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Estratégia de Execução

Diante da crise que se abateu sobre a educação nas últimas décadas, foram in-
troduzidas várias inovações no sistema educacional brasileiro que afetam diretamente 
a organização curricular em todos os níveis do sistema e entre elas pode-se citar:

·1 Aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 9.394 - LDBN em fins de 1996 
que estabeleceu a Década da Educação com a meta de qualificar em nível superior 
todos os professores da Educação Básica do país;

·2 Aprovação pelo Conselho Nacional de Educação em 1998 e 1999 dos Parâ-
metros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e médio, respectivamente;

·3 Aprovação pelo Conselho Nacional de Educação do Parecer CNE/CP 
28/2001 de 02/10/2001 que estabelece a duração e a carga horária dos Cursos de 
formação de Professores da Educação Básica, em nível superior;

·4 Aprovação pelo Conselho Nacional de Educação da Resolução CNE/CP 1 
de 18/02/2002, que estabelece Diretrizes para a criação e funcionamento de cursos de 
graduação de formação de professores da Educação Básica e da Resolução CNE/CP 
2 de 19/02/2002 que institui carga horária para os cursos de licenciatura.

A projeto insere-se numa abordagem qualitativa e aplicada, 
mais orientada à prática educativa transformadora num contex-
to de mudanças nas políticas educacionais que buscam a intro-

dução de inovações no processo ensino-aprendizagem

As Diretrizes

Objetivo Geral
Proporcionar ao corpo docente e discente da UNIR, bem como 

alunos(as) e professores(as) das escolas da rede de ensino do Estado, a opor-
tunidade de participar de formação didático-científica, através de ações/ati-
vidades teórico-metodológicas, apoiadas nos avanços tecnológicos, a fim de 
contribuir para o redimensionamento e a eficácia dos Projetos Pedagógicos 
nos Cursos de Licenciatura da UNIR.

Objetivos Específicos
Promover maior integração entre a Universidade e a comunidade, por meio 
das escolas de educação básica, executando atividades que possam ser in-
corporadas à formação do(a) licenciando(a);

¨2 Propiciar espaços de formação tutorizada e autoformação on-line 
para docentes e discentes dos cursos de licenciatura, motivando-os a conce-
ber o processo ensino-aprendizagem desde a perspectiva do “professor como 
investigador de sua própria ação educativa”.

¨3 Elaborar, desenvolver e produzir materiais destinados a atividades 
práticas nos laboratórios escolares e à divulgação científica e tecnológica, 
compatíveis com a política de desenvolvimento sustentável do Estado;

¨4 Produzir material didático-pedagógico utilizando as várias mídias, 
bem como gerar a oportunidade de acesso às informações de forma não-
linear, atendendo as várias cognições para o domínio do pensamento, da 
representação do conhecimento, do raciocínio e da aprendizagem;

¨5 Promover um Ciclo de Palestras, contextualizando a formação inicial 
de professores(as) com as Diretrizes Curriculares Nacionais e a temática re-
gional, oportunizando a publicação da produção gerada nestes eventos;

¨6 Promover o I Encontro das Licenciaturas da UNIR e divulgar os re-
sultados das ações/atividades executadas no Projeto;
¨7 Fortalecer o LABMIDIA com aquisição de novos equipamentos, pro-
porcionando a ampliação das atividades oferecidas à comunidade acadêmi-
ca e local.

A partir destas reformas, os PPPs 
dos cursos de licenciatura da UNIR foram 
revistos e encontra-se em fase de imple-
mentação das alterações introduzidas 
com o fim de melhorar a formação de 
professores para a educação básica do 
país. Neste contexto, o presente projeto 
insere-se numa abordagem qualitativa e 
aplicada, mais orientada à prática edu-
cativa transformadora num contexto de 
mudanças nas políticas educacionais que 
buscam a introdução de inovações no 
processo ensino-aprendizagem. 

De acordo com vários autores pro-
gressistas / críticos, os currículos e mate-
riais para implementação curricular são 
elaborados por especialistas e têm como 
suporte os princípios que emanam das 
disciplinas científicas e guiam as práticas 
educativas, mas estão ideologicamente 
impregnados dos valores das classes pri-
vilegiadas e/ou dominantes. No caso de 
Rondônia, normalmente são produzidos 
em outras regiões do país e não são ade-
quados à política de desenvolvimento 
sustentável nem refletem as diversidades 
biológicas, humanas e culturais aqui exis-
tentes.  

Assim, parte-se do pressuposto de 
que os(as) professores(as) devem expe-
rimentar se os ditos princípios, valores e 
materiais se aplicam à realidade local e, 

à luz dos resultados, re-planejarem o de-
senho curricular e os materiais de apoio 
ao mesmo tempo em que se capacitam 
para questionar sua própria prática e 
suas crenças, ideologias, teorias sobre o 
conhecimento, o ensino, a aprendizagem 
etc. 

Assim, o projeto prevê a parceria 
da universidade com escolas públicas 
que atuarão como campo de estágio 
para o desenvolvimento de novas práti-
cas e experiências pedagógicas nos cur-
sos de licenciatura envolvidos no Projeto, 
com caráter multi e interdisciplinar das 
atividades a serem desenvolvidas com 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão. 

Os supervisores do estágio curri-
cular prepararão o campo de estágio e 
orientarão o desenvolvimento de pes-
quisa-ação, bem como atividades de 
extensão como palestra, curso, oficina, 
seminário, dentro do programa de ensi-
no das disciplinas do eixo pedagógico e 
de disciplinas específicas de cada curso. 
O estágio de participação (50% da carga 
destinada ao estágio) será o espaço/tem-
po em que os alunos atuarão em projetos 
de interesse da escola, entre eles, a ofici-
na para preparação de material pedagó-
gico para experimentação / investigação 
de alunos da rede básica nos laboratórios 
escolares.

A Psicogênese na aldeia: 
refletindo a alfabetização 
com docentes indígenas 
na Amazônia

   
A Psicogênese na aldeia: refletindo a alfabetização 

com docentes indígenas na Amazônia é abordado 
pela autora, professora Josélia Gomes Neves, a partir 
de experiência de professores indígenas em relação a 
alfabetização em sala de aula. Partindo da premissa,eu 
alfabetizo meus alunos assim...os docentes de cada 
etnia apresentaram uma simulação de aula . 

A experiência demonstrou que há forte influencia 
dos métodos analíticos, sintéticos e fonéticos no 
desenvolvimento das aulas, influencia dos missionários 
através da, tradicional cartilha, sendo que, a 
alfabetização tem inicio com a língua materna, e só, 
a partir da 3ª,4ª serie alfabetiza-se em uma segunda 
língua. As orientações apresentadas pelos próprios 
docentes, parte de uma reflexão, muitas vezes 
tardia, da necessidade da alfabetização iniciar com 
conhecimentos do que já é conhecido.

A autora finaliza a experiência citando Telma Weisz 
(2000), que diz:”Ao aprendiz como sujeito de sua 
aprendizagem corresponde, necessariamente, um 
professor sujeito de sua prática docente”.

Educação Física

Saúde Postural nas aulas de educação física: 
projeto de ensino desenvolvido na disciplina prática 

de ensino na formação inicial de professores
A autora Professora do Departamento de Educação 

Física, Ivete de Aquino Freire relata no artigo “Saúde 
Postural nas aulas de Educação Física: projeto de ensino 
desenvolvido na disciplina Prática de Ensino na formação 
inicial de professores”,  a experiência com  alunos do curso 
de Educação Física da Unir. 

O projeto foi estruturado de acordo com as seguintes 
etapas: problematização, escolha do tema gerador, 
justificativa, definição dos objetivos e dos conteúdos a 
serem trabalhados, metodologia, desenvolvimento das 
ações, recursos e avaliação. Tendo como tema gerador, 
Educação Postural, a experiência foi desenvolvida  em 
escolas públicas de ensino fundamental e médio da 

capital.
Nas considerações apresentadas pela autora, salienta-

se que a experiência sinalizou para a necessidade de um 
trabalho de sensibilização e conscientização.  Com relação 
a aprendizagem dos acadêmicos, mostrou que os mesmos 
assimilaram a necessidade de uma constante atualização. 
Ao final, avaliaram o estágio como uma das disciplinas 
mais importantes no processo de formação. Do mesmo 
modo, destacam a dificuldade de levar os conhecimentos 
teóricos à prática. As tentativas de mudanças são por vezes 
bloqueadas pelo medo do novo, pouco conhecimento das 
questões didáticas e metodológicas implicadas na ação 
docente.

Doutora em Sociologia. Lotada no Departamento 
de Educação Física da UNIR. Coordenadora do 
Grupo de Estudos do Desenvolvimento e da Cultura 
Corporal. E-mail: ivete@unir.br

IVETE DE AQUINO

O objetivo da Formação de Professores, de acordo com as 
concepções contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Brasil é “a sua profissionalização por meio do desenvolvimento de 
suas competências, de modo a permitir que no cumprimento das 
suas funções estejam contempladas as dimensões técnicas, sociais 
e políticas que são igualmente importantes e imprescindíveis no 
desenvolvimento do nosso país”, o que, portanto, conduz a uma 
educação de qualidade. Nesse sentido, no instante em que discute-
se essa qualidade, é oferecida  mais uma oportunidade para gerar 
necessidades de qualificação do professor. 

Dado o momento, marcado por aulas de Língua Portuguesa 
ministradas a partir do que propõem os livros didáticos elaborados 
para tal ensino, parece-nos oportuno questionar: a formação atual 
dos professores está contribuindo, efetivamente, para que os 
alunos, dentro das sala de aula, se desenvolvam como pessoas e 
tenham sucessos nas aprendizagens escolares? 

Parece paradoxal esta pergunta se observarmos que o índice 
de repetência é baixíssimo no Estado de Rondônia e que nossos 
alunos estão sendo promovidos para a série posterior sem grandes 
dificuldades. Essa promoção supõe crianças/jovens com razoável 
nível de leitura, compreensão e inserção no desenvolvimento 
cultural que a escola lhes proporciona. Entretanto, a sociedade 
questiona a todo instante: porque há uma crescente constatação de 
que nossos jovens não sabem ler, não sabem escrever, não sabem, 
enfim, o que deveriam saber ao término do Ensino Fundamental 
e Médio? 

Diante dessas questões, este texto pretende contribuir com 

o que consideramos relevante para a qualidade do ensino de 
Língua Portuguesa: a reflexão do professor sobre o espaço da 
sala de aula, sobre o material que utiliza para ensinar a Língua 
Portuguesa e sobre a comunidade de aprendizagem que abriga-se 
em tal espaço. Parece-nos, hoje, que não basta a questão do bem 
ensinar; é preciso um comprometimento com o bem aprender. 
Estamos sempre em debates para tratar da “qualidade” na/da 
Educação relacionada ao ensino Fundamental e Médio. 

O que nos propusermos a fazer, nesse sentido, no Estado de 
Rondônia, constituir-se-á em um momento histórico para a nossa 
região e conseqüentemente para o nosso Brasil, dado que os 
cidadãos daqui estarão exercitando sua cidadania por todo o país, 
em qualquer lugar que venham a situar-se no futuro. 

Ensino de Língua Portuguesa e 
Formação de Professores

Doutora em Lingüística,/UNICAMP, 
Pós-Doutora em Didática e 

Tecnologia Educativa na Formação 
de Professores de Língua Portuguesa 

para atuarem em ambientes 
pluridialetais, Universidade de Aveiro/

Portugal. Docente e Pesquisadora 
da UNIR/RO - Campus de Vilhena 

Líder do Projeto Língua Cultura 
e Sociedade Rondoniense-Geps-

Grupo de Estudos e Pesquisas 
Sociolingüísticas. 

MARIA DO S. PESSOA

A Infância de Hoje 
e de Ontem

 
A professora, autora do artigo 

“ A infância de hoje e de ontem”, 
Juracy Machado Pacífico aborda 
as concepções de criança ao longo 
dos tempos e das transformações da 
sociedade, a partir de determinada 
forma de pensar o mundo, as pessoas, 
os objetos e as relações entre os 
indivíduos. 

A autora destaca a infância 
deste a idade média, “ quando 
não se tinha um sentimento de 
infância”, até o papel assumido na 
modernidade, o lugar de direitos, 
onde a criança passou a ser estudada 
e ter importância. Para este momento 
é dado destaque as bases legais da 
infância do Século XX, tais como, 
Declaração dos Direitos da Criança, 
ONU,Constituição Federal e LDB. 
Trata ainda de assuntos relacionado 
a educação infantil, principalmente o 
papel do Estado para a garantia deste 
direito. 

Finaliza ao defender que a  
experiência com a Educação Infantil 
escolar deve incluir muito mais que 
apenas o cuidado. Deve incluir a 
segurança, o lugar para a emoção, 
para o desenvolvimento de sua 
sensibilidade, sem deixar de lado as 
habilidades sociais.


