Editorial
Estamos novamente em cena. Trazendo à vocês leitores, novos artigos, novas experiências que
compõe o número 2 do volume 2 da nossa Revista On-line da Biblioteca Prof. Joel Martins.
Notoriamente, estamos crescendo em direção a pesquisa na área educacional, com um pouco de
ousadia na intenção de disponibilizar nosso conhecimento e dar contribuições que irão auxiliar
pesquisas futuras.
A Internet tem sido um grande instrumento de comunicação e transmissão de informações, e isso
tem possibilitado o contato dos grupos de pesquisa da Faculdade de Educação, que participam de
nossa Revista, com os seus pares.
As seções da Revista deste número trazem os seguintes temas:
•
•
•
•
•
•

Educação para América Latina
Família e Organização Escolar
Educação e Saúde
Escola e Diversidade
Biblioteconomia & Ciência da Informação
Comunicação e Tecnologia

A partir deste número estaremos semestralmente, trazendo a seção "TCC em Artigo", composta
por artigos elaborados por alguns alunos pedagogos da Faculdade de Educação, que também
contribuirão, com nossa revista, relatando um pouco de suas trajetórias de quatro anos em nossa
Faculdade.
Esta seção terá como objetivo, o incentivo à iniciação dos trabalhos científicos de nosso alunos,
que estarão produzindo não somente no período de formatura, como também no período
quadrimestral em que a revista publica os seus artigos e demais seções.
Na seção temática "ESCOLA E DIVERSIDADE" ,trazemos os artigos "O ambiente escolar
cooperativo e a construção do juízo moral infantil : sete anos de estudo longitudinal" de Ulisses F.
Araújo e "Acessibilidade em ambientes educacionais : para além das guidelines" de Maria Cecília
C. Baranauskas e Maria Teresa Eglér Mantoan.
Em "EDUCAÇÃO NA AMÉRICA LATINA", temos o artigo "O Mercosul e a universidade :
referenciais para a pesquisa" de Nilson Joseph Demange. No tema: "INSTITUIÇÃO ESCOLAR E
ORGANIZAÇÕES FAMILIARES" temos o artigo "Education et culture" de Ana Maria F. de Almeida
e o documento "Genre et études universitaires à l'étranger parmi les chercheurs brésiliens ayant
reçu des bourses entre 1987-1998" de Letícia Bicalho Cânedo.
Compondo a seção "EDUCAÇÃO E SAÚDE" apresentamos o artigo "Reflexões acerca das lesões
por esforços repetitivos e a organização do trabalho" de Paulino José Orso, Neide Tiemi Murofuse,
Laerson Vidal Matias e Maria Helena Palucco Marziale.
Em "BIBLIOTECONOMIA & CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO", temos uma contribuição internacional,
com o artigo: "Should you publish in electronic journals?" de Aldrin E. Sweeney.
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No tema "COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA", Aldo Pontes, contribui com seu artigo: "Do Homo
Sapiens ao Homo Cibernéticus : uma reflexão sobre a relação homem-tecnologia".
Na nova seção: "TCC EM ARTIGOS", estão incluídos os trabalhos das alunas de Pedagogia com
assuntos diferenciados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Avaliação da aprendizagem no curso de física da UNICAMP - Cacilda Encarnação
Augusto;
Imprevisto no espaço da educação infantil - Sueli Helena de Camargo Palmen;
Desafio e suas relações com a linguagem escrita em alunos portadores de deficiência
mental - Wanda Pereira Patrocínio;
Estilo de aprendizagem e o jogo na pré-escola - Karina Cristina Silva;
Ensino de música no contexto escolar - Eleide Gonçalves Castilho;
As práticas de leitura e escrita vivenciadas pelas crianças : a escola, a família e outros
personagens - Leila Cristina Borges da Silva;
Análise de algumas condições institucionais para a organização do trabalho pedagógico Sarah Cristina Peron;
As implicações da educação física no âmbito escolar - Giani Peres.

Enfim, sintam-se a vontade para apreciar os artigos, esperamos estar contribuindo com as
pesquisas dos usuários de nossa Revista Online da Biblioteca Prof. Joel Martins.

Gildenir Carolino Santos
Editor-Repsonsável
Rev. Bibl. Online Prof. Joel Martins
Fev. 2001
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