perfil 

profissional do corpo docente, a dinâmica de trabalho no que se refere as às propostas pedagógicas 

relacionadas a à leitura e escrita e os aspectos que os professores gostariam de aprofundar num processo 

de formação continuada. Foi criado um grupo de estudo com os professores. O grupo se reúne 

quinzenalmente para estudo, realização de oficinas e planejamento. No segundo ano do projeto, foram 

desenvolvidas participamos de atividades relacionadas a à leitura e escrita, juntamente com as crianças 

em sala de aula. Como resultados do presente projeto, destacam-semos: o enriquecimento das práticas 

educativas relacionadas a à leitura e escrita e a ampliação da formação dos professores no que se refere 

ao processo de construção da leitura e escrita pela criança. Percebeu-se a complexidade que envolve o 

processo de formação de professores e a necessidade de ressignificar as práticas educativas relacionadas à 

leitura e escrita. Considerou-se, como relevante e resultado da pesquisa, a realização dos encontros 

semanais com o corpo docente; o que, sem dúvida, constituiu um aspecto positivo para o fortalecimento 

da equipe, para a ampliação dos conhecimentos e para avanço nas propostas pedagógicas relacionadas a 

à leitura e escrita.  

 

Palavras-chave: Formação de professores. Leitura e escrita. Prática pedagógica. 
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CH022 - Formação e desenvolvimento profissional docente do professor da 
educação superior 
 

 

Apresentador: SILVEIRA, Nathalia Barros 

Orientador: VIEIRA, Vania Maria de Oliveira 

Bolsa: PIBIC-FAPEMIG 

Demais Autores: SILVEIRA, Priscila Barros 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Psicologia 

Órgão Financiador: FAPEMIG 

Projeto: PIBIC-FAPEMIG 2017/009 

 

 

Este estudo integra uma pesquisa maior que busca identificar e compreender as representações 

sociais dos professores iniciantes de três universidades do Triângulo Mineiro, sobre formação e 

desenvolvimento profissional docente na educação superior, visto que este tema tem sido motivo de 

preocupação de diversas instituições e pesquisadores. Para muitos autores, grande parte dos 

professores do ensino superior não foi formada para ser educador, chegando à universidade sem 

nenhuma formação pedagógica. Considerando isso, este trabalho tomou como objetivo geral 

verificar o que foi produzido e pesquisado sobre a temática “formação e desenvolvimento 

profissional docente na educação superior”, para, assim, subsidiar teoricamente os estudos da 

pesquisa maior. De caráter bibliográfico e com o propósito de constituir-se em um estudo 

preliminar, esta pesquisa realizou um Estado do Conhecimento, compreendido como uma 

metodologia que permite mapear produções científicas relativas a um determinado tema. Para a 

realização do estudo, utilizaram-se como fonte de pesquisa artigos científicos publicados na 

plataforma Scielo, no período de agosto a outubro de 2017, a partir dos termos indutores: a) 

Desenvolvimento Profissional Docente do Professor da Educação Superior; b) A Formação 

Continuada de Professores no Ensino Superior; e c) Práticas Pedagógicas na Educação Superior. 

Desta busca, encontraram-se 55 artigos, dos quais, após leitura dos respectivos resumos, foram 

selecionados 25. A análise dos dados contou com o auxílio do software Iramuteq, através da Nuvem 

de Palavras e análise de Similitude, para uma compreensão maior dos resultados das pesquisas. O 

processamento do texto síntese no software Iramuteq, através da Nuvem de Palavras, obteve um 

corpus para análise de 3.738 palavras. Destas, 492 obtiveram frequência acima de 1, que 

corresponde a 13,16% do total de palavras do corpus e a 54,91% do número de formas 

identificadas. As palavras professor (54), prático (44), formação (41) e pedagógico (39) foram as 

mais mencionadas na síntese dos resultados das pesquisas. Este resultado também pode ser 

observado na Análise de Similitude. A palavra “professor” diz respeito, principalmente, a questões 

ligadas a formação e práticas pedagógicas. A palavra “prático”, está ligada diretamente com a 

expressão “práticas pedagógicas” e/ou “docentes”. A palavra “formação” diz respeito à formação 

continuada do professor do ensino superior. Já a palavra “pedagógico” ora se apresenta como 

trabalho pedagógico, ora como referencial teórico-pedagógico. Pode-se observar que o conjunto 

dessas palavras se refere à figura do professor universitário que necessita, para construir uma 

carreira profissional e ter um bom desempenho nas aulas que ministra, uma formação contínua de 

qualidade, realizada a partir de estudos e pesquisas que propiciem conhecimentos sobre as práticas 

pedagógicas que serão desenvolvidas por ele. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento profissional; estudo do conhecimento; ensino superior. 

 

Área de Conhecimento: Ciências Humanas. 
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CH023 - Desenvolvimento profissional docente: as representações sociais de 
professores do ensino superior 
 

 

Apresentador: SILVEIRA, Priscila Barros 

Orientador: VIEIRA, Vania Maria de Oliveira 

Demais Autores: SILVEIRA, Nathália Barros 

Instituição: Universidade de Uberaba 

Curso: Graduação em Medicina 

 

 

Esta pesquisa integra o CIERS-ed - Centro Internacional de Estudos em Representações Sociais e 

Subjetividade - Educação, da Fundação Carlos Chagas. Integra também a RIDEP - Rede 

Internacional de Pesquisas sobre Desenvolvimento Profissional de Professores, do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade de Uberaba (UNIUBE). Partiu da constatação, por meio de 

pesquisa bibliográfica e documental, de que grande parte dos professores da educação superior não 

foi formada para a docência, chega à universidade sem formação pedagógica sistematizada. 

Portanto, apresenta como objetivo geral identificar e compreender as representações sociais dos 

professores iniciantes sobre formação e desenvolvimento profissional do professor da educação 

superior. Caracterizada como uma pesquisa quanti-qualitativa, busca respaldo teórico-metodológico 

na Teoria das Representações Sociais de Moscovici (2003) e na subteoria do Núcleo Central de Abric 

(2000). Participaram da pesquisa 64 professores, sendo 20 da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU); 23 da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e 21 da Universidade de Uberaba 

(UNIUBE). A construção dos dados foi realizada por meio de um questionário contendo questões 

abertas e fechadas e a Técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), tratadas pelo software EVOC 

(VÈRGES, 2005), que tem como finalidade indicar os possíveis Núcleo Central e Sistema Periférico 

das representações sociais. Para a análise dos dados, além da Teoria das Representações Sociais e 

da análise de conteúdo de Bardin (2011), utilizamos também o software Iramuteq para a 

categorização das questões abertas. O processamento da TALP no Software EVOC (VÈRGES, 2005), 

obteve uma frequência mínima de 3, uma frequência intermediária maior ou igual a 5, e 

classificação média menor que 1,9. Como resultado, os quadrantes mostram o Núcleo Central 

representado pelas palavras “aprendizagem”, “interativas” e “planejamento”. Para os professores 

iniciantes da UNIUBE, UFU e UFTM, o Núcleo Central das Representações Sociais, sobre “as práticas 

realizadas por eles no ensino superior”, está representado pelas palavras: “aprendizagem”, 

“planejamento” e “interativas". Esta representação ancora em elementos que afirmam que, para 

esses professores, o objetivo principal das práticas pedagógicas é contribuir para uma aprendizagem 

concreta e permanente do aluno. Para isso, um bom planejamento deve prever um processo 

pedagógico com aulas interativas e dinâmicas para que os alunos possam ser estimulados. Em 

relação às práticas pedagógicas, é possível identificar que, os participantes afirmam ter dificuldades 

para adequar o planejamento e a avaliação ao tempo disponível, aos interesses e ao nível de 

conhecimentos dos alunos. Quanto aos procedimentos didáticos, a aplicação de novas metodologias 

de ensino e recursos tecnológicos constitui uma necessidade formativa, assim como o lidar com a 

diversidade do aluno nas suas diferentes dimensões. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento profissional; representações sociais; práticas pedagógicas. 
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CH024 - Formação e desenvolvimento profissional docente no ensino superior: o 
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O presente estudo integra uma pesquisa maior “Desenvolvimento profissional de professores da 

educação superior do Triângulo Mineiro: contribuições da Teoria das Representações Sociais“, que 

expõe a preocupação com a formação e o desenvolvimento profissional dos docentes do ensino 

superior, que muitas vezes chegam a sala de aula sem ter passado por uma formação pedagógica 

necessária. O objetivo desse estudo foi o de verificar o que foi produzido e pesquisado sobre essa 

temática para, assim, subsidiar teoricamente os estudos da pesquisa maior. Com o propósito de 

constituir-se em um estudo preliminar, esta pesquisa, de caráter bibliográfica, denominada “Estado 

do Conhecimento“, realizou uma busca sistemática no Banco de teses e dissertações da CAPES, 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses, de 10 teses/dissertações mais relevantes para 

o estudo da temática: formação e desenvolvimento profissional docente na educação superior. A 

busca foi realizada a partir dos anos de 2013 a 2016, priorizando os filtros: Biblioteca online do 

Setor de Ciências Humanas e área de conhecimento das Ciências Humanas e Educação. Os termos 

utilizados foram: “Formação docente no Ensino Superior“ e “Desenvolvimento Profissional Docente 

no Ensino Superior“. Na busca realizada com o primeiro termo encontrou-se 151 pesquisas. Destas, 

após leitura dos resumos foram selecionadas 6, sendo 4 dissertações e 2 teses. Com a busca do 

segundo termo encontrou-se um total de 103 pesquisas, e dessas foram selecionadas 4, sendo 2 

dissertações e 2 teses. As demais, embora discutiam a formação e o desenvolvimento profissional 

docente, não tratavam, especificamente, do Ensino Superior.  Os resultados desta pesquisa 

mostram que a maior parte dos educadores que iniciam na docência no Ensino Superior não 

possuem formação pedagógica. O que norteia a prática destes profissionais, muitas vezes é a 

experiência vivenciada como aluno, o que os possibilitam vivenciar representações sociais 

construídas ao longo da formação acadêmica, que podem tanto ser positivas, quanto negativas. A 

pesquisa mostrou também que há uma preocupação de muitos educadores com o desenvolvimento 

de práticas pedagógicas que possam propiciar o interesse e a aprendizagem dos alunos. Em razão 

disso   o estudo evidencia a necessidade de implantar e implementar programas de desenvolvimento 

profissional docente para os professores que atuam e atuarão na docência universitária.   

 

Palavras-chave: desenvolvimento profissionaldocente; docência universitária; estado do 

conhecimento. 
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