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APRESENTAÇÃO 

Uma Gota de Conhecimento é uma obra organizada pelos(as) 
professor(as) Gilmar Alves de Farias, Maria José Costa dos Santos 
e Fernanda Cíntia Costa Matos e pela psicóloga Janne Cristina de 
Araújo Silva. Como principal organizador, reforço que, em minha ca-
minhada acadêmica, sempre ministrei aulas para o primeiro semestre 
na disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, a qual, com as 
reformas das matrizes curriculares, passou a ser intitulada de Pesquisa 
Científica, disciplina em que, na realidade, os alunos sentem grande 
dificuldades, pois a pesquisa requer organização, planejamento, inter-
pretação de dados, leitura, reflexão, consulta a fontes bibliográficas 
e, se necessário, sair a campo para melhor observar o objeto que se 
propõe estudar e analisar. 

Acredito que a pesquisa tenha três etapas: início, meio e fim. 
Inicia-se com o problema, segue com seu desenvolvimento e termina 
com sua conclusão. Vale ressaltar que, para cada etapa, existem seus 
requisitos e normas que devem ser cumpridas. Sempre tive a ideia 
de elaborar um livro com as produções acadêmicas dos alunos, prin-
cipalmente do primeiro semestre, mas não conseguia atingir a meta 
estabelecida. Agora, com um grupo de alunos (autores) e seus respec-
tivos desempenhos acadêmicos, consegui concretiza a ideia. O livro 
é composto por artigos de alguns alunos da Faculdade de Educação - 
FACED, do curso de Pedagogia do primeiro, quarto e quinto semestre, 
alunos com Trabalho de Conclusão de Curso - TCC da Universidade 
Federal do Ceará – UFC e suas respectivas defesas, com os temas: A 
relação teoria-prática nos processos de alfabetização e letramento em 
uma turma de 3° ano do ensino fundamental de uma escola pública de 
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Fortaleza - CE; Estratégias de sobrevivência de uma educadora infame 
forjada entre o cárcere e a rua; A vivência e inclusão de crianças au-
tistas em uma Escola Pública no município de Fortaleza; Os aspectos 
de atuação do pedagogo no processo de treinamento de pessoal em 
uma editora de Fortaleza; Traços, sons, cores e imagens: o trabalho 
pedagógico com a arte em uma creche da rede pública municipal de 
Fortaleza; Atuação pedagógica do professor frente ao contexto so-
cioeconômico dos alunos de uma escola pública de Fortaleza, 1° e 2° 
anos das séries iniciais: desafios e possibilidades; Histórias infantis: a 
influência das histórias infantis na educação das crianças no Brasil; A 
letra do meu nome: o trabalho com nome próprio na educação infantil 
como prática de letramento; O uso do Ábaco no ensino da operação 
adição: mediação pedagógica realizada na sala de aula do 3° ano do 
ensino fundamental; O desenvolvimento curricular de matemática 
na educação de jovens e adultos (EJA): avanços e retrocessos. Tem 
a participação de alguns alunos do curso de Matemática Industrial 
do quarto semestre da UFC, campus do PICI, com os temas: Reudes 
Neurais: um conceito para Matemática Industrial; O preconceito entre 
os cursos da UFC em Fortaleza. 

O livro tem a participação de alunos de TCC do curso de Psi-
cologia do Centro Universitário Estácio do Ceará, com o tema: A 
importância do acompanhamento terapêutico como estratégia de 
intervenção auxiliar à clínica tradicional. Podemos observar que, 
o livro relata, em sua maior parte, assuntos voltados para a prática 
educacional, questão muito estudada em sala de aula e abordada em 
eventos acadêmicos. A discussão sobre o tema tem como objetivo 
principal mostrar a realidade da Educação no Brasil, através de ações, 
práticas pedagógicas e estratégias desenvolvidas em vários anos 
escolares realizadas com o intuito de melhorar o desempenho tanto 
dos alunos como dos professores. Em nosso contexto educacional 
muitas pesquisas estão sendo desenvolvida para um avanço social, 
político e cultural com referências nacionais e internacionais, mas 
infelizmente terminam empacadas devido à falta de compromisso e 
ao incentivo dos representantes governamentais.
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Assim nasce esse livro intitulado: UMA GOTA DE CONHECI-
MENTO, que reúne ideias de alguns alunos dos cursos de Pedagogia 
e Matemática Industrial da Universidade Federal do Ceará – UFC e 
do curso de Psicologia do Centro universitário do Ceará, com suas 
gotas de conhecimentos, através de seus questionamentos, reflexões e 
discursões que servirão como fonte de pesquisa, de estudo e de debate 
no meio acadêmico. As ideias apresentadas podem contribuir ou até 
mesmo despertar interesse de aprofundar a pesquisa em outra dimensão. 
Bem sabemos que são várias as problemáticas educacionais abordadas 
neste livro, assim como estão explicadas nos seus devidos artigos e 
suas referências. Portanto, o motivo principal da referida obra está 
em motivar os alunos de graduação a desenvolver um senso crítico; 
buscar conhecimento; despertar interesse pela pesquisa; incentivar a 
reflexão; analisar dados; interpretar gráficos; estimular a leitura; além 
de mostrar que mediante essas ações eles são capazes de produzir e 
elevar seus conhecimentos mesmo no início de sua carreira acadêmica, 
para que se tornem futuros profissionais diferenciados dos demais que 
atuam na área. 

A carência na produção acadêmica é múltipla, mas isso não signi-
fica que seja impossível de ser realizada. Ressalto, também, que muitas 
dificuldades enfrentadas pelos alunos são superadas ao ingressarem na 
academia, mas, no decorrer do curso surgem outras, com as quais eles 
precisam aprender a lidar e a superá-las. Podemos dizer que, durante a 
jornada acadêmica os alunos passam por momentos de transição, e que 
muitos principalmente os de primeiro semestre, denominam como pesa-
da e difícil. Chegam a pedir calma ao professor, pois estão no primeiro 
semestre. Essa expressão é muito utilizada, pela grande maioria. Em um 
breve comentário eu os respondo o seguinte: vocês foram selecionados 
em um concurso chamado Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 
Sabem quantas pessoas vocês deixaram fora da academia? Então, agora 
é momento de honrar seus conhecimentos e assumir o compromisso de 
estudante e pesquisador que irá futuramente contribuir para o desenvolvi-
mento de uma sociedade melhor. Na academia tudo pode se transformar 
e tudo pode se questionar. O achismo também pode se tornar em conhe-



cimento científico, pois é através da busca pelo conhecimento e pesquisa 
que chegamos à solução de vários problemas e questionamentos, sejam 
eles, sociais, culturais, educacionais, políticos, dentre outros. 

É claro que não vamos resolver todos os problemas da Educação 
Brasileira, mas podemos ser úteis para o desenvolvimento e crescimento 
de uma nova geração, através de trabalhos como estes que estão no livro. 

O(as) organizador(as)


