
Dois volumes, com 18 artigos, escritos por 36 autores
LANÇAMENTOS

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR), através 
de sua Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), lança 
os livros “Formação docente e estratégias de integração 
universidade/escola nos cursos de licenciatura” - Volumes 
I e II. A publicação dos livros marca o encerramento 
do Programa de Consolidação das Licenciaturas 
(PRODOCÊNCIA), da Secretaria de Educação Superior 
(SESu) do Ministério da Educação (MEC).

 Segundo a pró-reitora de graduação da UNIR e uma 
das organizadoras dos livros, professora Nair Gurgel, 
as publicações pretendem expor para a comunidade 
acadêmica o que pensam e fazem professores e alunos 
na relação com as escolas de ensino fundamental e 
médio. “A ação pedagógica aponta para a construção 
de uma escola participativa e decisiva na formação do 
sujeito social e a universidade, através de seus cursos de 
licenciatura, não pode ficar à margem desse processo”, 
explica Nair.

O primeiro volume do livro traz 19 artigos, escritos 
por 28 professores, e o segundo 18 artigos, escritos por 
36 autores. Os livros serão distribuídos gratuitamente 
aos autores, aos diversos setores da UNIR (Bibliotecas, 
Campi e Núcleos, Departamentos), além de serem 
enviados às universidades públicas nacionais e 
particulares locais.

Prática educativa contra-discursiva

Para a professora, os livros mostram que o papel da 
UNIR, no desenvolvimento científico e tecnológico de 
Rondônia, considerando que é a única universidade 
pública no Estado, além de ser a principal co-responsável 

Para o Professor Ricardo Gilson da Costa Silva o 
uso de tecnologias digitais tornou-se importante no 
desenvolvimento da formação inicial de professores. 
Isso se deve, entre outros fatores, ao processo de 
globalização alicerçado no avanço tecnológico dos 
sistemas de comunicação, processamento de dados e 
informação. Assim, o professor coordenou o projeto 
de cartografia temática no ensino de geografia, com 
a finalidade de melhorar a qualidade do ensino de 
geografia na formação de professores, capacitando-
os no uso do software de cartografia temática Philcar-
to, ajudando-os tanto na pesquisa acadêmica, como 
na elaboração de material didático sobre geografia 
regional de Rondônia que podem ser trabalhados no 
ensino fundamental e médio.

Para o Professor, a projeto tem seu diferencial na 
medida em que proporcionou significativo avanço 
pedagógico quando ajudou na competência técnica 
dos discentes, possibilitando a elaboração de materi-
al didático sobre a realidade que permeia o cotidiano 
do aluno e, por fim, permitiu uma relação pedagógica 
que não dissocia teoria e prática da formação inicial. 
Todas as atividades foram realizadas no Laboratório 
de Geografia e Planejamento Ambiental – LABO-
GEOPA.

Comentário sobre o Mapa:

O professor Ricardo Gilson explica o processo 
geográfico de deslocamento da pecuária para o norte 
de Rondônia. Isso se deve à concentração de grãos 
no sul de Rondônia que “empurra” a pecuária para 
outras regiões do estado, traduzindo-se no aumento 
do desmatamento. Hoje, Porto Velho tem o maior re-
banho bovino de Rondônia, e faz parte do “time” 
que mais contribui com as taxas de desmatamento na 
Amazônia brasileira. Essa geografia é factível de ser 
estudada na escola pública, e a UNIR deve contribuir 
pedagogicamente para o conhecimento da realidade 
regional.

Projeto de 
Cartografia 
Temática no 
Ensino de 
Geografia

pela formação inicial/continuada/permanente 
de profissionais para o mercado de trabalho, é 
refletir sobre o próprio ato de ensinar e aprender 
no ensino superior, dentro de um contexto de 
profundas mudanças nas relações pessoais, 
profissionais e institucionais.Tal constatação, 
afirma a professora Tânia Brasileiro, também 
organizadora dos livros, “nos põe frente ao 
desafio de assumir nossa própria fragilidade 
e, ao mesmo tempo, nossas potencialidades 

para rever e propor mudanças na maneira de 
compartilhar os espaços de aprendizagem na 
universidade”. 

A pesquisadora defende prática 
educativa contra-discursiva, em que os 
avanços tecnológicos, interdisciplinaridade, 
flexibilização dos currículos e a valorização 
da pluralidade cultural, dentre outros, surgem 
como questões fundamentais para a formação 
docente.

Os livros mostram que o papel da UNIR, no desenvolvimento científico e tecnológico de 
Rondônia, é refletir sobre o próprio ato de ensinar e aprender no ensino superior, dentro de 

um contexto de profundas mudanças nas relações pessoais, profissionais e institucionais.
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Doutora em Lingüística (UNIR), com Pós-Doutorado em Psicologia Cognitiva (Linguagem, Cognição e 
Cultura). Doutoranda em Educação Escolar (UNESP). Professora no Departamento de Línguas Vernácu-
las da UNIR - Campus de Porto Velho/RO. Coordenadora do Grupo de Estudos em Culturas, Educação e 
Linguagens.

Repensando a Prática 
de Ensino de Língua

O projeto Repensando a Prática de Ensino de Línguas, desenvolvido desde 1999 pelos cursos de Letras 
línguas Estrangeiras e Língua Vernácula, tem como objetivo redimensionar  a pratica de ensino de  Línguas 
Materna e Estrangeira. Para tanto, parte de uma proposta de formação que articula a relação teoria-prática 
mediante um trabalho de diagnóstico da realidade do ensino de línguas em alguns estabelecimentos de en-
sino da cidade de Porto Velho aliado a uma proposta séria de intervenção. 

Além de contribuir para a formação do futuro professor de línguas - mediante leituras, discussões e in-
vestigações do processo de ensino-aprendizagem de línguas -  esse projeto estabelece também uma efetiva 
aproximação com a educação básica através do desenvolvimento de cursos de extensão em línguas materna 

e estrangeira para a comunidade. 
Para os organizadores, desenvolver mais uma vez esse projeto, 

no ano de 2007 integrado ao PRODOCENCIA oportunizou uma 
melhor sistematização e socialização dos resultados obtidos, a partir 
da realização do 1º Seminário Repensando as Práticas de Ensino 
de Línguas e da publicação de artigos pelos professores formadores 
dos cursos de Letras. Ao comentar a respeito, a coordenadora Wahy 
Sampaio explica que participar do PRODOCÊNCIA foi fundamen-
tal para que o projeto obtivesse não apenas apoio financeiro, mas  
reconhecimento acadêmico.

WANY SAMPAIO
Professora Dra. Coordenadora do 
Projeto Repensando a Prática do 
Ensino de Línguas

Uma experiência na sala 
de aula universitária

No artigo “A Comtemporaneidade do Pensamento Freireano 
para a Sociologia da Educação: Uma Experiência na Sala de Aula 
Universitária, os autores Suely Azevedo Brasileiro e Clarides Henrich 
de Barba, propõe um trabalho sobre a disciplina de Sociologia da 
Educação de Forma compartilhada, junto ao curso de Pedagogia 
da Universidade Federal de Rondônia - UNIR. 

Os autores iniciam o conteúdodo com a afirmativa de que 
o trabalho lhes proporcionou uma experiência enriquecedora 
no âmbito da formação de professores para a educação básica. 
Numa perspectiva dialética de construção do conhecimento desde 
a sala de aula universitária, essa vivência os levou a elaborar um 
programa de estudos que, em uma de suas unidades de ensino, 
destaca a contemporaneidade da obra de Paulo Freire para a 
Sociologia da Educação, adotando nove de seus principais livros. 
Nesse caso, a perspectiva trabalhada em Freire tem representado 
a análise da realidade num processo de compreensão crítica do 
conteúdo estudado numa visão emancipatória da educação, onde 
educador/a e educando/a se envolvem na busca de auto-superação 
e crescimento mutuo, com vistas a promover a transformação 
social. As discussões, no artigo, são mais aprofundadas no âmbito 
de Paulo Freire e, os autores expõem que este se refere ao diálogo 
não como um método, mas como estratégia para o saber do/a 
aluno/a que chega à escola/universidade, importando o que dizem 
e o que sentem, pois ele/a é avesso/a as respostas prontas e bem 
arrumadas; seu pensamento é dialético, atento à realidade, é 
imprevisível, marcado pelo contexto das contradições presentes no 
próprio discurso. Dramatização do livro “Extensão ou Comunicação?”.

Dramatização do livro “Por uma Pedagogia da Pergunta”

O lançamento dos livros é precedido pela conferência 
“Docência: formação e o ser e estar na profissão”, 

ministrada pela professora Ilma Passos, da Universidade 
de Brasília (UnB). 

A professora Ilma possui licenciatura em Educação 
Física pela Escola Superior de Educação Física de Goiás 

(1967), bacharelado e licenciatura em Pedagogia pela 
Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Goiás (1961), 

mestrado em Educação pela Universidade Federal de 
Santa Maria (1973), doutorado e pós-doutorado em 
Educação pela Universidade Estadual de Campinas 

(1988). É professora titular aposentada e pesquisadora 
associada sênior da Universidade de Brasília (UnB). Tem 

experiência na área de Educação, atuando principalmente 
nas áreas de formação de professor, didática, educação 

superior, docência universitária e projeto político-
pedagógico.
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