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Eventos especiais
marcaram o ano de 2017

nos cursos de
Pedagogia e Letras

do UniAnchieta

Docentes e estudantes do curso de licenciatura em Pedagogia e do curso de
licenciatura em Letras do UniAnchieta, que funcionam no Campus Central da
instituição, tiveram um 2017 bem movimentado. Além das atividades regulares dos
cursos, alguns eventos especiais marcaram o período.
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OSEGUNDO SEMESTRE DO ANO
FOI MOVIMENTADO PARA OS
ESTUDANTES DO CURSO DE

LETRAS, QUE PUDERAM APROVEITAR
A 12ª TEMPORADA DO CINE CLUBE
FESTIM, NOS MESES DE SETEMBRO A
NOVEMBRO, COM O TEMA A ERA
DOURADA DO CINEMA JAPONÊS. As
sessões foram realizadas em tardes de
sábado. Seguindo-se à exibição do filme, o
docente responsável pela atividade, Davi
Faria De Conti, promoveu debate sobre a
obra. Na programação do semestre, foram
exibidos os filmes Rashomon, de Akira
Kurosawa (1950), Contos da Lua Vaga
(Ugetsu monogatari), de Kenji Mizoguchi
(1953), Bom dia (Ohayo), de Yatsujiro Ozu
(1959), e A vingança do ator (Yukinojô
henge), de Kon Ichikawa (1963).
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se aprende!
NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO, A PROFESSORA DOUTORA

SIMONE HEDWIG HASSE E O PROFESSOR MESTRE IGOR
APARECIDO DE ANDRADE, QUE MINISTRARAM A

DISCIPLINA CULTURA DE JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
DO CURSO DE PEDAGOGIA, ORGANIZARAM E DESENVOLVERAM
UMA OFICINA DE CONFECÇÃO DE PIPAS, OFERECIDA AOS
ESTUDANTES COMO PARTE DO PROJETO DE PRÁTICAS
INTEGRADAS DE GESTÃO E DOCÊNCIA (PIGDS). A atividade reuniu
cerca de 20 estudantes e integrou um trabalho de pesquisa dos docentes. No
dia da realização da oficina, o professor Mestre Renato Zanini juntou-se ao
grupo para ministrar uma aula de Geometria.
As estudantes participantes assinaram um termo de consentimento livre e
esclarecido, para que os resultados da pesquisa pudessem ser analisados e
divulgados. A pesquisa objetivou apresentar estratégias práticas
embasadas na Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) de David Paul
Ausubel para o ensino de conceitos da Matemática, resgatar conhecimentos
relevantes sobre diferentes figuras geométricas, relacionar a construção
das pipas com o ensino da Geometria e valorizar conhecimentos da cultura

popular, relacionando-os com a construção das pipas e a
investigação científica.
A atividade desdobrou-se em quatro etapas: na primeira, o
professor Igor orientou a confecção das pipas; as
estudantes trabalharam em pequenos grupos; em seguida,
o professor Renato expôs conceitos da Geometria
pertinentes à parte prática; no terceiro momento, as
participantes responderam a um questionário com
perguntas abertas, elaborado pelos docentes
pesquisadores, abordando diferentes conceitos da
Geometria; na última etapa, a técnica de análise de
conteúdo foi aplicada na avaliação das respostas ao
questionário.
Os docentes responsáveis pela oficina estão desenvolvendo
um artigo científico em que relatam as etapas do trabalho e
seus resultados. O texto será submetido a alguma
publicação da área.

Docentes do curso de Pedagogia do UniAnchieta desenvolveram um projeto de confecção de pipas, que
reuniu cerca de 20 estudantes do curso e incluiu uma animada aula de Geometria

Pipas maranhão confeccionadas pelas participantes da oficina.

O professor Renato Zanini ministra uma aula de Geometria ensejada pela confecção das pipas.
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Docente do
curso de Letras

participa de evento acadêmico em

Portugal

A docente
Karen Alves da Silva

participou de evento na
Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da
Universidade Nova de
Lisboa, apresentando

resultados de sua
pesquisa de doutorado.

NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO, FOI REALIZADO NA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA
DE LISBOA, EM PORTUGAL, O XII FÓRUM DE PARTILHA LINGUÍSTICA E WORKSHOP EM AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM. Promovido

pelo Núcleo de Jovens Investigadores do Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa (CLUNL), o evento teve como objetivo, segundo

os organizadores, “dar aos jovens investigadores em linguística a oportunidade de apresentarem e discutirem o seu trabalho num ambiente

descontraído e intelectualmente estimulante”.
A docente do curso de Letras do UniAnchieta Karen Alves da Silva, doutoranda em Linguística pela Unicamp, participou do evento apresentando a

comunicação Considerações sobre a atitude linguística do sujeito falante em Saussure. A hipótese que sustenta o trabalho da docente é a de que o

sentimento linguístico se constitui como um efeito da relação do sujeito com a linguagem. Esse sentimento não se revela como uma forma de

conhecimento linguístico pleno, mas como uma consciência fraca das relações linguísticas. A fim de verificar como Saussure delineou essa noção, que se

apresenta especialmente quando o foco da teorização recai sobre as operações morfológicas, foram investigados alguns manuscritos de Saussure e

notas de seus discípulos. De acordo com Saussure, para que a análise morfológica seja legitimada, ela deve coincidir com o sentimento do sujeito

falante. A investigação da hipótese partiu da análise crítica do conceito de Engler (1968), que apresenta três dimensões do sentimento do sujeito

falante: concretude, consciência e realidade.
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O professor Renato Zanini ministrou uma aula diferente

para estudantes de Pedagogia, na disciplina de

Metodologia de Matemática Aplicada à Educação.

AS DUAS TURMAS DE QUARTO E QUINTO
PERÍODOS DO CURSO DE PEDAGOGIA
DO UNIANCHIETA TIVERAM UMA AULA

DIFERENTE SOBRE O CONCEITO DE FRAÇÕES E
ESTRATÉGIAS DE ENSINO DESSE CONTEÚDO.
No mês de setembro, o professor Renato Zanini, da

disciplina de Metodologia de Matemática Aplicada à

Educação, desenvolveu uma atividade prática para a

qual transformou as salas de aula das turmas em

cenário. Ao chegarem para a aula, os estudantes

encontraram um ambiente de cantina italiana, e logo

o professor distribuiu pizzas, preparadas e trazidas de

casa por ele. As pizzas foram cortadas de modo a

servirem para a compreensão e a assimilação de

conceitos como inteiro, fração, frações equivalentes,

operações com frações e outros conteúdos

relacionados, que normalmente oferecem dificuldade

aos estudantes. A proposta do professor Renato foi

demonstrar como a apropriação de conceitos é

facilitada por sua aplicação prática, do concreto para o

abstrato, além de oferecer aos estudantes de

Pedagogia um exemplo de estratégia de ensino

colocada em prática e que pode ser reproduzida, de

forma idêntica ou com adaptações, com investimento

mínimo de recursos. Após o trabalho com os conceitos, professor e estudantes

confraternizaram, saboreando as pizzas

Professor Renato posa para foto com estudantes antes de dar início à atividade.
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VIII Simpósio
de Educação

Evento reuniu docentes e
estudantes dos cursos de

. A programação reuniu
apresentações artísticas, sessões de
apresentação de trabalhos de curso

e palestras sobre temas diversos

Pedagogia
e de Letras

DE 27 DE NOVEMBRO A 1º DE DEZEMBRO, DAS 19H ÀS 22H30, FOI REALIZADO
NO CAMPUS CENTRAL DO UNIANCHIETA O VIII SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO,
REUNINDO PELA PRIMEIRA VEZ OS DOCENTES E ESTUDANTES DOS CURSOS

DE LETRAS E PEDAGOGIA EM EVENTO ÚNICO, ORGANIZADO PELA COORDENADORA
DOS CURSOS, PROFESSORA ELAINE APARECIDA BARRETO, E PELOS DOCENTES LÍGIA
FORMICO PAOLETTI E IGOR APARECIDO DE ANDRADE. Durante a semana, além de

palestras sobre temas diversos, foram realizadas sessões de qualificação e defesa de TCs de

estudantes de ambos os cursos e mostra de trabalhos desenvolvidos no projeto de Práticas

Integradas de Gestão e Docência do curso de Pedagogia.
A mostra de projetos de PIGDs reuniu uma apresentação de canto coral, atividade orientada pela

professora Isabel Cristina Alvares de Souza, sessões de contação de história, trabalho orientado

pela professora Lígia Formico Paoletti, e sessão de contação de história em Libras, atividade

orientada pela professora Valdinéia Aparecida do Nascimento.
Com temas diversos, atuais e relevantes, a extensa programação de palestras reuniu docentes

da casa e convidados, que compartilharam conhecimentos e experiências, coroando o processo

formativo desenvolvido ao longo do semestre. No dia 27, o professor Antonio Donizete Leal

proferiu a palestra “Escola sem partido”, e o professor Luiz Raniero abordou o tema “Atual política

do Brasil”. No dia 28, a psicóloga convidada Márcia Tuon proferiu a palestra “Equoterapia e

Educação”, seguida pelo professor convidado Lucas Maluf, que proferiu a palestra “Jogos e

brincadeiras: a ludicidade e o movimento na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I”. Na

mesma noite, o professor Renato Zanini falou sobre “Educação Matemática na Educação Infantil

e nos anos iniciais do Ensino Fundamental”. No dia 29, o professor convidado Rafael Dias Mancio

falou sobre “Neurociência e Educação: como o cérebro aprende”, a professora convidada Audrey

Ludmilla do Nascimento Miasso proferiu a palestra “Livro – Epígrafes e diálogos na poesia de

Machado de Assis”, e a professora convidada Cilene Vieira da Silva falou sobre “O trabalho com os

adolescentes e/ou jovens em situação infracional na Fundação Casa”. No dia 30, a professora

convidada Gabriela Fiorin Rigotti proferiu a palestra “Educação, Cultura e Arte: o cinema na

escola”, e a professora Elizabete Araújo da Silva falou sobre o tema “Palhaços, de Timochenco

Wehbi”. No dia 1º, a professora Valdinéia Aparecida do Nascimento proferiu a palestra “Currículo

funcional para aluno surdocego”, e o professor Eliasaf Rodrigues de Assis encerrou a

programação com a palestra “Paixão pela Leitura”.
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alunos de Pedagogia
resulta em estação de ensino

O trabalho de Jéssica Lorena Bruit Vianna Marcos e Gabriela Antônia de Godoi Garcia consistiu na
construção de uma maquete do planisfério, instalada em unidade escolar de ensino básico de Jundiaí.

AO LONGO DO ANO DE 2017, AS ESTUDANTES DO CURSO DE
PEDAGOGIA JÉSSICA LORENA BRUIT VIANNA MARCOS E GABRIELA
ANTÔNIA DE GODOI GARCIA DESENVOLVERAM O TRABALHO DE

CURSO INTITULADO OPORTUNIDADES NO ENSINO DA GEOGRAFIA POR
MEIO DA CONSTRUÇÃO DE MAQUETE DE UM PLANISFÉRIO GLOBAL. Segue
o relato do orientador do trabalho, professor Doutor André Luiz da Conceição:
A pesquisa tratou da importância da alfabetização cartográfica nas séries iniciais do
ensino fundamental, abordando, também, os conceitos sobre mapas e maquetes.
Dessa forma, o objetivo principal foi o de confeccionar uma maquete de um
planisfério global, de maneira a se tornar uma estação de ensino, capaz de dar
suporte ao professor no ensino da disciplina de Geografia. Para isso, foram
realizadas várias visitas técnicas a uma instituição de ensino básico do município de
Jundiaí (Colégio São Vicente de Paulo - unidade 2) para a construção da maquete.
Na estação já concluída e pronta para uso, os alunos se deparam com uma maquete
de grandes proporções, representando as áreas emersas da Terra, sendo possível
vivenciar inúmeras atividades relacionadas ao ensino da Geografia e disciplinas
correlatas. Uma das atividades diz respeito à diferenciação entre superfícies
terrestres e oceânicas, na qual o aluno é desafiado a localizar os oceanos e
continentes do planeta, contribuindo, dessa maneira, para a alfabetização
cartográfica de estudantes das séries iniciais e para o reforço escolar para aqueles
das séries finais da educação básica. Em outra atividade, os alunos são envolvidos
numa dinâmica para a localização dos hemisférios Norte, Sul, Leste e Oeste.
Utilizando esse planisfério global como base, também é possível construir mapas
temáticos variados, dependendo do interesse do grupo de alunos, abordando
assuntos como vegetação, relevo, clima, migrações, economia, entre tantas outras
possibilidades. Aqui, sentidos são aguçados e habilidades são desenvolvidas, com o
objetivo de complementar e enriquecer a formação dos estudantes.
A confecção da maquete, que ocupa uma área de 5m X 11m, foi feita em etapas,
conforme relata Gabriela Garcia, uma das autoras do trabalho: “primeiramente, foi
feita a ampliação do planisfério em escala e a transposição do desenho para papel
lençol hospitalar; na sequência, o desenho foi transposto para placas de isopor de

3cm; todos os desenhos foram recortados no isopor, com cortador
apropriado; com o mapa posicionado no espaço destinado à maquete,
foram aplicados gesso, massa corrida e cimento; a pintura foi feita com
tinta spray”.
Gabriela conta ainda que a ideia de confeccionar a maquete surgiu da
percepção dela e da coautora, Jéssica Marcos, de que o trabalho
pedagógico com cartografia pode ser incrementado com recursos
materiais que facilitem a exploração e a apropriação de conceitos. O
resultado do trabalho já foi experimentado com bom proveito pelos

Docente do curso de Pedagogia apresenta trabalho em evento acadêmico

A professora e intérprete de Libras Valdinéia Aparecida do Nascimento apresentou trabalho de pesquisa de
pós-graduação, realizado em coautoria com as intérpretes Aline Ambrózio e Simone Alencar

ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO, A
PROFESSORA VALDINÉIA APARECIDA
DO NASCIMENTO PARTICIPOU DO 7º

S E M I N Á R I O I N T E R N A C I O N A L D E
L I N G U Í S T I C A , R E A L I Z A D O N A
UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL, CAMPUS
ANÁLIA FRANCO, EM SÃO PAULO. Na ocasião,
a professora Valdinéia apresentou o resultado de
um trabalho de pós-graduação em Tradução e
Interpretação Libras/Língua Portuguesa, cursada
no Instituto Singularidades. O trabalho foi
realizado em coautoria com as intérpretes Aline
Ambrózio e Simone Alencar, sob a orientação da
professora Dra. Neiva de Aquino Albres. O
trabalho foi apresentado no dia 13, integrando o
Simpósio 28, Literatura em língua de sinais: mais

do que um texto, coordenado pelas professoras
Rachel Louise Sutton-Spence e Fernanda de
Araújo Machado, ambas da UFSC.

Intitulado Antropomorfismo na Tradução para
Língua Brasileira de Sinais, o artigo contém uma
análise descritiva da tradução para Libras da obra
Pedro e Tina (Uma amizade muito especial),
escrito e ilustrado por Stephen Michael King e
publicado no Brasil pela editora Brinque Book
(1999), com tradução de Gilda de Aquino. A
tradução da obra para Libras foi realizada por
discentes do Instituto Singularidades na disciplina
Esfera Literária, sob a orientação da professora
Neiva de Aquino Albres. Em um fragmento dessa
t radução fo i i den t i f i c ado o uso de

antropomorfismo, objeto da análise, que procura
demonstrar as escolhas do intérprete a fim de se
compreender como ocorre o fenômeno do
antropomorfismo na Libras, colaborando com os
estudos de tradução do par linguístico
Libras/Português e incentivando a reflexão sobre
a responsabilidade do Tradutor Intérprete de
Língua de Sinais/Língua Portuguesa (TILSP), ator
e/ou sinalizante na seleção de estratégias de
tradução que respeitem a língua, a cultura e a
norma surda de tradução. A análise das imagens e
do material traduzido para Libras revelou que o
antropomorfismo foi utilizado a fim de traduzir a
metáfora, que representa o imaginário das
personagens.

A maquete mede 5m X 11m, e os alunos podem andar sobre ela, explorando os hemisférios da Terra.
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